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Gezonde Duurzame Regio

• Nauwe samenwerking

• Overlap in doelen

• Ook verschillen

• Transparantie essentieel

• Gelijkluidende conclusies 

uit de beoordeling

POVI

U Ned/ 
MIRT

REP

Doel MIRT Onderzoek inzicht verkrijgen in effectieve 
aanpak

van de verstedelijkingsopgave 2040 in samenhang
met bereikbaarheid en leefbaarheid

Doel REP: komen tot een regionaal 
gedragen integraal 

ruimtelijk perspectief en programma als 
ontwikkelrichting

naar 2040

Doel POVI: vaststellen 
provinciale omgevingsvisie 

voor de hele provincie op alle 
ruimtelijke thema’s en 

opgaven.

Ambitie: toewerken naar een gezamenlijk perspectief & beoordelingskader





Vijf ruimtelijke 

modellen

1. Vitale Knopen

4. Rijnland 

2. Compacte Stad

5. Binnenflank Randstad3. Oostflank Randstad



Leren uit de modellen

• Effectbepaling modellen

• Beoordelingskader als meetlat



Van modellen naar kansrijke elementen



7 inzichten uit het MIRT Onderzoek



Inzicht 1 

De regionale en nationale 

mobiliteitssystemen staan 

nu al onder hoge druk

wijze van verstedelijken geen onderdeel van de oplossing 



• De hoofdinfrastructuur staat nu al vast 

• 67.000 woningen tot 2030 zijn niet allemaal 

realiseerbaar binnen het huidige 

mobiliteitssysteem

• Zonder ingrepen in de hoofdinfrastructuur is 

verdere verstedelijking zeer complex

• Spreiding verstedelijkingsopgave geen 

significante invloed op vermindering opgave

1. Bereikbaarheid en verstedelijking

Ochtendspits 2030 incl. project Ring Utrecht

Verhouding tussen bestaande en geplande woningvoorraad 



Inzicht 2 

Generieke mobiliteitsmaatregelen 

hebben potentie

maar vergroten druk op Utrecht CS



• Parkeerbeleid regionaal niveau 

• Regionale P&R-strategie/ -voorzieningen

• Non-stop fietsroutes/ doorstroming OV 

• Inzet regio: als onderdeel van totaalpakket 

aan maatregelen incl. beprijzing en infra

2. Generiek mobiliteitsmaatregelen hebben potentie

Ochtendspits 2030 

zonder generieke 

maatregelen

Ochtendspits 2030 

met generieke 

maatregelen



Inzicht 3 

Doorontwikkeling woningbouw rondom 

OV-knopen is kansrijk als koers

maar richting 2040 loopt het vol en druk op Utrecht Centraal neemt toe



• Benutten bestaande ov-knooppunten

• 67.000 woningen tot 2030 voornamelijk rond OV-

knopen

• Ook na 2030 is er restruimte rond OV-knopen

• Onderzoek naar laadvermogen/robuustheid lange 

termijn noodzakelijk

• OV-knopen integraal ruimtelijk ontwikkelen 

(wonen, werken en poorten tot het landschap)

• Knooppuntontwikkeling verhoogt de druk op het 

regionale OV en Utrecht CS zonder 2e knoop 

• Toevoegen nieuwe knopen (en verbetering OV) is 

een optie, bijvoorbeeld Westraven i.c.m.         

A12-zone-ontwikkeling

3. Ontwikkeling rondom OV-knopen is kansrijk

2.000

8.000

58.000

500

Situering van 67.000 woningen tot 2030



Inzicht 4 

Er is ruimte voor groei kleine kernen 

t.b.v. vitaliteit.

kansen voor kleine kernen liggen bij P&R-voorzieningen 

en verbetering OV bij knopen



4. Ruimte voor groei kleine kernen t.b.v. vitaliteit

• Groei kleine kernen voor vitaliteit mogelijk, zonder extra 

bereikbaarheidsknelpunten te veroorzaken

• Provinciaal beleid (POVI) geeft daarvoor het kader

• P&R en knooppuntenstrategie biedt kansen om 

bereikbaarheid van kernen te versterken. 



Inzicht 5 

Kwaliteitsimpuls 

Nieuwe Hollandse Waterlinie goed voor 

vestigingsklimaat nabij USP 



5. Kwaliteitsimpuls Nieuwe Hollandse Waterlinie

• Meer samenhang tussen landschap, wonen en werken 

is mogelijk. 

• Versterking vestigingsklimaat Life Science Cluster.

• Geen grootschalige woningbouw, geringe kwantitatieve 

bijdrage aan de woningbouwopgave

• Impactanalyse UNESCO-status moet meer 

duidelijkheid geven over de mogelijkheden 

Nieuwe Hollandse Waterlinie



Inzicht 6 

A12 zone kan veel opleveren

maar is complex in de realisatie



6. A12-zone kan veel opleveren

• Veel ontwikkelruimte voor woningbouw, arbeidsplaatsen 

en regionale agglomeratiekracht

• HOV-ontwikkeling i.c.m. knooppunt Westraven, 

• Betere verbinding tussen Utrecht en Nieuwegein en 

verbetering aan de ruimtelijke kwaliteit. 

• Opgave is complex (infra, inpassing, vaarwegen,etc.)

A12-zone



Inzicht 7 

Grote infrastructurele maatregelen 

kunnen effectief zijn

maar hebben grote impact op de leefomgeving



7. Grote inframaatregelen kunnen effectief zijn

• Eerste oefeningen met bypasses voor weg (A12, A2) en lightrail 

(regionaal spoor via A12-zone) laten zien dat deze maatregelen 

effectief kunnen zijn voor de doorstroming op het hoofdwegennet, 

op het spoor en op de regionale schaal. 

• Biedt kansen voor verstedelijking in A12 zone.



Vervolg MIRT Onderzoek MRU (rijk/ regio-U Ned)

• Najaar 2019: aan de slag met de 7 inzichten, inzichten verdiepen 

door onderzoek en ruimtelijk ontwerp

• Medio 2020: uitwerking contour Verstedelijkingsperspectief 

rijk/regio 

• Najaar 2020: oplevering adaptief ontwikkelpad, afronding MIRT 

Onderzoek



Vervolg REP (U16)

• Najaar 2019: aan de slag met de 7 inzichten en beoordelingskader op basis 

van besluitvorming in raden en staten;

• Begin 2020 aangescherpt BOK, Contour ruimtelijk perspectief  U16, input 

POVI;
o Januari: informeren en sonderen

o vanaf April 2020: reactie raden en staten op ontwerp POVI en contour ruimtelijk 

perspectief U16;

• Voorjaar 2020: start uitwerking ruimtelijk perspectief, op basis van uitgewerkt 

Beoordelingskader

• En: uitwerking ruimtelijke programmering



Moties, zienswijzen en amendementen 

Beoordelingskader
Planning:

• Inventarisatie Oktober/ november 2019

➢ 8 van 16 raden hebben reeds besloten

• Verwerking November/ december 2019

➢ Op welke wijze meenemen in vervolgproces?

• Uitkomsten Januari 2020

➢ Terugkoppeling richting colleges en raden middels uniforme reactie



‘Samen doen’

• Integraal ruimtelijk perspectief stellen we gezamenlijk op: U16.

• Bijdrage gemeenten: Regionaal wat moet, lokaal wat kan.

• Er dient een reëel perspectief op de haalbaarheid van realisatie te zijn.

• In de uitvoeringsprogramma’s kunnen verschillende coalities ontstaan.


