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Proces Ruimtelijk Economisch Perspectief 

Programma (REP U10) in relatie tot de Provinciale 

Omgevingsvisie (POVI) en U Ned: tempo én 

trechtering 
 

Aanleiding 

Tijdens de Summer School van 5 september zijn raads- en commissieleden bijgepraat over de ontwikkelingen 

binnen de U10. De concept Uitgangspuntennotitie1 en het Beoordelingskader 2 REP U10 zijn toegelicht. Deze 2 

documenten stonden geagendeerd voor de Commissie Fysiek Domein van 25 september en worden op 1 oktober 

in de raad behandeld.  

 

Omdat deze 2 documenten bepalend zijn voor het verdere proces van het REP, maar ook een relatie hebben met 

de POVI3 en UNed 4, is toegezegd het hele proces op papier te zetten. Daartoe dient deze RIB special.  

                                                      
1 Uitgangspuntennotitie: beschrijft de uitgangspunten om de ruimtelijke modellen uit te werken. 
2 Concept Beoordelingskader: beschrijft de indicatoren om de verschillende modellen te kunnen toetsen. 
3 POVI: Provinciale Omgevingsvisie. 
4 UNed: Het Programma U Ned verbetert de bereikbaarheid van de regio Utrecht en kijkt breed naar mogelijkheden voor rijk, 
regio en bedrijfsleven voor samenwerking. 
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Proces tot nu toe 

In 2018 zijn we begonnen met het REP U10, om invulling te geven aan de Ruimtelijk Economische Koers die in 

alle U10 gemeenten is omarmd. In het afgelopen jaar is de scope van het REP uitgebreid naar een Integraal 

Ruimtelijk Perspectief en Programma voor de U16 met vijf bouwstenen: economie, werken, energie, 

bereikbaarheid en landschap. En met als centrale doelstelling behoud en versterken van Gezond Stedelijk Leven. 

 

Via de integrale aanpak willen we in de regio Utrecht voor 2040: 

- 104.000 woningen bouwen; 

- 86.600 extra arbeidsplaatsen realiseren; 

- de regionale doelstellingen uit het klimaatakkoord realiseren; 

- natuur en landschap behouden en versterken en 550 hectare extra aan recreatiegebied; 

- bestaande en toekomstige knelpunten in het mobiliteitssysteem oplossen.  

Het REP U10 trekt daarbij samen op met de ministeries van I&W, EZ en BZK, de Provincie Utrecht en NS, ProRail 

en Rijkswaterstaat in het kader van U Ned, dat besluiten voorbereid voor het BO Mirt 5. Daarnaast zoeken we 

aansluiting bij het proces en de inhoudelijke koers van de provincie Utrecht om te komen tot een Provinciale 

Omgevingsvisie.  

 

De samenwerking met U Ned en POVI is waardevol. Immers: om de doelstellingen uit het REP te halen zijn 

grootschalige infrastructurele investeringen noodzakelijk. Daar hebben we het rijk voor nodig. En het zou vreemd 

zijn als de provincie in de POVI een andere ruimtelijke strategie voor de regio vaststelt dan het ruimtelijk 

perspectief waar we met het REP naar toe werken.  

Het geeft echter wel tijdsdruk. We schatten op dit moment in dat die tijdsdruk binnen acceptabele grenzen valt. 

Vooral omdat we stapsgewijs in een zorgvuldig proces trechteren naar de uiteindelijke keuze voor een integraal 

ruimtelijk perspectief en programma (REP). 

Proces komende periode 

Hieronder volgt een korte schets van het REP proces op hoofdlijnen en de meest cruciale momenten van 

schakeling met het U Ned/BO Mirt en de POVI. 

 

Vier fases 

Het Integraal ruimtelijk programma van het REP komt in vier fases tot stand: 

• Fase 1: Het zetten van een stip op de horizon tot 2040, als bestuurlijk vertrekpunt. Deze fase is afgerond. 

• Fase 2: opstellen van een ruimtelijke contour. In deze fase zitten we nu.  

• Fase 3: opstellen van een ruimtelijk perspectief. 

• Fase 4: opstellen van een integraal ruimtelijk programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 BO Mirt: Bestuurlijk overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Betreft grote  
investeringsprojecten en -programma’s waar sprake is van een fysiek ruimtelijke ingreep en waar het Rijk direct financieel bij 
betrokken is. 
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Fase 2: het opstellen van een ruimtelijke contour 

 

 
 

Uitgangspuntennotitie en beoordelingskader 

In deze fase wordt allereerst een Uitgangspuntennotitie en een Beoordelingskader opgesteld en vastgesteld door 

de raden. Dat gebeurt in twee stappen: 

1. Op dit moment liggen de concept Uitgangspuntennotitie en Beoordelingskader bij de raden in de U10 voor 

ter besluitvorming, voor gebruik in fase 2. Alle raden wordt daarbij gevraagd om input te geven voor het 

vervolg: wat is voor de betreffende gemeente van belang voor het vervolg?  

2. Eventuele moties en amendementen op de concept Uitgangspuntennotitie en het Beoordelingskader 

worden begin 2020 in een definitieve en aangescherpte versie aangeboden aan de raden. Daarin worden 

ook aanscherpingen opgenomen die voortkomen uit de recent opgestelde bouwsteen Groen & Landschap, 

andere bouwstenen die in (door)ontwikkeling zijn en uit inzichten die zijn ontstaan in fase 2.  

Modellen oftewel redeneerlijnen voor ontwikkeling 

Om tot een ruimtelijke contour te komen wordt eerst breed verkend wat de mogelijkheden zijn. Hiervoor zijn 5 

modellen opgesteld. Het is niet de bedoeling om uiteindelijk 1 van deze modellen te kiezen. Het zijn ontwikkellijnen 

die ons helpen om de effecten van bepaalde keuzes te zien en daarmee de wenselijkheid of de onwenselijkheid te 

bepalen. De modellen worden daarvoor in fase 2 getoetst aan de Uitgangspunten en het Beoordelingskader. 

Een ruimtelelijke contour met zoekgebieden 

Dit leidt tot inzichten: welke mogelijkheden zien we om onze regionale doelen te realiseren? Deze inzichten worden 

in een eerste contour gedeeld in een U10 beraad(t) (6 november 2019) en vervolgens verder aangescherpt in een 

ruimtelijke contour. Deze contour geeft inzicht in de meest kansrijke en interessante mogelijkheden om het 

integraal ruimtelijk programma te realiseren. Hierbij kan geput worden uit elementen uit de diverse modellen of 

redeneerlijnen voor ontwikkellijnen. De contour biedt nog voldoende ruimte voor nadere keuze, afweging en 

concretisering. 
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De verbinding met het BO Mirt 

Tijdens fase 2 wordt via UNED voortdurend samengewerkt met het Rijk om besluiten voor te bereiden voor het BO 

Mirt. Belangrijke ijkmomenten zijn: 

- November 2019. In november gaat de U10 met het rijk vooral in gesprek over de start van een MIRT-

verkenning tot 2030. Dat is een onderzoek naar de realiseerbaarheid van voorziene oplossingen voor 

knelpunten in het mobiliteitssysteem. Deze knelpunten zijn er nu al en worden groter door de regionale 

groei tot aan 2030. Daarnaast worden de inzichten gedeeld die zijn ontstaan in de eerste contour, als 

voorbereiding op de gesprekken in 2020. 

- Voorjaar 2020: De ruimtelijke contour, zoals deze voorligt in de diverse raden, wordt besproken. Op 

hoofdlijnen zijn daarin oplossingen opgenomen voor toekomstige mobiliteitsknelpunten.  

- Najaar 2020: besluit in BO Mirt over ontwikkelpad voor regionale ontwikkelingen. Besluit over investeringen 

in het mobiliteitssysteem in de regio Utrecht tot 2030. 

De verbinding met de POVI 

Ook met de provincie trekken we vanuit U10 verband gedurende fase 2 op. De provincie gebruikt de inzichten die 

zijn ontstaan in fase 2 om zoekgebieden vast te stellen. Daarbij is de provincie gehouden aan een krappe planning: 

de POVI moet in 2020 worden vastgesteld. Zij streven ernaar om uiterlijk in 2e kwartaal 2020 een zienswijze van 

raden U16 te ontvangen op de ontwerp POVI. 

De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 

 

 Okt 

2019 

Nov 

2019 

 

Dec 

2019 

Jan 

2020 

Feb 

2020 

Maart 

2020 

April 

2020 

Mei 

2020 

Juni 

2020 

nov 

2020 

Vaststellen concept 

Uitgangspuntennotitie 

en Beoordelingskader 

in de raden voor 

gebruik in fase 2 

          

Gesprek in U10 

beraad(t) over 1e 

contour 

          

Inzet BO Mirt: 

- start MIRT-
verkenning 

- inzicht deelt eerste 
contour t.i. 

          

Gesprek in U10 

beraad(t) contour en 

aangescherpt 

beoordelingskader 

          

Vaststellen definitieve 

uitgangspuntennotitie 

en beoordelingskader 

in de raden 

          

Besluit m.b.t. 

zienswijze ruimtelijke 

contour in alle raden 

          

Besluit m.b.t. 

zienswijze concept 

POVI in alle raden 

          

Voorjaarsgesprek BO 

Mirt 

          

Vaststellen ruimtelijke 

contour en plan van 
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aanpak fase 3 in alle 

raden 

Concept-aanbod RES           

Najaarsgesprek BO 

Mirt: besluit op 

verkenningen (OV) 

mobiliteit 

          

 

Conclusie 

De concept Uitgangspuntennotitie en het Beoordelingskader dat ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad 

op 1 oktober, is vooral van belang voor het Bestuurlijk overleg MIRT in het najaar van 2020. Om als regio sterk te 

staan en het overleg in te gaan met een gedeelde visie op Gezond Stedelijk Leven, worden deze documenten nu 

al voorgelegd aan de raden. Het BO Mirt gaat over grote infrastructurele investeringen. 

 

In de volgende fase is er nog alle gelegenheid voor de gemeenten om hun input mee te geven voor het definitieve 

Beoordelingskader dat gebruikt gaat worden voor de REP. In deze fase worden ook de bevindingen van het 

rapport Groen & Landschap (onlangs pas opgeleverd en daardoor nog niet verwerkt in het concept 

Beoordelingskader) en de verdiepingsonderzoeken verwerkt. De besluitvorming door de raden over de definitieve 

versie van het Beoordelingskader zal pas plaatsvinden in het voorjaar van 2020. Eind 2020 wordt dan het 

uiteindelijke ruimtelijke contour ter vaststelling aangeboden.  

 

----------------  
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