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Stichtse Vecht in de regio
Regionale opgave: 
Verstedelijkingsstragie Gezond Stedelijk Leven

100.000 
woningen

70.000 banen

Mobiliteit 
aanpassen op groei 
inwoners (160.000) 
en arbeidsplaatsen

Behoud groene 
en blauwe 
omgeving

Energietransitie

Presentator
Presentatienotities
Stellingen voor aftrap:Ik heb geen hoge verwachtingen van de U10. Mijn ervaringen tot nu toe zijn niet erg positief.  Of: Er gebeurt veel in de regio. We moeten daar als Stichtse Vecht actief aan meedoen. Stichtse Vecht heeft de regio niet nodig. We kunnen het prima zelf.  Of: we hebben de regio nodig.Zoals we het nu doen in de regio, gaat het goed. Niets meer aan doen. Of: het is nu de tijd om duidelijke afspraken te maken hoe we als SV goed in positie kunnen komen. 
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Ontwikkeling 1920 - 2000

Presentator
Presentatienotities
Sheet 3, 4 en 5 laten zien hoe ook SV te maken heeft met verstedelijking in de regio. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen: 100.000 extra woningen in de regio, 160.000 extra inwoners in de regio. 



De structuur van de U10

• 5 Bestuurstafels
• Gezonde woon- en leefomgeving (Van Dort, tevens trekker van U Thuis))
• Duurzame bereikbaarheid (Klomps, voorzitter)
• Klimaatneutrale regio (Van Dort)
• Economische positionering (Van Liempdt, tevens trekker van Convenant Detailhandel)
• Gezonde en inclusieve regio (Veneklaas)

• 3 Opgaveteams: 
• Ruimtelijk Economisch Programma (ambtelijke deelname)
• Verdienmodellen Landelijk Gebied (ambtelijke deelname)
• Lobby en positionering ambtelijke deelname)

Presentator
Presentatienotities
Stichts VEcht, positionering:Vz Bestuurstafel Gezonde bereikbaarheid (Jeroen Willem)Vz project Uthuis, project van de BT Klimaatneutrale regio (Linda)Kandidaat vz voor project Snel Internet of Detailhandel (Frank)Voorzitter netwerkdirectie: AnnetteOpgaveteam Lobby en positionering: Annette is ambtelijk opdrachtgever, Margreet lid van de projectgroepPlv voorzitter CFO (contactfunctionarisoverleg): MargreetUitwisseling met gemeente Utrecht: Sharief als adviseur regionale samenwerking



4 rapporten / analyses:

1. Locatieonderzoek woningbouw
2. Knooppuntenanalyse (mobiliteit)
3. Energietransitie
4. Economische positionering

Bouwstenen voor:
- BO Mirt en Uned
- Ruimtelijk Economisch Programma 

(REP)



Bestuurlijke invloed, verbonden partijen

• AB Recreatieschap Stichtse Groenlanden (Van Liempdt)
• AB Plassenschap Loosdrecht e.o (Van Liempdt)
• AB Omgevingsdienst Regio Utrecht (Klomps)
• Gebiedscommissie Utrecht West (Van Dort)
• Bestuurlijke Regie Schiphol (Van Dort) 
• Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad (Klomps)



MIRT Onderzoek MRU, positionering

MIRT Onderzoek

Presentator
Presentatienotities
Financiele belang, waarom samenwerking in de U10 belangrijk is: Eind dit jaar BO Mirt overleg: meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. De rijksoverheid werkt met decentrale overheden aan ruimtelijke projecten en programma’ s voor elke regio in NL.De regio Utrecht wil zich voor dit overleg goed voorbereiden. Daarom 4 belangrijke onderzoeken: locatieonderzoek woningbouw, knooppuntenanalyse, energietransitie en economisch beeld. Deze rapporten zijn inmiddels gepresenteerd bij de bestuurstafels en Collegedag en worden binnenkort geagendeerd voor de colleges en raden. Bij het BO Mirt gaat het om aanzienlijke financiele investeringen. Ook relevant is het programma U Ned:Het 'Programma U Ned' werkt aan de verbetering van de bereikbaarheid van de regio Utrecht. Het programma is een samenwerking tussen het rijk (IenW, EZK en BZK), de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, vertegenwoordiging namens de U10 en de werkgeversorganisatie. Er is een programmaplan op hoofdlijnen vastgesteld in het Bestuurlijke Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT)) van het voorjaar van 2018. Nu wordt toegewerkt naar een volgend BO Mirt overleg van 22 november. Belangrijk onderwerp op de agenda is de stand van zaken ten aanzien van U Ned. Er zal ook gesproken worden over toekomstige investeringen in de regio.  Binnen de U10 regio wordt intensief samengewerkt om grote maatschappelijke opgaven te realiseren: woningbouw, energietransitie, leefbaarheid en bereikbaarheid en economische ontwikkeling. Deze opgaven worden ook wel ‘ verstedelijkingsstrategie’  genoemd. Het U Ned programma is hiervoor een belangrijke peiler, omdat het werkt aan de bereikbaarheidsopgave. Deze bereikbaarheidsopgave wordt opgepakt in samenhang met andere opgaven (oa. de ruimtelijke opgave) met het oog op gezonde groei.  Er wordt breed gekeken naar mogelijke oplossingen (niet alleen infrastructuur) en naar mogelijkheden voor rijk, regio en bedrijfsleven om hierbij op te trekken in een gelijkwaardige samenwerking op de korte, middellange en lange termijn. Stichtse Vecht is lid van de U10 en werkt mee aan de verstedelijkingsstrategie in de regio. Er wordt momenteel gewerkt aan een 4-tal onderzoeken die input zullen zijn voor het BO Mirt overleg van 22 november: locatieonderzoek woningbouw, strategie energietransitie, knooppuntenanalyse (bereikbaarheid regio) en economisch beeld. Deze rapporten worden binnenkort vrijgegeven voor de colleges en raden in de U10 regio.  



• De 4 rapporten/analyses worden na kerstreces verstuurd 
naar de raden

• Woensdag 30 januari U10 Beraadt: informatieve 
bijeenkomst

• Welke positionering kiest Stichtse Vecht in de regio?

Vervolg
Waar heeft 

Stichtse Vecht 
de regio 
nodig? 

Wat brengen 
we in?

Wat halen 
we op?

Presentator
Presentatienotities
Bijpraten recente ontwikkelingen:NL staat voor grote maatschappelijke opgaven: woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, duurzame bereikbaarheid. Steeds meer dringt het besef door dat de gemeenten dat niet alleen kunnen. Samenwerking met andere gemeenten, provincie, rijk, inwoners en bedrijven is noodzakelijk. Zie ook het Inter Bestuurlijk Programma (IBP). We zullen de focus moeten verleggen van lokaal naar meer regionaal om de ambities van het CWP te realiseren. De Utrechtse regio maakt een ontwikkeling van enorme verstedelijking mee. Er komen de komende jaren 100.000 extra woningen bij in de regio, 160.000 extra inwoners. De grote vraag is hoe we dit als regio gaan handelen. Hoe zorgen we er voor dat de verstedelijking mogelijk is, met een gezonde balans op het gebied van (duurzame) bereikbaarheid en leefbaarheid. Hoe zetten we dit om in kansen?Ambitie Stichtse Vecht:Stichtse Vecht krijgt hoe dan ook met deze ontwikkelingen te maken. De volgende sheets laten dat zien. Belangrijk om onze ambities in de regio te bepalen. Het gaat om forse financiele investeringen/bijdragen. Bovendien: als SV zelf geen duidelijke positie inneemt (keuzes maakt!), dan zal de provincie of het rijk dat voor ons doen.  Wat is er voor nodig?Als we als SV positie willen innemen in de regio, moeten we dit goed organiseren. Hoe zorgen we er voor dat de collegeleden goed voorbereid zijn? Welke praktische afspraken moeten we hierover maken? En ook: wat heeft de ambtelijke organisatie nodig?
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