
RUIMTELIJK ECONOMISCH
PROGRAMMA U16



Urgenties richting 2040

• Grote woningbehoefte
• Grote behoefte arbeidsplaatsen en bedrijven
• Transitie circulaire economie en logistiek
• Verdringing werken door wonen
• Grote toename mobiliteit op alle fronten (auto, OV en fiets)
• Toenemende recreatieve druk op buitengebied
• Leefbaarheid onder druk, in steden en kleine kernen
• Transitie economische dragers landschappen
• Zeer grote ruimteclaim energietransitie op buitengebied
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NOVI
Ruimte maken voor klimaatverandering en energietransitie
Economie verduurzamen en groeipotentieel behouden
Steden en regio’ s sterker en leefbaarder maken
Landelijk gebied toekomstbestendig ontwikkelen

POVI
Ruimte voor duurzame ontwikkeling
Gezonde en veilige samenleving
Energieneutraal, klimaatbestendig en waterrobuust
Aantrekkelijke leefomgeving





- 1STE CONTOUR
REP

- CONCEPT POVI



Proces 2020: raad aan zet  
TERMIJNEN

Nov en 
dec. 2019

Regio 
Utrecht 
Ateliers

Medio feb 2020

Colleges:
- Definitieve 

Beoordelingskader 
en Uitgangspunten-
notitie REP

- Reactie colleges op 
Concept contour REP 
en concept POVI

6/12 en 
20/1

Bestuurlijke 
sessies

Jan/begin feb. 
2020

U10 Beraad(t): 
informatief, 
meningvormend

5 feb. 2020

Bestuurstafels: 
concept contour 
REP

Raden: 
• Besluitvorming 

definitieve 
Beoordelingskader 
en Uitgangspunten-
notitie REP 

Q2 2020





Kwaliteiten regio als vertrekpunt

• Gezond stedelijk leven
• Vitale steden en knopen
• Aantrekkelijke en waardevolle landschappen
• Sterke economische ontwikkeling
• Knooppunten in het nationale netwerk
• Liggen ten opzichte van andere stedelijke regio’ s



Van modellen naar kansrijke elementen



Leren uit de modellen

• Effectbepaling modellen
• Beoordelingskader als meetlat



VPV – het onderzoek

Doel

- Mogelijk maken van groei wonen en werken,

- OV-bereikbaarheid van USP verbeteren, 

- Zoveel mogelijk Utrecht Centraal ontlasten. 

1. verhogen snelheid SUNIJ-lijn (Sneltram Utrecht 
– Nieuwegein en IJsselstein), 

2. doortrekken Uithoftram tot Zeist, 

3. HOV oostwest verbinding: USP – Lunetten –
Westraven – Leidsche Rijn, 

4. ontwikkeling van station Lunetten-Koningsweg. 



Eerste inzichten voor lange termijn

1. Mobiliteit is urgente opgave
2. Gedragsbeïnvloeding & investeren
3. Bestaande knopen hebben potentie
4. A12-zone idem, wel grote opgave
5. Versterken vestigingsklimaat USP in Oost
6. Versterking vitaliteit kernen
7. Bypasses weg en spoor mogelijk effectief



• 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. De regionale en nationale mobiliteitssystemen staan nu al onder 
hoge druk

Ochtendspits 2030 incl. project Ring Utrecht

Verhouding tussen bestaande en geplande woningvoorraad 



• 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



• 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 als koers

2.000

8.000

58.000

500

Situering van 67.000 woningen tot 2030



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. 



5. Kwaliteitsimpuls Nieuwe Hollandse Waterlinie goed voor vestigingsklimaat 
nabij USP 

• 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



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



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.
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