
INFORMATIEVE BIJEENKOMST  
OVER ONTWIKKELINGEN IN 

DE REGIO

- Concept contour Ruimtelijk Economisch 
Perspectief en programma (REP U16)

- Concept Provinciale Omgevingsvisie (POVI)

- Regionale Energiestrategie (RES U16)

- Afstemming met lokale omgevingsvisie
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Context

Omgevingsvisies 
U16 gemeenten

REP
U16



Raad aan zet, planning
Concept bod RES:
• College: 24 maart
• Commissie: 7 of 14 april
• Raad: 7 mei
• Toezending regionaal concept bod aan 

Nationaal programma RES: 27 mei

Definitief bod RES: 
• maart 2021

POVI:
7 april – 18 mei ontwerp ter inzage

Contour REP en aangepast Beoordelingskader:
• 18 feb: informatieve commissie SV
• 11 maart: regionale informatiebijeenkomst
• College: 7 of 14 april 
• Commissie: 12 of 19 mei
• Raad: 2 juni

Lokale omgevingsvisie: per 2021

Gebiedsconferentie:
2 april





Contour REP
• Tussenstap om te komen tot een Perspectief en Programma
• Bevat kansrijke zoekrichtingen en onderzoeksvragen voor de regionale 

ruimtelijke ontwikkeling
• Bedoeld als onderzoeksagenda
• Daarna adaptief programmeren
• Alles ligt nog open!
• Waar willen we gezamenlijk optrekken?



Contour REP, centrale thema:
Gezond leven in een stedelijke regio

• Voldoende kwalitatief hoogwaardige groen blauwe ruimte
• Prioriteit aan lopen, fietsen en OV (meer bewegen, minder vervuiling)
• Bij inrichting en gebruik van ruimte worden eisen vanuit 

klimaatverandering, veiligheid en gezondheid geborgd
• Inzet op een landbouwtransitie met minder negatieve en meer 

positieve effecten op gezondheid
• Ruimtelijke inrichting en woonconcepten om de sociale cohesie te 

bevorderen
• Bij circulaire economie en bouw staat gezondheid centraal. 



Contour REP: 
Schaalsprong Groen & Landschap
• Landschap en groen zijn belangrijke onderlegger voor de ontwikkeling 

van wonen, economie, energie en mobiliteit : gezond leven
• Schaalsprong verstedelijking vraagt om meer recreatiegebieden, rust 

en ruimte
• Ook binnen Groen en Landschap ontwikkelingen: transitie landbouw, 

kleine kernen, biodiversiteit, klimaat, bodemdaling, water
• Werken aan: U16 natuurnetwerk, parken en wandel- en fietsroutes



Contour REP: 
Onderzoeksvragen Groen en Landschap
• Waar willen we investeren in groen, water, klimaatadaptatie en 

recreatie?
• Welk robuust watersysteem is passend bij de ontwikkelingen?
• Hoe gaat de regio om met toekomstige klimaatverandering?
• Hoe geven we de transitie naar duurzame landbouw vorm?
• Hoe geven we de transitie van de veenweidegebieden vorm?



Contour REP: 
Schaalsprong wonen
• 104.000 woningen tot 2040
• 67.000 woningen in voorbereiding

Volgorde woningontwikkeling:
1. Binnenstedelijk, nabij knooppunten
2. Binnenstedelijk (rode contour)
3. Nabij knooppunten, buiten rode contour
4. Uitleg en nieuwe knopen
5. Lokaal maatwerk voor vitaliteit kernen



Kwantitatieve 
invulling, 
scenario’ s:



Contour REP
Onderzoeksvragen wonen

• Hoe kan de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte naar woningen 
het beste worden ingevuld?

• Hoe gaan we om met de vitaliteit van kleine en middelgrote kernen?
(wonen, werken, bereikbaarheid)



Contour REP 
Schaalsprong mobiliteit en netwerk 
vitale knooppunten
• Draaischijf NL (hoofdinfrastructuur voor weg en OV)
• Regionale en nationale mobiliteitssystemen staan nu al onder hoge 

druk
• Bypasses rond de draaischijf NL om een robuust landelijk netwerk te 

ontwikkelen, met optimale ontwikkeling van de regio Utrecht
• Ontwikkeling rond OV knooppunten





Contour REP
Onderzoeksvragen Mobiliteit

• Nadere uitwerking knooppuntenstrategie, wat is het ‘ laadvermogen’  
van de knooppunten?

• Bereikbaarheid van de kernen tbv vitaliteit (fietsverbindingen)
• Mogelijkheden en kosten voor uitleglocaties in beeld brengen
• Mogelijkheden bypasses in beeld brengen



Contour REP 
Schaalsprong energie
• Inspanning om totale energieverbruik te beperken
• Opgave om de benodigde energie duurzaam op te weken via warmte-

en electriciteitsbronnen. 
• Onderzoeksambitie: 1 tot 3,6 TWh tot 2030, met doorkijk naar 2040 

en 2050

REP:
• Sluit aan bij RES U16
• Ruimtelijke strategie gericht op ontwikkeling rond knopen en gebruik 

van OV en fiets boven auto. 







Concept bod RES

• Bod op hoog abstractieniveau
• Onderdelen warmte en elektriciteit
• Geen zoekgebieden of verdeling tussen gemeenten

Wat wordt opgeleverd:
• Technische potentiekaart en kansenkaart netbeheerder Stedin
• Analyse potentie zonnestroom op dak
• Denkrichtingen voor duurzame elektriciteit (wind en zon)  



REP: Kansrijke ideeën ruimtelijke 
ontwikkeling Stichtse Vecht
• In de ‘ Snelle Vecht’  is de ontwikkeling van knooppunten een 

kansrijke strategie 
• Bestaande knooppunten Zuilen, Maarssenbroek, Breukelen, Abcoude
• Wellicht nieuw knooppunt N201
• Landschappelijke transformatie Veenweidegebied: zoeken naar 

nieuwe balans tussen water, landbouw, natuur en recreatie
• Verbindingen tussen Oost en West van de ‘ Snelle Vecht’  
• Idee van regionaal investeringsfonds (investeren in rood gaat gelijk op 

met investeren in groen)







Schets 
Knooppunt-
ontwikkeling 
Breukelen





Schets 
Knooppunt-
ontwikkeling 
N201



Concept 
POVI 



Concept POVI
Wonen en werken: sluit aan bij REP

Energie: in 2040 energie-neutraal 

Mobiliteit:
• Investeren in kwaliteit van OV en fietsverbindingen
• Beter aansluiten van vervoersmodaliteiten
• Auto blijft belangrijkste factor
• Niet: inzetten op versterking infrastructuur rijkswegen en 

onderliggende provinciale wegen



Concept POVI (2)

Kleine steden en dorpen:
• Kleinschalige uitbreiding (buiten rode contour) wordt mogelijk om 

vitaliteit en ruimtelijke kwaliteiten te verbeteren

Ruimte voor bedrijvigheid
• Terughoudend om nieuwe ruimte te bieden
• Wel herstructureren en intensiveren van bestaande 

bedrijventerreinen
• 86.000 nieuwe banen tot 2040



Concept POVI (3)

Toekomstbestendige natuur en landbouw
• Grote veranderingen komen er aan
• Gebied tussen Maarssen en Breukelen ingetekend als 

rerecreatie-zone
• Bodemdaling reduceren met 50%
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Aanpak participatie keuzefase

• Participatie combineren met participatie ontwikkelrichtingen regio
• Aanpak jeugd op basis van advies junioradviseurs

Uitgangspunten participatie en communicatie:
• Geen participatie op door de Raad vastgestelde plannen en beleid
• Verwachtingsmanagement: vooraf heel duidelijk zijn naar 

participanten waarover ze mee kunnen praten en waarover niet.
• Transparantie: Raad geeft vooraf helderheid over wat zij doet met de 

inbreng van participanten en op welke wijze ze mogelijk afwijkt van 
die inbreng.
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