
 In deze RaadsInformatieBrief: 

Concept uitgangspuntennotitie en het concept beoordelingskader ................................................. 1 

Voorwoord .................................................................................................................................................................1 
Inleiding .....................................................................................................................................................................2 
Nog even terugblikken ..............................................................................................................................................2 
Waar staan we nu .....................................................................................................................................................2 
We doen dit als regio niet alleen ...............................................................................................................................2 
Hoe borgen we de inbreng van de raden? ................................................................................................................2 
De bouwstenen .........................................................................................................................................................3 
De Uitgangspuntennotitie ..........................................................................................................................................3 
Het beoordelingskader ..............................................................................................................................................3 
Van uitgangspuntennotitie en beoordelingskader naar contouren naar perspectief ................................................3 
Besluitvorming en planning .......................................................................................................................................4 
Input vanuit de diverse raden ....................................................................................................................................4 

 

 
 

Concept uitgangspuntennotitie en het concept 

beoordelingskader 
 

Voorwoord 
De voorliggende Raadsinformatiebrief gaat over de concept Uitgangspuntennotitie en het Beoordelingskader die 

noodzakelijk zijn voor de doorberekening van de MIRT vraagstukken. Het MIRT staat voor het 

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In dit programma zijn projecten opgenomen om de 

bereikbaarheid in de regio te behouden of te vergroten en waar het Rijk direct financieel bij betrokken is. 

De doorberekening van de MIRT vraagstukken zal deze zomer plaatsvinden en als input dienen voor het 

bestuurlijk overleg met het Rijk (BO MIRT) in Q3. Het is ook input voor het nog op te stellen REP U10 (Ruimtelijk 

Economisch Perspectief en programma). 

 

In de zomer wordt het Beoordelingskader verder doorontwikkeld voor alle bouwstenen en aangevuld met 

ingrediënten uit de bouwsteen Groen en Landschap. Het beoordelingskader en de uitgangspuntennotitie zullen u 

na het zomerreces worden aangeboden. 

   

De concept Uitgangspuntennotitie en het Beoordelingskader zullen 3 juli tijdens het U10 Beraad(t) verder worden 

toegelicht. Het U10 Beraad(t) is een informatiebijeenkomst over de toekomst van de regio en dus ook de 
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gemeente. Wij adviseren u om deze belangrijke bijeenkomst voor alle raadsleden in de regio bij te wonen. Bekijk 

het Programma U10 Beraad(t).   

 

Inleiding 
In U10 verband werken we hard aan de gezamenlijke ruimtelijke opgaven waar we als regio voor staan:  

• hoe zorgen we er voor dat er in 2040 in onze regio voldoende woningen zijn die voldoen aan de kwantitatieve 

en kwalitatieve behoefte; 

• hoe zorgen we voor een groei in de werkgelegenheid die aansluit bij de toename van inwoners; 

• hoe zorgen we voor de bereikbaarheid van woningen en werklocaties; 

• hoe geven we daarnaast invulling aan de opgave die we hebben in het kader van de Regionale Energie 

strategie; 

• Hoe behouden of versterken we de kwaliteit van groen en landschap, gegeven de bovenstaande opgaven. 

 

Graag informeren wij u over de voortgang, ter voorbereiding op het U10 Beraad(t) van 3 juli.  

 

Nog even terugblikken 
Op het U10 Beraad(t) van 30 januari hebben wij u geïnformeerd over inhoud en het bestuurlijk proces van het 

REP, het integraal Ruimtelijk Economisch Perspectief. Tijdens een plenaire sessie is een toelichting gegeven op 

de totale opgave en hoe we dit willen bereiken. Daarna is in deelsessies gesproken over de opgave op het gebied 

van woningbouw, economie, energie en mobiliteit.  

 

Waar staan we nu 
Na deze bijeenkomst is er de afgelopen maanden gewerkt aan diverse tussenproducten waaronder: 

- De Uitgangspuntennotitie; 

- Het Beoordelingskader; 

- De extra bouwsteen Groen- en Landschap; 

- Startnotitie RES (Uitgangspunten) 

- Ruimtelijke modellen. 

In het U10 Beraad(t) van 3 juli wordt u hier nader over geïnformeerd. Namens het college ontvangt u ter 

voorbereiding de concept uitgangspuntennotitie en het concept beoordelingskader. Het college hecht er aan om u, 

voorafgaand aan besluitvorming, mee te nemen in het proces en nodigt u uit om uw inbreng te leveren. Ook zal het 

rapport Groen en landschap en de Startnotitie RES worden toegelicht en besproken. 

 

We doen dit als regio niet alleen 
Rijk, provincie en regio werken via U NED, REP en de Provinciale Omgevingsvisie (POVI), elk vanuit de eigen 

verantwoordelijkheid, aan een gezonde een duurzame groei van de regio. En trekken daarin samen op. U NED 

werkt aan de verstedelijkingsopgave in samenhang met bereikbaarheid en leefbaarheid ten behoeve van het 

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Zo wordt er gewerkt aan een gedeeld regionaal 

perspectief dat voor elk traject de basis is.  

 

Hoe borgen we de inbreng van de raden? 
Het proces van REP moet uiteindelijk leiden tot besluitvorming in alle raden over een integraal ruimtelijk perspectief 

voor de U16 regio. We staan nu nog in de fase van globale uitgangspunten en doelstellingen. Om te zorgen dat 

alle raden voldoende in positie worden gebracht, hechten we er aan dat u wordt meegenomen in het totale proces 

en vroegtijdig uw inbreng kunt leveren. Daarom hebben wij samen met het griffiersnetwerk een U10 Beraad(t) 

voorbereid over de concept uitgangspunten en het concept beoordelingskader. Deze zijn gerelateerd aan 

strategische doelen en geven nog veel ruimte voor lokale keuzes in volgende fases. Bovendien zullen we in een 

volgende fase nog een verfijning aanbrengen in het beoordelingskader. Dit aangescherpte kader wordt wederom 

aan u voorgelegd ter vaststelling.  

 

https://www.utrecht10.nl/nl/event/u10-beraadt-ruimtelijk-economisch-programma/
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De bouwstenen 
In het eerste kwartaal van 2019 heeft u vier bouwstenen ontvangen die als feitenfundament dienen onder de te 

maken keuzes voor de integrale ruimtelijke programmering. Een bouwsteen voor: 

- Woningen 

- Werkplekken / werklocaties 

- Energie 

- Mobiliteit 

Op dit moment wordt gewerkt aan de oplevering van een vijfde bouwsteen: groen en landschap. Deze vijfde 

bouwsteen wordt inhoudelijk toegelicht tijdens het U10 Beraad(t) van 3 juli.  

 

De Uitgangspuntennotitie 
Om te komen tot een regionaal ruimtelijk voorkeursperspectief zullen wij diverse stappen zetten. De  eerstvolgende 

stap bestaat uit het vaststellen van een uitgangspuntennotitie. De Ruimtelijk Economische Koers (REK), U10-

bouwstenen, uitkomsten uit mobiliteitsstudies en het koersdocument POVI zijn belangrijke input geweest voor de 

uitgangspuntennotitie. Deze uitgangspuntennotitie ontvangt u bij deze brief en wordt toegelicht tijdens het U10 

Beraad(t). Na de zomer wordt deze notitie aan u voorgelegd ter besluitvorming. 

 

Het beoordelingskader 
Om vanuit de uitgangspunten naar mogelijke oplossingsrichtingen voor de ruimtelijke opgaven te komen is een 

beoordelingskader opgesteld. Dit helpt om de te maken keuzes zo zorgvuldig mogelijk te wegen. De afweging vindt 

op meerdere momenten plaats in de komende jaren.  

In de diverse bestuurlijke overleggen is afgesproken dat één gezamenlijk integraal beoordelingskader wenselijk is 

voor het REP, de POVI en U NED/ MIRT. Het kader bevat hoofddoelen, subdoelen en indicatoren. De hoofd- en 

subdoelen uit het beoordelingskader zijn in lijn met de eerder vastgestelde ambities uit de Ruimtelijk Economische 

Koers U16. Het beoordelingskader wordt verder doorontwikkeld voor alle bouwstenen en aangevuld met 

ingrediënten uit de bouwsteen groen en landschap. Ook dit beoordelingskader treft u aan bij deze brief en wordt 

toegelicht tijdens het U10 Beraad(t). 

 

Van uitgangspuntennotitie en beoordelingskader naar contouren naar perspectief 
De uitgangspunten en het beoordelingskader leiden in de volgende fase tot de contouren van een integraal 

ruimtelijk perspectief. Om daartoe te komen zijn ruimtelijke modellen opgesteld die inzicht moeten geven in de 

effecten van bepaalde oplossingsrichtingen. Ze hebben uitsluitend een technische functie: Welke elementen uit 

een model leiden tot scenario’s die bijdragen aan de beoogde uitgangspunten en doelen uit het beoordelingskader. 

De modellen worden hiervoor gedurende de zomermaanden beoordeeld en doorgerekend op effectiviteit voor 

uiteenlopende aspecten van ruimtelijke ontwikkeling. Vervolgens kunnen we de eerste contouren van het integraal 

ruimtelijk perspectief opstellen in de tweede helft van 2019. Dit is nog geen uitgewerkt voorkeursperspectief maar 

geeft aan waar kansen liggen als tussenstap in het proces REP om de hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling 

in beeld te brengen. Deze contouren worden aan u voorgelegd ter besluitvorming en bieden nog veel 

bewegingsruimte voor verdere keuzes.  

 

Vervolgens wordt in 2020 het aangescherpte beoordelingskader gebruikt om te komen tot een 

voorkeursperspectief voor de regio. Hoe dit proces verloopt zullen we eind 2019 met u delen. 
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Afbeelding: Van uitgangspuntennotitie en beoordelingskader naar contouren naar perspectief 

 

Besluitvorming en planning 
Conform het Plan van Aanpak REP wordt uw raad in oktober 2019 gevraagd de uitgangspuntennotitie en de 

hoofddoelen en subdoelen uit het beoordelingskader vast te stellen. Zoals reeds aangegeven worden de 

subdoelen en indicatoren nog verder doorontwikkeld. Toch vragen wij u om het kader vast te stellen : 

• zodat er commitment ontstaat op doelen op strategisch niveau voor de regionale ontwikkeling REP-MIRT-

POVI. Een tweede aangescherpte versie van het beoordelingskader zal in de volgende fase wederom aan 

raden worden voorgelegd ter besluitvorming.  

• om de contouren integraal ruimtelijk perspectief uit te werken en daarover afspraken te kunnen maken met 

partners als Rijk en Provincie. 

 

Besluitvorming over de contouren en het aangescherpte beoordelingskader staat gepland voor het voorjaar van 

2020. In het najaar van 2019 wordt in overleg met het griffiersnetwerk een U10 Beraad(t) gepland om u te 

informeren over de inhoudelijke afwegingen en de wijze waarop deze leiden tot de beoogde contouren en de 

voorgestelde aanscherping van het beoordelingskader. Daarna worden de contouren en het aangescherpte 

beoordelingskader in concept vorm aan alle raden voorgelegd, met het verzoek om een reactie. Na verwerking van 

alle reacties worden de contouren en het aangescherpte beoordelingskader ter besluitvorming aan alle raden 

voorgelegd. 

 

Input vanuit de diverse raden 
Bij het bespreken van de bouwstenen hebben diverse raden input gegeven voor het REP. Wij zullen tijdens het 

U10 Beraad(t) inzicht geven in deze reacties en aangeven hoe wij met deze reacties zijn omgegaan en wat zij 

betekenen voor het vervolgproces. Het is fijn om deze reacties vroeg in het proces te ontvangen. Over het 

algemeen zullen ze pas later in het proces een concrete vertaling krijgen. Niet alle raden hebben al hun input 

gegeven. Daarom zullen wij alle raden bij het besluit over de uitgangspunten en het beoordelingskader vragen om 

mee te geven wat aandachtspunten of kansen zijn voor het vervolgproces. 

 

U krijgt separaat nog een officiële uitnodiging van de griffie met het programma voor het U10 Beraad(t) op 3 juli. 

We hopen u te mogen begroeten bij het komende U10 Beraad(t) 

 

 

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