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NV Utrecht positief over Kabinetsbesluit   

Urgentieprogramma Randstad pakt 
belangrijke problemen bij de kop  
Het besluit van het Kabinet van vandaag om met spoed de 
bereikbaarheid van de Randstad te verbeteren en urgente 
problemen op te lossen rondom een aantal 
verstedelijkingsvraagstukken is goed gevallen bij de 
Noordvleugel Utrecht. Bij de uitvoering van dit 
Urgentieprogramma kan de regering rekenen op actieve 
medewerking van dit regionale samenwerkingsverband in en 
rondom Utrecht, Hilversum en Amersfoort. 

 

Bereikbaarheid 

Hoog op de urgentielijst van het Kabinet staan de nieuwe 
investeringen in de bereikbaarheid van de regio Utrecht. Over de 
financiering van een breed pakket aan voorkeursmaatregelen voor 
nieuwe infrastructuur en openbaar vervoervoorzieningen zal het 
Kabinet nog tijdens de huidige regeringsperiode een besluit nemen. 
Het gaat daarbij om nieuwe projecten die spelen op en langs de Ring 
rondom Utrecht en binnen de Driehoek 
Utrecht/Hilversum/Amersfoort. “Een duidelijk bewijs dat het rijk 
zaken wil doen en voortvarend met ons aan de slag gaat om de 
centrale positie van Utrecht als draaischijf van Nederland te 
verbeteren”, aldus J. Ekkers (voorzitter NV Utrecht). 

Verstedelijkingsvraagstuk 

Het Kabinet sluit eveneens nauw aan bij de Ontwikkelingsvisie van de 
NV Utrecht als het gaat om de verkenningen die worden uitgevoerd 
over het verstedelijkingsvraagstuk in het NV-Utrecht gebied. Hierbij 
wordt ruimte verkend voor de realisatie van 60.000 
nieuwbouwwoningen. Er is een spanningsveld tussen deze 
verstedelijkingsopgave en de kwaliteit van het landschap. In het 
Urgentieprogramma van het Kabinet wordt dit probleem onderkend. 
Rijk en regio bereiden daarom gedurende de huidige kabinetsperiode 
de uitvoering voor van een duurzaam bouwprogramma. Positief voor 
de ruimtelijke ontwikkeling van het NV-Utrecht gebied is tenslotte dat 
het Kabinet ruimte schept voor versterking van natuur en landschap 
en voor een overloop van een deel van de verstedelijkingsbehoefte 
naar Almere.  
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Geest van een voortvarende aanpak 

Er is, kortom, veel in het Urgentieprogramma voor de Randstad waar 
de NV Utrecht partners tevreden mee zijn. Het programma ademt de 
geest uit van een voortvarende aanpak. Veel zal de komende 
maanden nog nader uitgewerkt moeten worden. Zoals de 
behandeling van het Urgentieprogramma en de uitvoering met de 
gemeenteraden en Provinciale Staten. Doorslaggevend voor het 
eindresultaat is de bestuurlijke slagkracht die het rijk samen met de 
lokale en regionale overheden organiseert. In het kader van het 
Noordvleugelprogramma zijn daar goede ervaringen mee opgedaan.  

De NV Utrecht partners zullen zich daarom inzetten om samen met 
het rijk dit Urgentieprogramma verder op de rails te zetten en tot een 
succes te maken. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Ron van Dopperen, communicatie provincie Utrecht, tel. 030- 258  
3196, mob. 06- 18 300 578, e-mail ron.van.dopperen@provincie-
utrecht.nl 

Zie ook www.nvutrecht.nl

http://www.nvutrecht.nl/

