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1.1 Aanleiding 

Regionale en landelijke opgaven voor wonen, werken en bereikbaarheid zijn in de regio Utrecht onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. De regio staat voor de uitdaging om de komende decennia te voorzien in een grote behoefte aan 

woon- en werkruimte. De wens om te wonen op de plekken ‘waar het gebeurt’, met een hoog voorzieningenniveau, 

cultuuraanbod en concentratie van werkgelegenheid, is op het moment hoog en zal naar verwachting de komende 

tijd hoog blijven1. Daarnaast heeft de regio door de centrale ligging een belangrijke draaischijffunctie in het landelijk 

mobiliteitsbeleid.  

 

De concentratie van hoogopgeleide werknemers in een aantrekkelijke omgeving is een belangrijke 

vestigingsplaatsfactor voor (internationale) bedrijven, wat de stedelijke gebieden nog verder (economisch) versterkt, 

maar vraagt ook om nieuwe mobiliteitsoplossingen De concentratie van wonen en werken draagt bij aan diverse 

doelstellingen van het beleid van rijk en regio, zoals een duurzame ontwikkeling en behoud van natuur (minder bouw 

buiten de stedelijke gebieden), de mobiliteitstransitie, het creëren van schaalvoordelen voor de energietransitie, het 

benutten van de agglomeratiekracht en het verder versterken van de internationale concurrentiepositie.  

 

Inzet voor de regio Utrecht is om de goede economische concurrentiepositie en de aantrekkelijke leefomgeving te 

behouden en te versterken, terwijl ook de functie van landelijke draaischijf verbetert. Gezamenlijk met rijk en regio 

wordt in een bereikbaarheidsprogramma U Ned gestreefd naar een aantrekkelijke regio waarin het goed leven is, 

met een gezonde woning- en arbeidsmarkt en waar de bereikbaarheid op orde is. Binnen het programma U Ned is 

een MIRT Onderzoek gestart om te verkennen hoe de verstedelijkingsopgave in de Metropoolregio Utrecht op de 

lange termijn (2040) kan worden vormgegeven. 

1.2 Werkwijze 

Ontwerpend onderzoek vormt de kern van het MIRT Onderzoek Metropoolregio Utrecht. Verstedelijkingsmodellen 

die laten zien welke toekomstige mogelijkheden denkbaar en realiseerbaar zijn om de woningbouw- economische, 

bereikbaarheids- en ruimtelijke opgaven te realiseren, vormen de rode draad in het ontwerpend onderzoek. Deze 

modellen zijn geen doel op zich, maar een middel om erachter te komen wat wel en niet werkt, wat no- regrets zijn 

en wat maatregelen zijn die meer of minder kansrijk zijn. De modellen zijn daarmee geen blauwdruk: ze dienen tot 

nadenken te stemmen door de verbeelding te prikkelen en uiteindelijk om afgewogen keuzes te kunnen maken. 

Daarmee zijn de modellen een bron van mogelijke bouwstenen voor uitvoeringspakketten waartoe in een latere fase 

kan worden besloten. 

 

Om de modellen vorm te geven is in een iteratief proces met een groot aantal vertegenwoordigers vanuit regio en 

rijk gekeken naar de mogelijkheden. Er is een gedragen referentie 2030 gemaakt: een atlas en een 

uitgangspuntennotitie alvorens vijf onderscheidende modellen zijn geschetst die verschillen in de plekken waar 

mensen wonen, werken, recreëren, hoe ze dat doen en hoe ze daar komen. Parallel hieraan is een 

beoordelingskader opgesteld, gebaseerd op de beleidsdoelen van de partners in het MIRT-onderzoek, waarmee de 

‘prestaties’ van de modellen op verschillende indicatoren zijn gescoord. Doel daarvan is niet om de modellen 

integraal met elkaar te vergelijken om vervolgens een model te kiezen, maar om hiermee af te leiden wat wel en niet 

werkt in de verschillende modellen en zodoende kansrijke bouwstenen te identificeren. 

 

 

1 Zie bijvoorbeeld de Welvaart en Leefomgeving scenario’s (WLO), waarin de planbureaus een aanhoudende groei voorzien met vooral een 

belangrijke rol voor het stedelijke gebied (CPB/PBL 2016) en Horizon Utrecht 2050 waarin de provincie Utrecht een Schaalsprong in   

Stedelijkheid voorziet voor 2050. 

1 Inleiding 
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Gedurende dit proces is ook aan het licht gekomen dat generiek beleid (anders dan de fysiek ruimtelijke inrichting) 

van grote invloed kan zijn op het functioneren van de modellen. Hieraan besteden we daarom speciale aandacht in 

dit rapport.  

1.3 Leeswijzer 

In het vervolg van dit rapport komen achtereenvolgens aan bod: 

• Uitgangspunten 

• Verstedelijkingsmodellen 

• Invloed generieke maatregelen 

• Beoordeling modellen 

• Overzicht beoordeling modellen 
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De uitgangspunten voor het MIRT Onderzoek zijn vastgelegd in een uitgangspuntennotitie. Deze dient als kader om 

binnen het MIRT Onderzoek de ruimtelijke modellen uit te werken. De uitgangspuntennotitie is tot stand gekomen 

met input van verschillende partijen, onder andere verzameld via de werkgroepen binnen het MIRT Onderzoek. De 

uitgangspunten zijn opgebouwd langs de pijlers wonen, werken, bereikbaarheid, groen en energie. Op 21 juni 2019 

is de uitgangspuntennotitie vastgesteld door de Programmaraad U Ned.  

 

De vijf verstedelijkingsmodellen die zijn ontwikkeld variëren in waar woningbouw en bedrijvigheid neerslaan in de 

regio. Daarmee variëren ze ook in bereikbaarheid, kwaliteiten van woonmilieus, ruimte voor groen etc. De 

uitgangspunten in aantallen zijn echter identiek.  

 

Wonen  

• Woningbouwopgave: Tussen 2016 en 2040 moeten er in de provincie Utrecht 124.000 tot 142.000 woningen 

worden gebouwd, waarvan het grootste deel, 104.000 in de Metropoolregio Utrecht (U16). Het bestaande 

planaanbod (maart 2018) is 67.000. Er moet dus nog extra ruimte worden gevonden voor minimaal 37.000 

woningen. 

• Woonmilieus: Er dient een voldoende divers aanbod te zijn dat aansluit bij de vraag en de economische en 

omgevingsambities. Dit wordt in de modellen getest door te variëren in dichtheden en te differentiëren naar de 

aantallen in ‘hoog stedelijk’, ‘centrum stedelijk’, ’buiten centrum’, ‘groen stedelijk’, ‘centrum dorps’ en ‘landelijk’. 

• Focus op OV-knooppunten en binnenstedelijk: om ruimtebeslag, bereikbaarheidsknelpunten en de 

bijbehorende negatieve effecten voor de leefomgeving te beperken wordt de verstedelijking zoveel mogelijk 

nabij (toekomstige) OV-knooppunten en binnenstedelijk gerealiseerd. Ook eventuele uitleg vindt nabij OV- en 

infrastructurele corridors plaats. 

• Vitaliteit kernen: Aanvullend op de grootschalige verstedelijking wordt ook ruimte geboden voor kleinschalige 

uitbreiding van het stedelijk gebied en de kernen om de lokale vitaliteit en/of ruimtelijke kwaliteit te vergroten 

(lokaal maatwerk). 

 

Werken 

• Kwantitatieve opgave: indicatief gaan de ruimtelijke modellen uit van een toename van 86.600 arbeidsplaatsen 

tot 2040. 

• Extra ruimte bedrijventerreinen: de huidige bedrijventerreinen zijn vrijwel geheel uitgegeven. Intensivering en 

menging is onvermijdelijk. Uitgangspunt is dat ondanks deze intensivering ruimte moet worden gevonden voor 

50 ha extra bedrijventerrein. 

• Hoogwaardige werkmilieus: kansrijke hoogwaardige werkmilieus behouden en versterken. 

• Compensatie eventueel verlies werklocaties: mogelijke transformatie van bedrijventerreinen zorgt voor 

verdringing van werken door wonen, waardoor de ruimtevraag groter wordt. Deze ruimtevraag moet in de regio 

gecompenseerd worden bovenop de opgave van 50ha. 

• Samenhang wonen en werken: de ontwikkeling van wonen moet gelijk opgaan met de ontwikkeling van 

werken; als de beroepsbevolking groeit, moet ook het aantal banen groeien, bij voorkeur in gemengde woon- en 

werkmilieus, en met aandacht voor de beleidsmatig gewenste groei van de doe-economie en/of maak-industrie 

en de gewenste groei (en dus ruimteclaim) van het Utrecht Science Park, bijvoorbeeld op omliggende 

satellieten. 

• Balans in de groei: uitbreiding van arbeidsplaatsen moet bijdragen aan het welzijn, de welvaart en leefbaarheid 

binnen de metropoolregio Utrecht. Geen functiemenging op zware industriegebieden. 

• Werklocaties in hoge dichtheden: daar waar het type werk dat toestaat, worden werklocaties verdicht 

ontwikkeld. 

• Vitaliteit kernen: aandacht voor de ruimtelijke groei van bedrijven in de eigen kern én voor bedrijvigheid die 

aan de stedelijke regio gebonden is. 

• Landbouweconomie: in de modellen wordt rekening gehouden met de werkgelegenheid in de agrarische 

sector. 

• Rekening houden met werken aan huis: in de ruimtelijke modellen wordt ook rekening gehouden met de 

behoefte aan werken aan huis.  

 

 

 

2 Uitgangspunten 
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Bereikbaarheid 

• Benut ruimte in het mobiliteitssysteem: het heeft de voorkeur te bouwen op plekken waar nog ruimte is in het 

mobiliteitssysteem en niet op plekken die de mobiliteitsknelpunten versterken. 

• Functioneren draaischijf: Utrecht als draaischijf van Nederland over weg, spoor en water moet blijven 

functioneren voor de bereikbaarheid van de Metropoolregio Utrecht en Nederland als geheel. 

• OV-knooppunten cruciaal: OV-knooppunten hebben een nadrukkelijke rol in de verstedelijking en ook in de 

mobiliteit om ketenverplaatsingen te faciliteren. Daarbij is er aandacht voor alle modaliteiten, met prioriteit bij 

fietsen, lopen en openbaar vervoer. 

• Belang OV en langzaam vervoer: in het stedelijk gebied zijn openbaar vervoer, fiets en lopen de belangrijkste 

vervoermiddelen. 

• Ontlasting Utrecht Centraal/ verbetering bereikbaarheid USP: Station Utrecht Centraal kent veel in- uit- en 

overstappers. De ruimtelijke modellen dragen bij aan het ontlasten van dit station, met name voor de reizigers 

van en naar Utrecht Science Park. 

• Samenhang verstedelijking en mobiliteit: de ontwikkeling van de mobiliteitsnetwerken moet gelijk op lopen 

met die van de verstedelijkingslocaties (ook rekening houdend met fasering, infra en OV op tijd gereed). 

• Parkeerregimes als oplossing: parkeerregimes in brede zin worden meegenomen in de ruimtelijke modellen 

ten bate van ruimtelijke inrichting, bereikbaarheid en leefbaarheid. 

• Duurzame mobiliteit: Duurzame mobiliteit heeft een prominente rol in de ruimtelijke modellen. Voor de 

ruimtelijke modellen wordt een inschatting gemaakt van CO2-effecten van mobiliteit. 

• OV Toekomstbeeld: maatregelen uit OV Toekomstbeeld Midden Nederland OV zijn input voor de verschillende 

modellen. 

 

Groen 

• Voldoende ruimte voor recreatie/ inlopen tekort: In gelijke tred met verstedelijking maken we ruimte voor 

recreatiemogelijkheden, bewegen (fietsen en wandelen), ontmoeten en ontspannen (rust). Bij voorkeur daar 

waar de luchtkwaliteit en geluidbelasting goed is. Er is een tekort van minimaal 550 ha recreatief groen in de 

regio Utrecht. Dat tekort kan oplopen als de groene ruimte kwalitatief te weinig biedt om gecombineerd gebruik 

mogelijk te maken. Er moet dus een kwaliteitsslag plaatsvinden. Uitgangspunt is dat het tekort van 550 ha 

recreatief gebied (bij voorkeur groen) tot 2040 voor de regio een plek krijgt. Naast ruimte voor 

recreatiemogelijkheden is er ook een noodzaak voor bereikbare groengebieden. Hiervoor is berekend dat het 

om 5.000 ha gaat2. 

• Creëer voldoende ruimte voor kwalitatief hoogwaardig groen, water en klimaatadaptatie: dit betekent het 

zoveel mogelijk behouden van de aanwezige natuur-en landschappelijke waarden. Daarnaast is het belangrijk 

dat groen nabij is (binnen een straal van 2,5 km (grootschalig) groen aanwezig). In alle woon- en werkmilieus 

moet voldoende groen en water aanwezig zijn voor het omgaan met hittestress en waterretentie. 

• Ruimte voor landbouw: een vitale agrarische sector is een belangrijke ruimtelijke en economische drager van 

het landschap. In de modellen wordt gezocht naar een nieuw evenwicht tussen ruimteclaims voor recreatie, 

natuur, energie en verstedelijking en landbouw. 

 

Energie 

• Rekening houden met energieopwekking en warmtebronnen: Voor beiden wordt aangesloten bij de plannen 

die in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) worden opgesteld. Het MIRT Onderzoek brengt de 

kansen en bedreigingen van elk van de integrale ruimtelijke modellen op het gebied van energietransitie in 

beeld. Als de Regionale Energietransitie gedurende het traject met nieuwe inzichten komt, worden de 

verstedelijkingsmodellen van het MIRT Onderzoek verrijkt met de inzichten uit de RES. 

 

2 https://www.utrecht10.nl/media/filer_public/07/1d/071de2c9-fa04-4cb2-8018-

63522db77890/190801_bvr_u16_groene_pijler_ontwikkelbeeld_xs.pdf) 
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De verschillende overheden hebben voor de Utrechtse Regio een duidelijke koers uitgezet voor de verdere 

stedelijke ontwikkeling: intensiveren van bestaand stedelijk gebied, met de nadruk op het beter benutten en 

ontwikkelen van vitale knooppunten. Het merendeel van de woningbouwplannen tot 2030 landt in bestaand stedelijk 

gebied. Het gaat om verdichting en transformatie. De ontwikkeling van de Merwedekanaalzone is daarvan een van 

de meest in het oog springende ontwikkelingen met een relatief hoogstedelijk woonmilieu. In totaal is er in de gehele 

regio tot 2030 een nu (inschatting maart 2018) bekende plancapaciteit van ongeveer 67.000 woningen. 

 

De grote vraag is echter welke ontwikkelrichting de regio zal kiezen voor de periode na 2030. De groei zal naar 

verwachting doorzetten. Maar wordt deze groei op dezelfde wijze geaccommodeerd als tot 2030? En welke 

investeringen in bereikbaarheid, 

werkgelegenheid, landschapsontwikkeling, 

klimaatadaptatie en energietransitie zijn nodig 

om de groei na 2030 op te kunnen vangen? 

Allemaal relevante vragen. Maar de meest 

opportune is misschien wel de vraag of wij met 

de kennis van de ontwikkeling na 2030 nu al 

beslissingen kunnen nemen over structurele 

investeringen in de bereikbaarheid die 

enerzijds voorsorteren op de lange termijn 

ontwikkeling en tegelijkertijd de 

bereikbaarheids- en leefbaarheidsopgaven van 

de komende 10 jaar een impuls kunnen geven. 

 

Vijf modellen 

Om deze onderzoeksvraag systematisch te verkennen is ervoor gekozen om een aantal integrale ruimtelijke 

modellen te ontwikkelen die principiële keuzes in beeld brengen op het gebied van woningbouwontwikkeling, 

werkgelegenheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en energietransitie. Voor energie geldt dat de wijze waarop dit nu is 

meegenomen een eerste denkoefening is (zie kader). Voor de modellen is de koers naar 2030, gericht op het 

ontwikkelen van Vitale Knooppunten in de regio, als eerste vertrekpunt genomen. Een model zet het huidige beleid 

verder door en verkent welke potentie er nog is om bestaande vitale knooppunten te versterken en nieuwe te 

realiseren. Ten opzichte van dit model zijn er twee andere modellen denkbaar die er enigszins van afwijken, maar 

wel dicht in de buurt blijven. Compacte stad zet in op het verder versterken van de binnenstedelijke knooppunten in 

de stad Utrecht en de direct aangrenzende grote gemeenten 

Nieuwegein en Stichtse Vecht. De A12-zone (tussen 

knooppunten Lunetten en Oudenrijn) is het nieuwe stedelijk 

knooppunt met de meeste ontwikkel-capaciteit. Het 

model Oostflank verlegt de focus naar de Oostkant 

van de regio waar een grote kans ligt om een 

nieuw stedelijk knooppunt te ontwikkelen 

en tegelijkertijd bestaande 

knooppunten te versterken. De 

twee laatste modellen wijken het 

meest af van de huidige ontwikkeling van 

Vitale Knopen. Een goede bereikbaarheids-

strategie met knooppunten blijft het leidende 

principe, maar de verstedelijking wordt gespreid over 

een aanzienlijk groter gebied in de regio. Rijnland richt 

zich op de ontwikkeling van de west- en oostflank van de 

regio langs de A12-as. Binnenflank Randstad zet juist in op de 

ontwikkeling langs de A2-as. 

 

De volgende pagina’s geven een conceptueel beeld van de modellen. 

In de bijlage zijn de bouwstenen (woningbouwlocaties en infrastructurele maatregelen) per model gespecificeerd. 

3 Verstedelijkingsmodellen 

Opgave energietransitie 

Met de uitvoering van het klimaatakkoord worden belangrijke 

stappen gezet om Nederland energieneutraal te maken. Elke 

regio stelt op dit moment een Regionale Energiestrategie 

(RES) op waarin wordt onderzocht hoe de energievoorziening 

voor de gebouwde omgeving vorm dient te krijgen. Vaststaat 

dat er veel ruimte nodig zal zijn voor onder andere 

windmolens en zonne-energie. Hoeveel precies en waar is 

echter op dit moment nog onbekend. Wat nu in de modellen 

voor energie is opgenomen is een eerste denkoefening van 

locaties waar energie opgewekt zou kunnen worden. Naar 

verwachting zal in praktijk de opgave groter zijn dan nu in de 

modellen is ingetekend. 
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3.1 Vitale knopen 

Inzet op OV en knooppuntontwikkeling, voortbouwend op huidige regionale ontwikkeling 

• Versterken van het Daily Urban System van de regio Utrecht als onderdeel van de Randstad. 

• Voortbouwen op huidige knooppuntenstrategie, verdichting bestaande knopen. 

• Focus op (hoog)stedelijke woonmilieus in grote kernen en kleinschalige verdichting van knopen in kleine 

kernen. 

• Intensiveren bestaande werkgebieden. 

• Versterking HOV structuur met het kleine wiel/knoop Lunetten en versterking sprinterproduct. 

• Focus op first en last mile. 

• Knooppunten ontsluiten ook landschappen. 

• Behouden en versterken landschappen rondom knooppunten. 

• Energielandschappen (wind en zon) langs grote hoofdinfrastructuur. 

 

 

 

 

  

Concept OV-netwerk 
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3.2 Compacte stad 

Schaalsprong Utrecht door concentratie verstedelijking in stedelijk kerngebied en sterk contrast rood en groen 

• Versterken en verbinden stedelijk kerngebied Utrecht, Maarssen, Nieuwegein en Houten als een van de vier 

grote steden van de Randstad. 

• Ingrijpende transformatie van A12-zone Utrecht-Nieuwegein en vrijwaren regionale landschappen. 

• Westraven en Lunetten als twee nieuwe hoogwaardige stedelijke knooppunten met HOV kleine wiel en nieuw IC 

station. 

• Intensiveren bedrijventerrein Lage Weide. 

• Focus op (hoog)stedelijke milieus. 

• Groene radialen langs waterstructuren en stadsparken. 

• Realisatie van Ringparken rondom de stad. 

• EnergieHUB’s (wind en zon) rondom het stedelijk kerngebied. 

 

 

 

  

Concept OV-netwerk Concept OV-netwerk 
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3.3 Oostflank Randstad 

Benutten (inter)nationaal vestigingsklimaat Waterlinie en Heuvelrug i.s.m. het Gooi en de Regio Amersfoort 

• Verdichting en transformatie oostflank van Utrecht, Nieuwegein en Vianen. 

• Nieuwe landelijke milieus Heuvelrug en rivierengebied aansluitend op woonmilieus Regio Amersfoort. 

• Uitbreiding HOV kleine wiel met nieuw binnenstedelijk HOV via Oostflank, verbonden met verbeterde 

sprinterproducten naar Hilversum, Amersfoort en Zeist. 

• USP/Rijnsweerd als nieuwe hoogwaardig stedelijk knooppunt. 

• Maximale inzet op versterking Unesco landschap Waterlinie. 

• Versterking relatie stad-landschap met nieuwe groene verbindingen en ontsluiting Utrechtse Heuvelrug. 

• Water als drager voor energielandschappen (wind langs kanalen, WKO in plassengebieden). 

 

 

 
  

Concept OV-netwerk 
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3.4 Rijnland  

Ontwikkeling in de A12-corridor in samenhang met het landschap van Rijn en Lek 

• Ontwikkelruimte langs de gehele A12 van Bodegraven tot Veenendaal als onderdeel van deze nationale 

corridor. 

• Differentiatie stedelijke, dorpse en landelijke woonmilieus. 

• Ontwikkeling Rijnenburg als woonlocatie (20.000 woningen). 

• Nieuwe bedrijventerreinen langs A12. 

• Grote HOV-ring Nieuwegein-Houten-Bunnik-USP. 

• Regionale parallelweg als ontlasting van A12. 

• Hoogwaardig stedelijk knooppunt Westraven, nieuw IC-station. 

• Hollandse IJssel, Oude- en Kromme Rijn als drager voor recreatie en natuur. 

• Rivierenland als vitaal agrarisch landschap. 

• Energielandschappen in combinatie met agrarische bedrijvigheid en benutting bodemwarmte. 

 

  

Concept OV-netwerk 
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3.5 Binnenflank Randstad 

Benutten ontwikkelkracht van de A2-corridor, ingepast in het landschap van het Groene Hart 

• Versterken van de internationale knooppunten op de binnenflank van de Randstad door bundel van A2 en 

spoor beter te benutten. 

• Benutten hoogwaardige infrabundel als drager voor ontwikkeling dorpse en stedelijke woonmilieus (o.a. Lage 

Weide en Maarssen). 

• Zuilen als nieuw hoogwaardig stedelijk knooppunt op HOV via een Noordelijk wiel met spaken. 

• Dorpse en landelijke milieus langs A2 en spoor. 

• Transformatie Lage Weide, nieuw bedrijventerrein Rijnenburg en intensivering Laagraven. 

• HWN-bypass zonder aansluitingen voor doorstroming achterlandverbinding. 

• Vechtlandschap en Groene Hart belangrijke dragers. 

• Groenblauwe verbindingen tussen west- en oostzijde A2 corridor. 

• Energielandschappen (zon) in droogmakerijen en plassengebied (WKO). 

 

 

 

Concept OV-netwerk 
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4.1 Inleiding 

Bij het verkennen van de effecten van de verstedelijkingsmodellen is gebruik gemaakt van het verkeersmodel van de 

regio dat de situatie van 2030 beschrijft (VRU 3.4). Aan die situatie van 2030 zijn de inwoners en arbeidsplaatsen 

toegevoegd en is per model gekeken naar een combinatie van beleidsopties die naast de keuzes voor 

verstedelijking ook bijdragen aan de gewenste effecten.  

 

Gegeven de grote bereikbaarheidsknelpunten die al voor het jaar 2030 zijn voorspeld is eerst een veronderstelling 

gedaan over de toepassing van generieke maatregelen. Een voor de handliggende generieke maatregel is die van 

beprijzen (kilometerheffing), maar ook andere maatregelen die van invloed zijn op de bereikbaarheid en impact 

(kunnen) hebben op de regio, worden op dit moment overwogen. Te denken valt aan lagere maximumsnelheden, 

substitutie van luchtvaart naar spoor etc. 

 

Vooralsnog zijn in dit onderzoek zijn twee generieke maatregelpakketten onderzocht die ook regionaal zijn in te 

voeren: parkeerbeleid en het bevorderen van het fietsgebruik. Beide typen maatregelen kunnen leiden tot een 

afname van het gebruik van de auto op zowel de snelwegen als op de stedelijke netwerken in de regio. Op basis van 

de resultaten van dit ‘generieke’ beleid is vervolgens de effectiviteit beoordeeld van de ruimtelijke modellen en de 

daarbij specifiek geselecteerde ondersteunende maatregelen. De effectiviteit van andere vormen van generiek 

beleid is op dit moment nog niet onderzocht. 

4.2 Parkeerbeleid 

In de huidige situatie kunnen relatief veel forensen zonder persoonlijke kosten parkeren in gebieden waarvoor de 

gemeenten een parkeerregime toepassen. Deze forensen krijgen van werkgevers een plek in eigen garage of 

hebben via hun werkgever een parkeervergunning gekregen. Indien beleid kan worden ontwikkeld waarin dit niet 

meer mogelijk is zijn forse effecten te verwachten. Een verkenning van een scenario waarbij iedereen persoonlijk 

moet betalen voor het gebruik van een parkeerplaats laat een reductie van circa 80% van het huidige aantal 

parkeerders zien (ca. 10.000 per uur) in de gebieden met een parkeerregime. Dit geldt voor het ochtendspitsuur 

tussen 7:00 en 8:00 uur waar in dit onderzoek de focus naar is uitgegaan. Naar verwachting is dit effect in de 

middag hetzelfde (de beslissingen die ’s morgens worden genomen bepalen de modaliteit in de middag).  

 

In dit scenario zien we een toename van het gebruik van de P+R locaties, en uitwijkgedrag naar woonwijken in de 

omgeving van het gebied met het parkeerregime. Dit kan leiden tot overlast in deze woonwijken, wat weer kan 

worden voorkomen door parkeerregimes naar deze wijken uit te breiden. Als basis voor de verkenning van effecten 

van ruimtelijke keuzes is een beleidsscenario verondersteld waarbij het ‘parkeren en overstappen’ in woonwijken 

niet is toegestaan. Deze keuze kan door het beleid worden gemaakt, maar vergt wel regio-overstijgend 

parkeerbeleid en medewerking van bedrijven die parkeren op eigen terrein beperken. Resultaat is een afname van 

het autogebruik in de stedelijke gebieden en een toename van het gebruik van de P+R locaties rond de HWN-ring. 

Daarbij zijn de huidige aantrekkelijke tarieven van de P+R locaties toegepast (waarvan we aannemen dat de forens 

die uit eigen portemonnee moet betalen). 

 

Hoewel ook hiermee nog niet een gewenste afname van het gebruik van de HWN ring is verkregen is dit 

beleidsscenario als basis verondersteld bij de verkenning van de ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Dit scenario schetst het effect van twee ver doorgevoerde beleidsmaatregelen, waarvan haalbaarheid en reikwijdte 

(zeker op korte termijn) nog onzeker zijn. Een belangrijke vraag is of werkgevers en werknemers bereid zijn te 

vinden om het kosteloos beschikbaar stellen van parkeergelegenheid aan werknemers niet langer als een soort 

arbeidsvoorwaarde te zien. En parkeerregimes in woonwijken waar nu iedereen vrij kan parkeren kunnen in praktijk 

wel eens op weerstand stuiten. 

4 Invloed generieke maatregelen 
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4.3 Non-stop fietsroutes 

Een andere optie om de bereikbaarheid te verbeteren is om het fietsen te veraangenamen. Snelfietsroutes zijn een 

middel, maar het is ook mogelijk de huidige vertragingen die fietsers ondervinden op kruispunten fors te 

verminderen. Een van de meest effectieve manieren om dat te bereiken is de vervanging van kruispunten die met 

verkeerslichten zijn geregeld door kleinschaliger oplossingen waar auto’s, fietsers en voetgangers met oogcontact 

elkaar voorrang verlenen bij het in etappes oversteken van kruispunten. Natuurlijk zijn daar spelregels voor nodig 

zoals bijvoorbeeld bij rotonden. Dergelijke kleinschalige oplossingen blijken zeer effectief.  

 

Niet alleen fietsers hebben baat bij deze maatregelen, ook automobilisten kunnen er baat bij hebben. Om te 

voorkomen dat hiervan een aantrekkende werking uitgaat op nieuw autoverkeer in de stad is het parkeerbeleid in 

combinatie met gericht verkeersmanagement nodig.  

 

Bij grote intensiteiten is verondersteld dat de doorgaande richting met een kleinschalige onderdoorgang afgewikkeld 

kan worden (dus alleen auto; vrachtverkeer en bussen hebben voorrang op maaiveld). Bij een kleinschalige 

uitvoering van dergelijke onderdoorgangen (smal en met minimale hoogte en minimale ruimte voor hellingbanen) zijn 

de kosten factoren lager dan bij de ongelijkvloerse kruispunten zoals we die al kennen.  

 

Resultaat zijn non stop fietsverbindingen waarbij vooral de fietser zeer veel comfort zal ondervinden bij het 

oversteken van kruispunten en ook de auto soepel kan doorrijden (mits niet geplaagd door wachtrijen vanuit andere 

kruispunten).  

 

Met deze ontwikkeling in de vormgeving van het wegennet, al of niet ondersteund of als resultaat van 

voertuigtechnologie, is berekend dat er in 2040 sprake kan zijn van een grote afname in de knelpunten die fietsers 

ondervinden bij de kruispunten. 

4.4 Eerste globale inzichten 

Met de combinatie van P+R, non stop fiets, maar ook van de snelle en hoogfrequent rijdende trams en bussen van 

en naar de P+R locaties zien we een toename van de bereikbaarheid van alle locaties ten opzichte van het ‘doe 

niets scenario’ in 2040. De verbeterde bereikbaarheid geldt zowel voor mensen die hun reis beginnen met de auto 

als voor mensen die hun reis met een andere modaliteit beginnen. Een voorlopige conclusie is dat met deze 

kwaliteitsslagen het niet vanzelfsprekend is dat het autogebruik op de snelwegen zal afnemen. De combinatie met 

P+R is erg aantrekkelijk geworden. Om dit minder aantrekkelijk te maken zouden de huidige P+R tarieven kunnen 

worden verhoogd. Hier is echter nog niet mee gerekend in deze fase.  

 

Belangrijk is ook dat er nog niet is gerekend met prijsbeleid (kilometerbeprijzing). Er is ook nog niet gerekend met 

het parkeren op afstand door bewoners. Dit geldt niet alleen voor de U16, maar ook voor omliggende regio’s. in 

combinatie met maatregelen waarmee de fiets alle ruimte krijgt voor de first en last mile, zal een verdere 

verschuiving mogelijk zijn van auto naar de combinatie fiets-OV en zullen er grotere effecten te zien zijn op het 

gebruik van het OV tussen de regio’s. Dat generiek beleid forse effecten kan hebben is daarmee aangetoond. De 

mate waarin en de termijn waarop (zie de kanttekeningen over (korte termijn) haalbaarheid) zijn echter nog 

onduidelijk. Een goed onderbouwde uitspraak over de afname van de NMCA knelpunten is dan ook prematuur in 

deze fase. 

 

De generieke beleidsopties die zijn doorgerekend (aantrekkelijk P+R, non stop fietsroutes) werken door in alle 

verstedelijkingsmodellen. Aanvullend op dit generieke beleid is maatwerk toegepast voor spoor en tram/bus. De 

combinatie van generiek beleid en het maatwerk bij elk verstedelijkingsmodel heeft geleid tot kwaliteitsverbeteringen 

voor zowel autobereikbaarheid (via P+R en HOV/fiets) als voor deur tot deur verplaatsingen met fiets en met de 

combinatie fiets/OV. Bij de boordeling van de verstedelijkingsmodellen kijken we dus naar verschillen die verklaard 

worden door zowel de ligging van de modellen als naar de effecten van het maatwerk voor OV.  
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5.1 Inleiding 

Ter ondersteuning van de besluitvorming is er de behoefte aan het vergelijken van de integrale 

verstedelijkingsmodellen met behulp van een beoordelingskader. Daarin worden de modellen gescoord op de mate 

waarin zij bijdragen aan de beleidsdoelen. Het beoordelingskader voor het MIRT Onderzoek is tot stand gekomen 

met input van verschillende partijen, onder andere verzameld via de werkgroepen binnen het MIRT Onderzoek. Op 

21 juni 2019 is dit beoordelingskader vastgesteld door de Programmaraad U Ned. 

 

In de figuur op pagina 14 zijn de hoofd- en subdoelen en kernindicatoren van het Beoordelingskader MIRT 

Onderzoek weergegeven. De kernindicatoren zijn belangrijke bouwstenen in de informatievoorziening over het 

onderscheid in de verstedelijkingsmodellen aan de bestuurders betrokken bij het MIRT-onderzoek. Het 

beoordelingskader is een pragmatische overzichtstabel die bestuurders op hoofdlijnen inzicht geeft in de bijdrage 

aan de doelen van de modellen. Daarbij was het onvermijdelijk dat de indicatoren soms overlap bevatten en/of 

containerbegrippen zijn. Om de indicatoren te kunnen scoren zijn soms keuzes gemaakt (zie toelichting bij de 

scores). Daarmee is de beoordeling geen zuivere toets op de maatschappelijke impact, maar geeft het vooral  

inzicht in de relatieve bijdrage van de verstedelijkingsmodellen aan verschillende beleidsdoelstellingen in de regio. 

5.2 Beoordeling modellen 

Een kwalitatieve score op bijvoorbeeld een 5 puntschaal (- -, - ,0, +, ++) is een vaak toegepaste kwalitatieve score. 

In overleg met de werkgroepen is ook in dit geval voor deze aanpak gekozen. De score is als volgt toegepast:  

• Score 0 betekent een neutrale of gemiddelde bijdrage aan het subdoel.  

• Score - of - - betekent dat een (erg) beperkte (of negatieve) bijdrage aan het subdoel. 

• Score + of + + betekent een (erg) positieve bijdrage aan het subdoel. 

 

Let wel: vanuit de bijdrage aan de doelen en maatschappelijke impact is + dus altijd beter dan -. Dus als bij het 

criterium ‘Geluid’  + staat betekent dit een positieve score, dus een afname van de geluidhinder. Idem bij kosten: ++ 

staat voor de laagste kosten, - - voor de hoogste. 

 

De indicatoren zijn in enkele gevallen eenduidig en concreet meetbaar. Waar het in het bestek van dit onderzoek 

mogelijk was zijn deze scores dan ook kwantitatief onderbouwd. In andere gevallen zijn de indicatoren een 

verzameling van meerdere sub-indicatoren, waarvan soms een deel meetbaar is, maar een ander deel ook niet. Op 

deze indicatoren is dan ook een kwalitatief expertmatig oordeel gegeven, waarin sub-indicatoren zo veel mogelijk 

zijn gewogen. Waar deelindicatoren meetbaar waren is dit bij de argumentatie aangegeven. 

 

De modellen zijn beoordeeld vanuit hun ‘basisfilosofie’. Specifiek ontwerp of mitigerende maatregelen zijn niet 

meegenomen. Dat betekent dat specifieke ontwerpuitgangspunten of het plegen van bijvoorbeeld 

inpassingsmaatregelen tot andere scores zouden kunnen leiden. Waar dit tot wezenlijk andere scores kan leiden is 

dit in de tekst aangegeven. 

 

Het is niet mogelijk de scores van meerdere criteria bij elkaar op te tellen. Dat verondersteld immers dat er geen 

overlap of dubbeltelling in de waarden zit, dat is niet het geval. Aan het einde van dit hoofdstuk geven we een totaal 

overzicht waarin met een kleurcode zichtbaar is hoe vaak de modellen een grote bijdrage leveren aan de 

doelstellingen (donkerder blauw is een grotere bijdrage aan doelstellingen dan lichter blauw). Het is echter niet zo 

dat dit doorslaggevend moet zijn in het vervolgproces: de keuze voor een model, of voor specifieke bouwstenen is 

een politieke keuze waarin verschillende partijen verschillende afwegingen kunnen maken. 

 

In de volgende paragraven is per hoofddoel een tabel met de scores op de kernindicatoren opgenomen. In de tekst 

daaronder staat de argumentatie voor de gepresenteerde scores. 

5 Beoordeling modellen 
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Doelen en kernindicatoren 

 

 

 

Hoofddoel Subdoelen Kernindicatoren
Bevorderen gezonde leefst ijl Fietsgebruik

Geluid

Emissies luchtverontreiniging

Verkeersveiligheid

Kansen voor klimaatadaptat ie; o.a. beperken 

wateroverlast, waterveiligheid en hit testress
Kansen voor klimaatadaptat ie

CO2-emissies verkeer  

Kansen voor energietransit ie

Bruto Regionaal Product (BRP)

Aantal arbeidsplaatsen (economische opgave)

Versterken van het vest igingsklimaat Versterking vest igingsklimaat

Gerealiseerde woningen binnen de regio

Reserve-plancapaciteit

Zicht op voldoende diversiteit  woonmilieus (kwaliteit ) Zicht op voldoende diversiteit  woonmilieus 

Toegang tot voorzieningen verbeteren vanuit  

woongebieden 

Nabijheid stedelijke centra (%  woningen binnen 3km 

van centra) 

Toegang tot werk vergroten vanuit  woongebieden Gemiddelde woon-werk reist ijd per modaliteit

Verhogen van de ruimtelijke kwaliteit  van het stedelijk 

gebied 
Kansen verhoging ruimtelijke kwaliteit  stedelijk gebied 

Verhogen van de ruimtelijke kwaliteit  van het landelijk 

gebied 
Kansen verhoging ruimtelijke kwaliteit  landelijk gebied 

Behouden versterken van de intrinsieke natuurwaarden Kansen voor natuur

Behouden en versterken van de cultuurhistorische 

waarden 
Kansen voor landschap 

Ruimtebeslag groen

Bereikbaarheid in reist ijdsom totaal per modaliteit , 

lokaal, regionaal en doorgaand verkeer

Aantal woningen nabij bestaande OV-knopen (met 

restcapaciteit )

Bereikbaarheid van arbeidsplaatsen per modaliteit

          f iets/OV

          auto

Impact  op NM CA knelpunten

Ontlasten Utrecht Centraal

Versterken robuustheid infrastructuurnetwerken  Versterken robuustheid infrastructuurnetwerken

Vergroten van reizigerscomfort , betrouwbaarheid en 

beleving 

Vergroten van reizigerscomfort , betrouwbaarheid en 

beleving

Vergroten toegankelijkheid van het verkeer- en 

vervoersysteem 

Vergroten toegankelijkheid van het verkeer- en 

vervoersysteem

Zicht op uitvoering (technische complexiteit , 

draagvlak, fysieke inpassing, juridisch) 
Uitvoerbaarheid

M ate van adapt iviteit  en toekomstvastheid Adapt iviteit / f lexibiliteit

GREX saldo (mln Euro)

OV-exploitat ie (Euro of kwalitat ief)

Investeringskosten Investeringen infrastructuur (Euro)

Beheer en exploitat iekosten , incl. opbrengsten

B evorderen van een gezonde, duurzame en 

energ ieke reg io   

Bevorderen gezonde leefomgeving (o.a. terugdringen 

hinder geluid en emissies) 

Kansen voor energietransit ie 

Agglomerat iekracht vergroten

Zicht op voldoende plancapaciteit  (kwantiteit )

Voldoende capaciteit  infrastructuurnetwerken en 

oplossing urgente (systeem) knelpunten (Fiets, Spoor, 

Stedelijk OV, Transfer, Weg) 

Economie verst erken: A anjagen 

economische g roei van de reg io  

V erst edeli jkingsopgave f acil it eren 

R uimt eli jke kwalit eit  verhogen 

Slimme en Toekomst vast e mob ilit eit  

f acil i t eren 

Haalbaarheid  

Kost en en opbrengst en ( f inancieel)  
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5.3 Hoofddoel: Bevorderen van een gezonde, duurzame en energieke regio 

NB: scores exclusief compensatie/mitigatie/inpassingsmaatregelen  

 1. Vitale knopen 2. Compacte Stad 3. Oostflank 4. Rijnland 5. Binnenflank 

Fietsgebruik 

 

Als gevolg van de grote kwaliteitsslag die is verondersteld in het fietsnetwerk zien we in alle modellen een 

grote toename van het fietsverkeer. We zien ook een toename van het gebruik van de fiets vanuit de P+R 

locaties. Een nadere analyse volgt nog.  

Geluid - - - ++  0 - 

Emissies 

luchtverontreiniging 

Over lokale emissies (dus niet CO2) is afgesproken deze als indicator weg te laten in de veronderstelling dat 

in 2040 er geen luchtconcentratieproblemen meer zullen zijn. Vrijkomend fijnstof van banden en remmen 

blijft wel aan de orde, dit is op dit moment echter niet meegenomen.  

Verkeersveiligheid 

 

Met het ‘uitplaatsen’ van de auto naar de P+R locaties neemt het autogebruik af op de stedelijke netwerken. 

Een nadere differentiatie naar elk verstedelijkingsmodel volgt nog. Hier is eerst nog een analysestap nodig 

om het overmatig gebruik van de P+R locaties te kunnen beoordelen.   

Kansen voor 

klimaatadaptatie  

 +   -  0  0  0 

CO2-emissies verkeer 

 

 0  +  0  0 0 

Kansen voor 

energietransitie 

 +  +  +  - 

 

 - 

 

Geluid 

De effecten van de verstedelijkingsmodellen op geluidhinder werken op drie manieren: 1. Er worden woningen 

gebouwd op locaties waar al verschillende niveaus van geluidbelasting bestaan (binnen wettelijke normen). 2. 

Nieuwe infrastructuur leidt tot nieuwe plaatsen waar geluidbelasting ontstaat. Indien daar woningen liggen neemt de 

geluidhinder toe. 3. Nieuwe woningen genereren ook nieuwe verplaatsingen; hierdoor kunnen bestaande woningen 

met meer geluid te maken krijgen. De eerste categorie is in beeld gebracht op basis van de huidige 

geluidshindercontouren. Voor deze toets zijn de geluidcontouren ‘bedrijventerrein, provinciale wegen, rijkswegen en 

railverkeer’ genomen van de Gezondheidseffectscreening 2013-2017 van Provincie Utrecht. Er is slechts gekeken 

naar de toegevoegde 37.000 woningen op de huidige contouren. Er zijn geen inpassingsmaatregelen 

meegenomen die bevorderlijk kunnen zijn voor de reductie van geluidscontouren van het spoor en het weggennet. 

Wél is er rekening gehouden met de eenmalige totale transformatie van Lage Weide en Plettenburg naar 

woningbouw. Hierdoor is de geluidcontour voor bedrijventerrein aangepast voor Lage Weide in de Binnenflank, en 

Plettenburg in de Compacte Stad. 

 

De effecten van nieuwe infrastructuur zijn kwalitatief beoordeeld. Daarbij is ook in overweging meegenomen dat 

nieuwe infrastructuur ook negatieve effecten kan hebben voor bestaande woningen en natuurgebieden. Daarbij 

hebben wij verondersteld dat deze geluidsbeleving meer impact heeft dan geluidhinder rondom bestaande 

infrastructuur, omdat een geluidsluwe situatie nu een geluidgehinderde situatie wordt. Dit is in de beoordeling 

meegenomen door de negatieve effecten zwaarder te laten wegen dan de negatieve effecten van nieuwe 

infrastructuur in een bestaande corridor. 

 

De effecten op de bestaande woningvoorraad van de mogelijke verandering van de verkeersintensiteit op bestaande 

infrastructuur door de toevoeging van woningen is niet meegenomen in deze beoordeling omdat dit meer 

detailniveau vraagt dan in deze fase van de beoordeling beschikbaar is.  
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 1. Vitale knopen 2. Compacte Stad 3. Oostflank 4. Rijnland 5. Binnenflank 

Aantal 

geluidgehinderde 

woningen binnen 

huidige 

geluidscontouren 

(van het totaal van 

37.000 woningen) 27.500 31.100 6.400  14.100 20.200 

 

Vitale Knopen focust zich op bouwen bij bestaande knopen. Door intensief te bouwen in stationsgebieden zit vrijwel 

elke locatie onvermijdelijk in een contour van het spoor. Daarom scoort dit model hoog op de spoorcontouren. 

Verder verstedelijkt dit model rond Westraven omdat daar een nieuw HOV-station wordt geïntroduceerd. Hierdoor 

valt een groot aantal woningen in de contour van de A12. Omdat hinder van spoorwegen als minder overlastgevend 

wordt beoordeeld dan wegverkeer, scoort dit model net iets beter dan Compacte Stad.  

 

Compacte Stad heeft als zwaartepunt de verstedelijking in de A12-zone. Het overgrote deel van de woningen landt 

in de geluidscontour van deze snelweg. In het model Compacte Stad wordt Plettenburg tussen Oudenrijn en 

Lunetten ook getransformeerd naar woningbouw. Maar dit is een beperkt aantal woningen, dus dit model scoort op 

geluid het slechtst van alle modellen. Ingrijpende inpassingsmaatregelen zijn onvermijdelijk. 

 

Oostflank kent alleen geluidgehinderden van wegen bij locaties West- en Laagraven. De geluidgehinderden door 

bedrijven komen door de gedeeltelijke transformatie die dit model voorstelt op Plettenburg. Dit is niet zoals bij 

Compacte Stad een totale herstructurering, maar slechts een combinatie van transformeren en verdichten. 

Uitbreiding van het wegennet is in dit model nauwelijks aan de orde. Dit betekent dat Oostflank veruit het best scoort 

op het aspect geluidhinder.  

 

In het model Rijnland wordt Rijnenburg geladen met 20.000 woningen. De contouren van zowel de A12 als de A2 

raken Rijnenburg. Daarom is ervan uitgegaan dat een deel van de nieuwbouw (8.000 woningen) in de 

hindercontouren zal komen te liggen. Ook in de A12 zone wordt een flink aantal woningen toegevoegd. Bovendien 

wordt er een nieuwe parallelweg en HOV-lijn gerealiseerd in de A12-zone die ook negatieve effecten zal hebben wat 

betreft geluidhinder voor bestaande woningen, recreatiegebieden en natuur. Daardoor scoort dit model ondanks het 

relatief lage aantal nieuwe geluidgehinderde woningen toch niet zo goed.  

 

Binnenflank Randstad introduceert de transformatie van Lage Weide. Dit zorgt ervoor dat de nieuwe woningen niet 

meer in de oude contour van de bedrijvigheid zitten. En ook de geluidhinder voor veel bestaande woningen in de 

omgeving verbetert aanzienlijk. De nieuwe woningen op Lage Weide liggen echter nog steeds in de contouren van 

wegen en spoor. Daarom telt het overgrote deel van deze transformatie nog steeds mee in de telling voor 

geluidgehinderden. De HWN-bypass in dit model heeft ook aanzienlijke gevolgen voor de geluidshinder in het 

gebied tussen Leidsche Rijn en Woerden. Het aantal woningen dat hinder zal ondervinden is waarschijnlijk beperkt, 

het gaat vooral om aantasting van landschappelijke rust. 

 

Emissies luchtverontreiniging  

Naar verwachting zijn problemen met luchtkwaliteit in de toekomst sterk afgenomen door de afname van het gebruik 

van fossiele brandstoffen. Deze indicator is niet verder berekend. Autogebruik (maar ook OV) blijft overigens wel 

zorgen voor fijnstof door slijtage van banden en remmen. Dit is op dit moment echter niet berekend. De verwachting 

is wel dat naarmate een model leidt tot meer autoverkeer in vooral stedelijk gebied dit ook leidt tot meer fijnstof. 

Daarbij is de verwachting dat de combinatie van parkeerbeleid, P+R en de non stop fietsroutes leidt tot een afname 

van het autoverkeer op de stedelijke netwerken.  

 

Verkeersveiligheid  

De verkeersveiligheid zal aanzienlijk verbeteren met de afname van het autogebruik op de stedelijke netwerken. 

Zeker als de non stop fietsroutes worden gerealiseerd met veilige kruispunten (langzaam rijdend autoverkeer en op 

een aantal kruispunten wellicht met een krap bemeten onderdoorgang voor de doorgaande autostroom). Hier is per 
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verstedelijkingsmodel niet echt een relevante uitspraak te geven, tenzij wordt gesteld dat er bij verdichten (knopen, 

compacte stad) werk met werk wordt gemaakt op de stedelijke netwerken. 

 

Kansen voor klimaatadaptatie 

Klimaatadaptatie gaat over het kunnen inspelen op de gevolgen van klimaatverandering op thema’s als 

wateroverlast (voldoende waterberging ), hittestress, waterveiligheid, bodemdaling, verzilting/verdroging, 

zoetwatervoorziening etc. Voor wateroverlast geldt: hoe meer verharding er is hoe meer moeite het kost om water 

op te vangen, vast te houden en af te voeren bij hevige regenbuien. Voor hittestress geldt: hoe dichter de 

bebouwing, hoe meer warmte wordt opgenomen en hoe meer de gebouwde omgeving een hitte-eiland wordt bij 

hoge temperaturen. Ook overstroming (waterveiligheid) en droogte zijn onderscheidend. Deze subindicatoren 

(hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen) sluiten aan bij de klimaattrends vanuit de Nationale Adaptatie 

Strategie (NAS). 

 

Aan de hand van verdeling over woonmilieus, bodemopbouw, reliëf, type bouw en nabijheid rivieren is een 

inschatting gemaakt van de bijdrage aan het subdoel. Gehanteerde globale regels hierbij zijn: 

• Hoe meer er hoogstedelijk wordt gebouwd, hoe lastiger het wordt om de gevolgen van klimaatverandering te 

verzachten. Er zijn overigens goede voorbeelden dat dit wel kan, alleen vraagt dit wel extra inspanningen.  

• Veengronden in west Utrecht zijn bodemdalingsgevoelig gedurende droge periodes. Als grondwaterstanden 

dalen zakt het veen extra in. Waarbij kleigronden hemelwater moeilijk infiltreren en zandgronden houden relatief 

weinig water vast. 

• Richting de Utrechtse Heuvelrug is relatief veel reliëf en het gebied ondervindt de meeste neerslag in de regio. 

Lucht aangevoerd vanuit het westen stijgt langs de heuvelrug op, koelt af, verdampt en neerslagwolken worden 

gevormd. Water stroomt naar de voet van de heuvelrug wat tot lokale wateroverlast leidt. Tegelijkertijd is 

wateraanvoer naar de hogere gronden gedurende droogteperiodes lastig.  

• Bij nieuwbouw is het relatief makkelijker om direct te kiezen voor een volledig klimaatbestendige inrichting. Bij 

binnenstedelijke verdichting en transformatie is dit aanzienlijk gecompliceerder, deze gebieden ondervinden 

minder kansen voor klimaatadaptatie.  

• Nabij het rivierengebied zijn de grootste overstromingsrisico’s. Langs de Lek en richting de westelijke polders is 

de maximale waterdiepte het hoogst. Het gebied rondom de Utrechtse Heuvelrug is veiliggesteld dankzij haar 

hoge(re) ligging.  
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Onderbouwing per klimaattrend: 

 1. Vitale knopen 2. Compacte Stad 3. Oostflank 4. Rijnland 5. Binnenflank 

Wateroverlast - -- - - - 

Toelichting Verdere 
verdichting 
bestaande kernen 
leidt tot 
concentratie 
verharding; 
minder ruimte 
voor 
wateropvang, -
berging en -
afvoer 

Grote 
concentratie 
verharding. 
Minder ruimte 
voor waterafvoer 
en berging tijdens 
extreme pieken 

Richting 
Utrechtse 
Heuvelrug relatief 
meer neerslag 
vanwege reliëf en 
meer 
wateroverlast 
rondom voet 
heuvelrug  

Bij veengronden 
kan langdurige 
regen niet 
weggepompt 
worden. Op 
kleigronden kan 
hemelwater 
moeilijk infiltreren 

Zuidelijk 
kleigebied 
infiltreert 
hemelwater 
moeilijk. 
Noordelijk 
veengebied leidt 
tot hoge 
grondwaterstande
n 

Overstroming + - 0 - - 

Toelichting Spreiding 
gevolgen bij 
overstromingen, 
positief vanuit 
risicobenadering 
en evacuatie-
strategie. 

Relatief grote 
overstromings-
diepte nabij Lek. 
Hoge 
concentratie 
mensen en 
economische 
activiteit 
(risicobenadering) 

Rivierengebied 
gevoelig voor 
overstromingen, 
Utrechtse 
Heuvelrug veilig. 
Balanceert elkaar. 

Hoge waterdiepte 
bij 
overstromingen, 
nabijheid Lek 

Hoge waterdiepte 
vanuit zowel de 
Lek als het 
Rijnkanaal 

Hittestress + -- + + + 

Toelichting Spreiding en 
kleinschalige 
verdichting, meer 
ruimte voor groen 
en water: minder 
gevoelig voor 
hittestress 

Vergroting 
concentratie 
verharding leidt 
tot vergroting 
hitte-eiland effect 

Landelijke milieus 
minder gevoelig 
voor hittestress 

Spreiding 
verstedelijking, 
aanwezigheid 
rivieren en 
watergangen 

Spreiding 
verharding langs 
A2 ladder, minder 
gevoelig voor 
hittestress in 
dorpse en 
landelijke milieus 

Droogte 0 + 0 - 0 

Toelichting Kernen in 
veengebied 
gevoelig voor 
droogte en 
inklinking veen, 
kernen nabij 
watergangen 
minder gevoelig 
door 
wateraanvoer 

Wateraanvoer 
vanuit Lek en 
Amsterdam 
Rijnkanaal 
mogelijk 
gedurende droge 
periodes 

Nabijheid rivieren 
zorgen voor 
watertoevoer 
gedurende droge 
periodes. Echter 
geen 
wateraanvoer 
Utrechtse 
Heuvelrug 
mogelijk vanwege 
reliëf en 
zandgronden 

Verstedelijking 
richting 
veenweidegebied 
(bodemdalingsge
voelig), 
grondwaterstand 
zakt in droge 
periodes. Schade 
aan openbare 
ruimte en 
woningen. 

Waterafvoer 
vanuit Rijnkanaal 
en Lek; doch 
ontwikkeling 
veelal in klei en 
veengebied 
(droogte- en 
bodemdalingsgev
oelig) 

 

De totaalscore op dit criterium is afhankelijk van de weging die aan de verschillende aspecten wordt gegeven (voor 

zover mogelijk). Complexiteit daarbij is dat veel ook nog afhankelijk is van de nadere invulling en detaillering van de 

modellen. Vanuit de basisfilosofie van de modellen en zonder specifiek ontwerp of mitigerende maatregelen scoort 

het model Vitale Knopen een +, de modellen Oostflank, Rijnflank en Binnenflank een 0 en Compacte Stad een -. 

 

CO2-emissies verkeer 

Naarmate een model meer autogebruik faciliteert zal de 

CO2
_emissie toenemen. Dit effect zal in de tijd overigens 

weer afnemen naarmate er minder gebruik wordt gemaakt 

van fossiele brandstoffen. Vergeleken met een autonome 

ontwikkeling die de trend van de afgelopen jaren volgt is 

de verwachting dat Compacte Stad kansrijker is voor 

aanvullende OV-maatregelen en daardoor positiever zal 

kunnen scoren (+). De overige modellen scoren enigszins 

vergelijkbaar met het referentiepad. Het beperkte 

onderscheid heeft vooral te maken met de infrastructurele 

(OV en fiets) maatregelen die in de modellen zijn 

verondersteld. Zonder deze maatregelen zouden Oostflank 

en Rijnland en in iets mindere mate Binnenflank vooral negatief scoren (meer CO2-emissies).  

1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290

U16 binnenflank maatregelen

U16 binnenflank basis

U16 compactestad maatregelen

U16 compactestad basis

U16 oostflank maatregelen

U16 oostflank basis

u16 rijnland maatregelen

u16 rijnland basis

U16 vitaleknopen maatregelen

u16 vitaleknopen basis

CO2 in kiloton/uur ochtendspits aankomende ritten hele 
U16
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Kansen voor energietransitie 

De energietransitie is een van de grootste opgaven van de komende decennia. Het gebruik van duurzame bronnen 

kent ook een ruimtelijk component. Zonneweides kennen een fors ruimtebeslag. Bij windmolens speelt de vraag hoe 

deze te combineren zijn met wonen, natuur en waardevolle landschappen (vanwege geluid, slagschaduw externe 

veiligheid, visuele impact) en kunnen bovendien niet dicht op elkaar staan. De warmtetransitie is eenvoudiger 

wanneer nieuwe wijken worden ontwikkeld nabij natuurlijke (geo- of aquathermie) of kunstmatige warmtebronnen 

(restwarmte industrie). Voor de opwekking van energie geldt dat daarvan minder nodig is als woningen kleiner zijn 

en er minder inwoners zijn (dus gunstig in een (hoog)stedelijke milieus)3. Aan de hand van het energiegebruik per 

woningtype (elektriciteit en warmte) is berekend wat de energievraag van de 37.000 woningen die in de modellen 

worden toegevoegd berekend. Een lager totaal energiegebruik is daarbij als positief beoordeeld. 

 

In steden is het complexer is om zelfvoorzienende woningen te maken (hoogbouw heeft bijvoorbeeld te weinig 

vierkante meters dak om met zonnepanelen in de energievraag van alle gestapelde woningen te voorzien). In de 

toekomst is ook geveloppervlakte mogelijk te gebruiken voor energiewinning en zal de verbeterde isolatie ertoe 

bijdragen dat juist woningen in het buitengebied makkelijker energieneutraal zijn te maken. Een hoger aantal 

gestapelde woningen in een model is als negatief beoordeeld. 

 

De nabijheid van warmtebronnen is beoordeeld aan de hand van de “kansenkaart Warmte” van de provincie Utrecht. 

Naarmate er meer woningbouwlocaties nabij aardwarmtebronnen zijn gesitueerd is de score positiever. 

Aandachtspunt hierbij is wel dat nieuwbouw (rond 2030-2040) sterk geïsoleerd zal zijn en geschikt is voor laag 

temperatuur verwarming. Hoog temperatuur warmtebronnen kunnen dan beter worden ingezet voor moeilijk te 

isoleren bestaande bouw en eventueel hoog temperatuur bedrijfsprocessen. Dit onderscheid is op dit moment niet 

gemaakt, en bijvoorbeeld ook aquathermie ( waarvan de potentie nog niet volledig bekend is) is nog niet 

meegenomen. 

 

Wellicht het belangrijkste subcriterium voor energie is de ruimte die overblijft voor het opwekken van energie in de 

modellen. Het vrijhouden van het buitengebied biedt kansen om dit (deels ook) in te zetten voor energieopwekking. 

Het subcriterium Ruimte voor elektriciteit buitengebied pleit daarom voor hoogstedelijke milieus en niet voor geen 

uitleg. Meer ruimtegebruik in het buitengebied scoort dus negatief (zie ook indicator ruimtebeslag groen bij 

Ruimtelijke kwaliteit).  

 

Ook meegewogen is het gebruik van bedrijventerreinen: wanneer bedrijventerreinen worden getransformeerd, zullen 

bedrijven in de regel een impuls hebben om oude processen en technieken (die deels zijn afgeschreven) eerder te 

vervangen door nieuwe schone technologie, dan als ze op de bestaande locatie zouden blijven. 

 

 

3 Doordat de aantallen woningen in de modellen gelijk zijn verondersteld, maar de woonmilieus verschillend, verschilt ook het aantal 

inwoners per model. Dit heeft dus ook gevolgen voor het energiegebruik. 
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 1. Vitale knopen 2. Compacte Stad 3. Oostflank 4. Rijnland 5. Binnenflank 

Energievraag 

37.000 woningen + + 0  0  0 

Toelichting ca 450 GWh eq ca 450 GWh eq ca 550 GWh eq ca 500 GWh eq ca 600 GWh eq 

Energieneutrale 

woningen - - 0 0 + 

Toelichting 

Groot aandeel 

gestapelde 

woningen 

Groot aandeel 

gestapelde 

woningen 

Gemiddeld 

aandeel 

gestapelde 

woningen 

Gemiddeld 

aandeel 

gestapelde 

woningen 

Beperkt aandeel 

gestapelde 

woningen 

Ruimte voor 

elektriciteit 

buitengebied  0 0 -  - -  - - 

Toelichting Beperkt  

ruimtebeslag door 

uitleg, geringe  

beperking ruimte 

voor 

energieopwekking 

Beperkt  

ruimtebeslag door 

uitleg, geringe  

beperking ruimte 

voor 

energieopwekking 

Enig ruimtebeslag 

door uitleg  

beperking  ruimte 

voor 

energieopwekking 

Veel ruimtebeslag 

door uitleg  

aanzienlijke 

beperking ruimte 

voor 

energieopwekking  

Enig ruimtebeslag 

door uitleg  

beperking  ruimte 

voor 

energieopwekking 

Nabijheid 

warmtebronnen 

(aardwarmte)  +  +  ++  -  - 

Toelichting 

Ontwikkellocaties 

sluiten aan op 

kansenkaart 

aardwarmte 

Ontwikkellocaties 

sluiten aan op 

kansenkaart 

aardwarmte 

Ontwikkellocaties 

sluiten goed aan 

op kansenkaart 

aardwarmte 

Ontwikkellocaties 

sluiten beperkt 

aan op 

kansenkaart 

aardwarmte 

Ontwikkellocaties 

sluiten beperkt 

aan op 

kansenkaart 

aardwarmte 

Impuls bedrijven  0  +  0  +  + 

Toelichting Nauwelijks 

transformatie 

Tansformatie 

bedrijventerrein 

Nauwelijks 

transformatie 

Tansformatie 

bedrijventerrein 

Tansformatie 

bedrijventerrein 

 

De totaalscore op dit criterium is afhankelijk van de weging die aan de verschillende aspecten wordt gegeven (voor 

zover mogelijk). Complexiteit daarbij is dat veel ook nog afhankelijk is van de nadere invulling en detaillering van de 

modellen. Wanneer we ervan uitgaan dat het energiegebruik, warmtebronnen en de ruimte voor energie in het 

buitengebied relatief zwaar wegen dan ontstaan de volgende totaalscores: Vitale knopen +, Compacte stad +, 

Oostflank + en Rijnland - Binnenflank -. 

5.4 Hoofddoel Economie versterken: Aanjagen economische groei van de 
regio 

 1. Vitale knopen 2. Compacte Stad 3. Oostflank 4. Rijnland 5. Binnenflank 

Bruto Regionaal 

Product (BRP) 

PM REP-studie 

++ 

 

++ + 0 + 

Aantal arbeidsplaatsen 

(economische opgave) 

+ + 0 - 0 

Versterking 

vestigingsklimaat 

(kwalitatief) 

+ 

 

++ 

 

+ 

 

0 0 

 

 

Voor het hoofddoel Economie versterken zijn drie kernindicatoren benoemd: Bruto Regionaal Product (ofwel de 

productiviteit van de regio), het aantal arbeidsplaatsen en het versterken van het vestigingsklimaat. Het scoren van 

de modellen op deze kernindicatoren is lastig: onduidelijk is wat de interactie is van de kenmerken van de modellen 

met de economische prestaties. Op dit moment is ook de economische koers van de regio nog niet bepaald. 

Uiteindelijk wordt in het kader van de REP een studie gedaan die in meer detail op het economisch potentieel van de 

regio ingaat. De economische koers waarop de regio inzet gaat onder meer uit van het verder versterken van de Life 
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Sciences en het Utrecht Science Park, daarnaast speelt ook duurzaamheid een rol. Het versterken van het Life 

Sciences cluster en het versterken van de relatie van dit cluster met andere sectoren van de economie is de inzet. 

Welke relaties dit precies zijn en hoe deze worden gelegd is op dit moment echter nog onduidelijk. Onderstaand 

hebben we op basis van meer algemene noties over verstedelijking en economisch presteren en arbeidsplaatsen in 

verschillende bedrijventerreinen en gemengde milieus een eerste vingeroefening op deze indicatoren gedaan. 

 
Bruto Regionaal Product 

Op dit moment zijn de modellen gescoord op de mate waarin zij naar verwachting economische activiteiten met een 

hoge productiviteit aantrekken en versterken. Bedrijven in hoogstedelijke omgevingen zijn in het algemeen 

productiever dan in minder verstedelijkt gebied4. Dit wordt het agglomeratie-effect genoemd. Vooral in Compacte 

Stad, maar ook Vitale Knopen worden hoogwaardige hoogstedelijke milieus ontwikkeld en minder productieve 

activiteiten deels verruild door productievere. Ook de potentieel te realiseren arbeidsplaatsen (intensiveren 

bedrijventerreinen, meer werkgelegenheid in gemengde stedelijke milieus) doen deze modellen goed scoren. 

Oostflank is de beste optie om USP te versterken (al bieden ook Compacte Stad en Vitale Knopen kansen), maar 

heeft minder werkgelegenheid in hoogproductieve stedelijk milieus. Rijnland bouwt voor een groot deel voort op 

monofunctionele woon- en werkgebieden met naar verwachting minder productieve economische activiteiten. 

Binnenflank sluit goed aan op de rest van de Randstad, waardoor hier ook kansen liggen. Echter de versterking van 

(complementariteit met) USP is lastig te realiseren. Met een volledige transformatie van Lage Weide in Binnenflank 

verdwijnt er plek voor (watergebonden) industriële activiteiten die essentieel zijn voor het economisch functioneren 

van de regio. We gaan er van uit dat op de bijdragen aan het Bruto regionaal product (BRP) de volgende scores 

ontstaan: Compacte stad en Vitale knopen ++, Oostflank en Binnenflank 0, Rijnland 0.  

 

Aantal arbeidsplaatsen in potentie gerealiseerd (economische opgave) 

Aan de hand van het aantal arbeidsplaatsen dat op verschillende vormen van bedrijvenlocaties wordt gerealiseerd is 

een inschatting gemaakt van hat aantal arbeidsplaatsen dat kan worden gerealiseerd5. Uiteindelijk is het aan de 

dynamiek van de bedrijven of deze ook daadwerkelijk worden gerealiseerd (zie ‘vestigingsklimaat’). 

  

Versterking vestigingsklimaat 

Dit criterium kan niet los worden gezien van andere indicatoren. Door verbetering van het vestigingsklimaat zullen er 

waarschijnlijk meer of minder banen in de regio ontstaan. Daarnaast stellen verschillende typen economische 

activiteiten verschillende eisen aan hun vestigingsplaats. In zijn algemeenheid geldt dat belastingklimaat (niet 

onderscheidend), arbeidsmarkt (voldoende gekwalificeerd personeel in de nabijheid), woningmarkt, een 

aantrekkelijke leefomgeving en bereikbaarheid een belangrijke rol spelen. Zowel in Compacte stad, als Vitale 

knopen en Oostflank wordt ingezet op versterking van USP. Deze modellen zijn onderscheidend in de mate van 

stedelijkheid en dus productiviteit. Bij Rijnland en Binnenflank is de werkgelegenheid meer verdeeld over de regio 

(o.a. ook op nieuwe terreinen nabij de A12 (Rijnenburg). Dit is voor specifieke bedrijven aantrekkelijk, maar sluit naar 

verwachting minder aan bij de ‘slimme regio’ die Utrecht wil zijn.  

 

Door de sterke inzet op verstedelijking sluit Compacte Stad goed aan op de hoogproductieve kennisactiviteiten in 

stedelijke milieus nabij de hotspsots. Hetzelfde geldt in iets mindere mate voor Vitale Knopen. Oostflank sluit goed 

aan bij USP en biedt aantrekkelijke woonmilieus, maar scoort wat minder op aansluiting van de complementaire 

sectoren. Rijnland en Binnenflank bieden minder kansen om vanuit de bestaande hotspots het vestigingsklimaat 

voor de bedrijven in life sciences en duurzaamheid te verbeteren. Zij kunnen wel aantrekkelijk zijn voor andere 

sectoren (o.a. ook in andere steden). Vanuit deze denklijn scoren we Vitale knopen en Oostflank +, Compacte Stad 

++, Rijnland en Binnenflank 0. 

 

Op basis van de volgende subindicatoren kan vestigingsklimaat in het vervolg verder worden beoordeeld: 

• Aantal potentiele werknemers binnen bereik van de 3 economische hotspots (1) USP/Rijnsweerd, (2) 

Stationsgebied Utrecht (3) A12zone/Merwedekanaalzone. 

 

4 Zie bijvoorbeeld PBL 2010, De economische kracht van de Noordvleugel van de Randstad 

5 Hiervoor is gebruik gemaakt van de ‘mixed use index’ (MXI), een door PBL ontwikkelde indicator die de mate van functiemenging in 

stedelijk gebied analyseert.  
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• Kwalitatieve beschouwing van de mogelijke verdere ontwikkeling van de 3 economische hotspots en de 

aanwezigheid van een aantrekkelijke leefomgeving en de mate van differentiatie woonmilieus nabij deze 

hotspot. 

5.5 Hoofddoel: Verstedelijkingsopgave faciliteren 

 1. Vitale knopen 2. Compacte Stad 3. Oostflank 4. Rijnland 5. Binnenflank 

Gerealiseerde 

woningen binnen de 

regio 

37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 

Reserve-plancapaciteit  

(PM robuustheidstoets 

(werkgroep wonen 

werken) 

 0  +  -  ++  + 

Zicht op voldoende 

diversiteit woonmilieus  

PM REP-onderzoek  

 -  -  0  +  0 

Nabijheid stedelijke 

centra (% van 

woningen binnen 3km 

van centra)  

 +  

(74%) 

 ++ 

(100%) 

 0 

(67%) 

 -- 
(30%) 
 

 0 

(65%) 

Gemiddelde woon-

werk reistijd per 

modaliteit 

Zie onder ‘mobiliteit’ 

 

Aantal gerealiseerde woningen binnen de regio 

Dit criterium is niet onderscheidend in de modellen.  

 

Reserve-plancapaciteit 

Momenteel wordt een robuustheidstoets gemaakt door de werkgroep wonen/werken. Na afronding kan deze worden 

gebruikt in een verdere beoordeling. Voor nu is de beoordeling kwalitatief. De vraag of er extra ontwikkelruimte in 

een model zit is vertaald naar de vraag of het concept verder kan worden doorontwikkeld na 2040. Rijnland biedt zo 

de meeste ruimte, hier wordt een nieuwe structuur aangelegd waar nog decennia op doorontwikkeld kan worden. 

Oostflank biedt de minste ruimte omdat de restricties van het landschap, ecologie, recreatie, erfgoed en 

bereikbaarheid dit model behoorlijk inperken en de ontwikkelruimte binnen de stad eindig is, maar het is natuurlijk 

wel goed mogelijk om hogere dichtheden te realiseren op beschikbare locaties. Bovendien leent dit model zich goed 

voor een latere wijziging van de ontwikkelrichting naar een ander model. De Binnenflank biedt met Lage Weide veel 

ruimte om verder te transformeren, verondersteld dat de economie de komende decennia nog een aanzienlijke 

transitie zal doormaken en steeds meer mogelijkheden biedt om met wonen te mengen. Vitale knopen kan rondom 

de knopen nog iets meer opnemen, maar dit zijn geen enorme aantallen meer. Zowel bij Compacte Stad als Vitale 

Knopen hebben wij de mogelijke ontwikkeling op het spooremplacement rondom Utrecht CS nog buiten 

beschouwing gelaten. Dit is overigens een troef die in ieder model kan landen dus wij hebben deze mogelijke 

ontwikkeling niet toegeschreven aan een van de modellen.  

 

Zicht op voldoende diversiteit woonmilieus (kwaliteit) 

Voor de beoordeling  is de Woningmarktmonitor van de Provincie Utrecht uit 2016 gebruikt (pagina 20). Deze geeft 

de ontwikkeling van de behoefte van woonmilieus van 2016 tot 2040 aan. Het ligt misschien meer voor de hand dat 

het woningmarktonderzoek van Companen hiervoor wordt gebruikt. Dit is een actueler overzicht (uit 2019). Echter, 

nog steeds geeft dit onderzoek niet het volledige antwoord. In het kader van het REP wordt een verdiepend 

onderzoek gedaan, dat in een later stadium meegenomen kan worden in deze beoordeling.  

 

De Woningmarktmonitor van de Provincie Utrecht geeft aan dat de woningmarkt de navolgende behoefte heeft in de 

periode 2030-2040, uitgesplitst per woonmilieu: 
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Woonmilieus (Modellen) Woonmilieus (ABF) Woonbehoefte 
Woningmarkt-
monitor 2016 
(Absoluut aantal 
woningen) 

Woonbehoefte 
(Relatief) 

Hoog stedelijk  
+/- 120 wo/ha 

- - - 

Centrum stedelijk 
90 wo/ha 

Centrum Stedelijk Plus  
86 wo/ha 

1.750 4,4% 

Stedelijk buitencentrum 
+/- 60 wo/ha 

Centrum Stedelijk 
46 wo/ha 

270 0,7% 

 Stedelijk Vooroorlogs 
61 wo/ha 

3.000 7,5% 

 Stedelijk naoorlogs compact 
51 wo/ha 

1.860 4,7% 

Groen stedelijk 
30 wo/ha 

Stedelijk naaoorlogs grondgebonden 
34 wo/ha 

3.110 7,8% 

 Groen stedelijk 
20 wo/ha 

1.740 4,4% 

 Centrum kleinstedelijk 
30 wo/ha 

930 2,3% 

 Kleinstedelijk 
34 wo/ha 

10.270 25,7% 

Dorps 
20 wo/ha 

Groen kleinstedelijk 
19 wo/ha 

3.290 8,25 

 Centrum dorps 
22 wo/ha 

8.770 22% 

 Dorps 
19 wo/ha 

2.430 6,1% 

Landelijk 
20 wo/ha 

Landelijk bereikbaar 
21 wo/ha 

2.440 6,1% 

 Landelijk perifeer 
<21 wo/ha 

-20 -0,1 

 

Volgens het bovenvermelde onderzoek is meer dan 50% van de woningbehoefte gesitueerd in kleinstedelijke en 

dorpse woonmilieus. Wat de beoordeling bemoeilijkt is dat deze cijfers regionaal zijn en niet uitgesplitst naar de 

verschillende gemeenten. Dit betekent dat er in een model in absolute aantallen mogelijk wel voldaan wordt aan de 

woningbehoefte, maar het nog maar de vraag is of deze landt op de juiste locatie waar deze woonwens ook 

realistisch is. Hoogstedelijke woonmilieus in Lopik zijn bijvoorbeeld ondenkbaar, evenals landelijke woonmilieus in 

de A12 zone. Voor de beoordeling zou het waardevol zijn als de woonbehoeften uitgesplitst kunnen worden naar de 

verschillende gemeenten. Aandachtspunt daarbij is ook of de locaties aansluiten op de marktvraag en/of het tijdig 

gereed kunnen zijn om met de juiste differentiatie te kunnen reageren op de overspannen woningmarkt.  

 
Woonbehoefte ABF 

(Interpretatie MIRT) 

Woningmarkt 

Monitor 2016 

Vitale 

knopen 

Compacte 

stad 

Oostflank Binnenflank Rijnland 

Hoogstedelijk nvt 7.600 7.400 4.500 5.000 1.500 

Centrum stedelijk 1.750 20.700 19.500 7.000 11.500 1.000 

Stedelijk buitencentrum 5.130 3.800 9.500 12.200 9.700 14.000 

Groen stedelijk 16.050 4.300 600 9.700 8.600 15.100 

Dorps 14.490 600 0 2.400 1.200 2.900 

Landelijk 2.420 0 0 1200 1.000 2.500 

 

In de modellen wordt altijd uitgegaan van een forse verdichting met een flink aantal Hoogstedelijke en 

Centrumstedelijke woonmilieus. De eerste categorie is niet openomen in de monitor en de tweede wordt 

hoogstwaarschijnlijk toegeschreven aan bestaande (historische) centra, terwijl wij in de modellen ervan uitgaan dat 

het ook mogelijk is om nieuwe Centrumstedelijke woonmilieus rondom nieuwe stedelijke knooppunten te realiseren. 

Deze uitgangspunten sluiten slecht aan op de resultaten van het woningmarktonderzoek. Alleen in het model 

Rijnland komt de woonmilieudifferentiatie enigszins in de buurt van de woonmilieudifferentiatie uit de ABF 

vraagprognose. Daarom scoort dit model een +. De andere modellen scoren allemaal minder. De modellen 

Oostflank en Binnenflank wijken meer af van de onderzochte woningbehoefte en Vitale knopen en Compacte stad 

wijken het meest af van de behoefte. Dit laatste komt door het duidelijk veel stedelijkere aanbod van deze modellen.  
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Nabijheid stedelijke centra 

Voor dit criterium is gemeten hoeveel procent van de woningen op loop- en fietsafstand van grote stadscentra 

afliggen. Daarvoor is gemeten hoeveel nieuwe woningen hemelsbreed maximaal 3 kilometer van de stadscentra 

afliggen. De stadscentra die hierbij gehanteerd worden zijn de grotere wijkoverstijgende winkelcentra met een 

gemengd woon-werkmilieu, horeca, een hoogwaardige openbare ruimte en wijkoverstijgende sociale en culturele 

voorzieningen zoals een theater en/of een ziekenhuis: Binnenstad Utrecht, Centrum Leidsche Rijn, Binnenstad 

Woerden, Centrum Nieuwegein en Centrum Houten. In het model Compacte Stad komt hier het nieuwe stadcentrum 

Westraven nog bij. De andere modellen hebben onvoldoende kritische massa op een nieuwe locatie om de 

ontwikkeling van een geheel nieuw stedelijk centrum te kunnen legitimeren. Vervolgens krijgen de woningen aan de 

hand van de mate van nabijheid nog een wegingsfactor mee. Woningen die binnen 1km van een van deze 

stadcentra liggen krijgen de factor 1, binnen 2km krijgen ze de factor 0,5 en binnen 3km hoort de factor 0,25. Als 

indicator is ook het percentage van de woningen weergegeven die binnen drie kilometer van een van de stedelijke 

centra gebouwd worden. Via deze methodiek scoort Compacte Stad veruit het best. Rijnland scoort nadrukkelijk het 

slechtst. De overige drie scoren daartussenin, waarbij Vitale Knopen wat beter scoort (+) dan Oostflank en 

Binnenflank (0). 

 
Gemiddelde woon-werkreistijd per modaliteit 

Zie onder mobiliteit  

5.6 Hoofddoel: Ruimtelijke kwaliteit verhogen 

NB: scores exclusief compensatie/mitigatie/inpassingsmaatregelen 

 1. Vitale knopen 2. Compacte Stad 3. Oostflank 4. Rijnland 5. Binnenflank 

Kansen verhoging 

ruimtelijke kwaliteit 

stedelijk gebied  

++ ++ + 0 + 

Kansen verhoging 

ruimtelijke kwaliteit 

landelijk gebied  

0 0 + - - - 

Kansen voor natuur  - + - - - - 

Kansen voor 

landschap 

+ 0 - - - - - 

 

Ruimtebeslag groen - - - - - - - 

 

Dit criterium gaat uit van de kansen op verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. Hierbij gaan we er dus vanuit dat de 

kansen die een model biedt optimaal benut worden. De keerzijde is ook, dat wanneer deze kansen niet optimaal 

benut worden er een grote kans op afbreuk aan kwaliteit mogelijk is. Dit is nadrukkelijk geen onderdeel van dit 

criterium.  

 

Kansen verhoging ruimtelijke kwaliteit stedelijk gebied. 

Bij de beoordeling van de kansen op verhoging van de ruimtelijke kwaliteit in het stedelijk gebied gaan wij ervanuit 

dat er drie onderscheidende factoren zijn: de toevoeging van complementaire woon- en werkmilieus, de realisatie 

van voldoende kritische massa om draagvlak te creëren voor voorzieningen en tenslotte de vraag in hoeverre het 

model bijdraagt aan spreiding van deze kwaliteiten over de gehele regio, zodat iedereen ervan profiteert. Op deze 

drie subcriteria scoren Vitale Knopen en Compacte Stad het best. Bij Vitale Knopen worden er lokaal 

complementaire milieus toegevoegd die het draagvlak voor voorzieningen versterkten en deze effecten spreiden 

zich over de gehele regio. Compacte Stad biedt een zeer onderscheidend woon- en werkmilieu met extra hoge 

dichtheid. De stad maakt echt een schaalsprong in leefmilieus en voorzieningen, met een uitstraling naar de hele 

regio, maar wel op afstand voor de kleinere gemeenten en kernen. De modellen Oostflank en Binnenflank scoren 

allebei redelijk goed. Door transformatie en verdichting worden respectievelijk de oostelijke dan wel de westelijke 



  

 

Verkenning en afweging integrale 

verstedelijkingsmodellen 

27 september 2019 25 

kant van Groot Utrecht aanzienlijk aantrekkelijker. Denk aan de transformatie van Lage Weide tot aantrekkelijk 

gemengd stedelijk gebied en een aanzienlijke verbetering van de groene stadsrand aan de oostzijde. Tegelijkertijd 

profiteert slechts een deel van de regio van beide modellen. Rijnland scoort een 0. Hier wordt ingezet op spreiding 

en nieuwe uitleglocaties. Deze kunnen op zichzelf een hoge kwaliteit krijgen, maar voegen relatief weinig nieuws toe 

aan het bestaand stedelijk gebied. 

 

Kansen verhoging ruimtelijke kwaliteit landelijk gebied. 

Het landelijk gebied hoeft niet per definitie slechter te worden door een stedelijke ontwikkeling. Als de ontwikkeling 

goed is ingepast en de opbrengsten van de ontwikkeling ook worden geïnvesteerd in een structuurverbetering van 

het landelijk gebied is er zelfs kans om projecten direct te koppelen. Tegelijkertijd leidt een uitbreidingslocatie in het 

landelijk gebied wel tot een afname van het landbouwareaal, hetgeen wij binnen dit criterium als negatief 

beoordelen. Het model Oostflank scoort in de weging van deze verschillende factoren het best. De 

gebiedsontwikkeling vindt plaats op de rand van stad en landelijk gebied, waardoor het goed voorstelbaar is dat er 

een koppeling gelegd kan worden tussen de stedelijke ontwikkeling en de verbetering van de kwaliteit van het 

landelijk gebied. De modellen Vitale Knopen en Compacte Stad scoren neutraal omdat er geen rechtstreekse 

samenhang bestaat tussen de verstedelijkingsopgave en de verbetering van landelijk gebied. Tegelijkertijd hebben 

ze van de vijf modellen wel de minste impact op het landelijk gebied. Rijnland en Binnenflank scoren beiden slecht 

op dit criterium. In beide modellen neemt het areaal landelijk gebied af, zoals bijvoorbeeld in Rijnenburg. Beide 

modellen leiden ook tot een aanzienlijke versnippering van het landelijk gebied door de nieuwe infrastructuur die 

gerealiseerd wordt in het buitengebied. Omdat Rijnland relatief gezien verreweg het grootste landbouwareaal 

aantast scoort dit model het slechtst. 

 

Kansen voor natuur  

Dit criterium is goed objectief meetbaar als we kijken naar feitelijke aantasting en ontwikkeling in of direct langs 

beschermde natuurgebieden en ecologische structuren. Ook is het mogelijk om een inschatting te maken of er 

effecten voorstelbaar zijn op de ondergrondse waterstructuren. Oostflank scoort op dit onderdeel het slechtst. De 

ontwikkeling zoekt de maximale randen van de beschermde gebieden op, zoals het Nationaal Park Utrechtse 

Heuvelrug en de NHW en er gaat een groot oppervlak natuurgebied verloren. Ook de impact op ondergrondse 

kwelstromen is in dit model waarschijnlijk het grootst. Rijnland en Binnenflank scoren ook slecht, maar net wat beter 

dan Oostflank. In beide modellen gaat wat natuur verloren en worden nabijgelegen ecologische en natuurlijke 

systemen bedreigt. Ook Vitale Knopen scoort negatief omdat het enerzijds wel enkele hectare natuur raakt en vooral 

rondom de knooppuntontwikkeling druk kan zetten op nabijgelegen ecologische systemen en rustgebieden. 

Compacte Stad scoort als enige een voldoende omdat het geen ecologische netwerken en natuurgebieden raakt. 

Daarnaast ontstaan er door de noodzakelijke structuurverbeteringen van de landschappen in de directe omgeving 

van de stad ook kansen om ecologische systemen te versterken. Voor de volledigheid: de ontwikkeling in het NHW-

landschap Laagraven wordt bij Compacte Stad niet negatief beoordeeld omdat dit deel van de NHW vooral 

cultuurhistorische waarde heeft en geen natuurwaarden. Het gaat om het recreatiegebid rondom de 

Laagravenseplassen, het kassengebied en de boomkwekerijen. 

 

Kansen voor landschap  

Wanneer een gebiedsontwikkeling landschappelijke structuren raakt, de stadsrand opnieuw wordt ontworpen en er 

meer massa bijkomt biedt dit ook mogelijkheden tot het ontwikkelen van meer landschappelijke kwaliteit en 

recreatiemogelijkheden in aangrenzende gebieden. Dit is vooral aan de orde bij Vitale Knopen. In vergelijking met de 

andere modellen gaat relatief weinig landschap verloren en tegelijkertijd biedt dit model veel kansen op 

structuurverbeteringen en toegankelijkheid van het landschap. Vitale Knopen scoort ook redelijk goed omdat dit 

model leidt tot een minimale aantasting van de landschappen en tegelijkertijd veel kansen biedt om knooppunten 

ook zodanig te ontwikkelen dat de landschappen beter ontsloten worden (landschapsknopen). Compacte Stad 

scoort minder goed omdat het weliswaar een groot deel van het landschap vrijwaart van ontwikkeling, maar 

tegelijkertijd alle beschikbare middelen moet inzetten om de leefkwaliteit in de stad op orde te krijgen met 

verbetering van de groenstructuren en parken in de stad zelf. Bovendien wordt in dit model het landelijke deel van 

Laagraven bebouwd, wat een ernstige aantasting van de NHW is en de groene long tussen Houten, Nieuwegein en 

Utrecht vult. Binnenflank en Rijnenburg scoren het slechtst omdat er veel ontwikkelingen landen in het gevoelige 

Groene Hart en ook de locatie Rijnenburg ontwikkeld wordt als bedrijventerrein. Hierdoor verdwijnt het vrije zicht en 
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wordt het uitloopgebied van Leidsche Rijn, Nieuwegein en IJsselstein aangetast. Hoewel Binnenflank minder 

landschap aantast dan Rijnland scoort deze toch even slecht door de grote doorsnijding van de A2 bypass langs 

Leidsche Rijn en door Rijnenburg. 

 

Ruimtebeslag groen 

Dit criterium is geïntroduceerd omdat het enige cijfermatige onderbouwing geeft voor de bovenstaande kwalitatieve 

beoordelingscriteria6. Op basis van de CBS-data Grondgebruik uit 2012. Deze is ingedeeld in vier categorieën: 

Bebouwd (incl. semi-bebouwd en bedrijfsterrein), Bos, Landbouw, Recreatie. Ook is gekeken waar delen van het 

NNN (natuurnetwerk Nederland) bebouwd worden. Het oppervlak van de verstedelijkingslocaties dat bebouwd wordt 

is bepaald aan de hand van de dichtheid en woningaantallen. Soms valt een verstedelijkingslocatie over 

verschillende soorten bodemgebruik. In zo’n geval is het aantal hectare evenredig verdeeld. Natuur is gebaseerd op 

de NNN en is aanvullend op de CBS data. Natuur kan dus Landbouw, Recreatie of Bos zijn. 

 

Impact op groen dat wordt bebouwd  Vitale knopen Compacte 

stad 

Oostflank Rijnland Binnenflank  

Bos (ha) 5  10  5 

Landbouw (ha) 120 85 285 640 230 

Recreatie (ha) 25 95 55 50 35 

Natuur (ha) 5  15 5 5 

Totaal (ha) 150 180 350 690 270 

 

De score is uiteindelijk gebaseerd op de totale hoeveelheid groen die bebouwd gaat worden. Dit is gedaan zonder 

een weging te geven aan het soort groen dat verdwijnt, dit is immers al meegenomen in de beoordeling van de 

andere indicatoren in deze paragraaf. 

  

 

6 Dit is een wijziging op het vastgestelde beoordelingskader. Waar in het vastgestelde kader een gecombineerde indicator bestond voor 

impact op de groene ruimte en de kansen voor groen, bleek dit geen inzicht te bieden in het onderscheidend effect van de modellen op 

groen. Vandaar de keuze deze indicatoren te splitsen en een aparte toe te voegen voor ruimtebeslag. 
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5.7 Hoofddoel: Slimme en toekomstvaste mobiliteit faciliteren 

In eerste instantie zijn de verstedelijkingsmodellen doorgerekend op de gevolgen voor de keuze voor fiets, OV en 

auto. Daarbij is per verstedelijkingsmodel een set met aanvullende maatregelen verondersteld (zie bijlage). De 

resultaten van verkeersberekeningen laten zien dat er weinig onderscheid is tussen de verstedelijkingsmodellen. Per 

saldo is er een zeer beperkt onderscheid tussen de modellen. De verwachting is dat de veronderstelde generieke 

maatregelen een (veel) groter effect laten zien. Onderstaande figuren laten zien wat de invloed is van de modellen 

en de veronderstelde generieke maatregelen (parkeerbeleid en fietsmaatregelen). NB: de schaal is aangepast om 

de verschillen zichtbaar te maken, op het totaal zijn de verschillen marginaal. 

 

 

 

 

 

Uit de berekeningen blijkt dat voordat een zinvolle beoordeling kan plaatsvinden van de locaties van verstedelijking, 

het eerst nodig is een scenario te creëren waarbij de actuele knelpunten in vooral de autobereikbaarheid worden 

aangepakt. 
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In deze analyse zijn voor die aanpak drie samenhangende ingrediënten beschouwd: 

1. Werkgevers werken samen om het gratis parkeren van hun medewerkers in het stedelijk weefsel tegen te gaan. 

2. Om te voorkomen dat deze forensen uitwijken naar woonwijken wordt het gebied met een parkeerregime over 

een veel groter gebied toegepast dan in de huidige situatie. Daarbij is voorlopig uitgegaan van een uitbreiding 

tot aan de HWN-ring. Dit ontlast de HWN-ring zelf onvoldoende, zodat in het vervolg van dit project naar verder 

weg gelegen P+R locaties wordt gekeken. 

3. Een gemiddelde autorit is zo’n 15 km. Een groot deel van deze autoritten is qua afstand vervangbaar door de 

(elektrische) fiets. Non-stop fietsroutes kunnen de fiets als alternatief op deze routes een stuk aantrekkelijker 

maken, wat ook kansen biedt voor een verbeterde bereikbaarheid voor andere modaliteiten. 

 

Toepassing van deze ingrediënten leidt tot de nodige ruimte om verdergaand te verstedelijken. Te zien is dat zowel 

parkeerbeleid en fietsbeleid ieder afzonderlijk al leiden tot een afname van het gebruik van de auto. Tezamen, en 

ook in combinatie met een pakket aan OV-maatregelen (nog zonder nieuwe stations) is een omslag te zien in het 

gebruik van auto ten opzichte van de fiets.  

 

  

 

Op basis van deze ingrediënten kan een basis worden gemaakt waarop vervolgens opnieuw een beoordeling kan 

plaatsvinden van de verstedelijkingsmodellen. Deze vervolgstap is nog niet uitgevoerd. Om die reden is een aantal 

regels in het beoordelingskader nog niet ingevuld. 
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 1. Vitale knopen 2. Compacte Stad 3. Oostflank 4. Rijnland 5. Binnenflank 

Bereikbaarheid in 

reistijdsom totaal per 

modaliteit, lokaal, 

regionaal en 

doorgaand verkeer 

Dit is vooral afhankelijk van keuzes die worden gemaakt ten aanzien van generiek beleid. Deze indicator is 

op dit moment nog niet berekend. 

Aantal woningen nabij 

OV-knoop (met 

restcapaciteit) 

+ + 0 0 0 

Bereikbaarheid van  

arbeidsplaatsen per 

modaliteit 

fiets/OV 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

0 

 

auto 0 0 0 + - 

Impact  op NMCA 

knelpunten 

Dit is vooral afhankelijk van keuzes die worden gemaakt ten aanzien van generiek beleid. Deze indicator is 

op dit moment nog niet berekend. 

Ontlasten Utrecht 

Centraal 

Het aantal overstappers op elke HOV knoop wordt nog uit de berekeningsresultaten opgehaald. Cijfers 

volgen nog. 

Versterken robuustheid 

infrastructuurnetwerken 

0 0 0 + + 

Vergroten van 

reizigerscomfort, 

betrouwbaarheid en 

beleving 

Deze indicator is vooral afhankelijk van ontwerpkeuzes en kwaliteitseisen voor OV. Die zijn in dit stadium 

niet gedefinieerd. 

Vergroten 

toegankelijkheid van 

het verkeer- en 

vervoersysteem 

Algemeen geldt dat naarmate compacter (en dus dichterbij OV-knopen) wordt gebouwd, de modellen een 

betere toegankelijkheid geven voor meer doelgroepen. Deze indicator is op dit moment niet verder 

uitgewerkt. 

 

Bereikbaarheid in reistijdsom totaal per modaliteit, lokaal, regionaal en doorgaand verkeer 

Deze indicator wordt ingevuld nadat er een goede referentie is gebouwd op basis van generiek beleid. Bij de 

beoordeling voor deze indicator wordt onderscheid gemaakt naar ritten die ’s morgens onderweg zijn naar 12 

representatieve werklocaties en naar ritten die vertrekken vanuit alle locaties. 

 

Aantal woningen nabij OV-knoop (met restcapaciteit) 

De mate waarin woningen dichtbij bestaande OV-knopen zijn geprojecteerd verklaart een deel van de verschillen in 

het OV-gebruik. In de modellen ‘knopen’ en compacte stad zijn de woningen het dichtst bij de OV-knopen 

geprojecteerd en dit verklaart voor een deel de gunstige score in het OV gebruik. Bij ‘Vitale Knopen’ is er de 

dubbelknoop IC Lunetten Koningsweg die ook een deel van de gunstige score verklaart. 

 

Bereikbaarheid van arbeidsplaatsen per modaliteit 

De bereikbaarheid van arbeidsplaatsen per modaliteit (auto versus fiets/OV) is een maat voor de mate waarin 

verstedelijkingsmodellen, in combinatie met de aanvullende beleidsmaatregelen, er in slagen het fiets/OV gebruik te 

vergroten ‘ten koste’ van de auto.   

 

Impact op NMCA knelpunten 

Algemeen geldt dat een afname van autogebruik gunstig is voor de belasting van NMCA knelpunten. Voorlopig is die 

score van toepassing. Nadere analyses zijn nog nodig op de betekenis voor de afzonderlijke knelpunten. Hetzelfde 

geldt voor de toets op de knelpunten voor trein. 

 

Ontlasten Utrecht Centraal 

Het aantal overstappers op elke HOV knoop wordt nog uit de berekeningsresultaten opgehaald. Cijfers volgen nog. 
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Versterken robuustheid infrastructuurnetwerken 

Voor de score op robuustheid is er de toets op uitwijkmogelijkheden bij incidenten. Daarvoor scoren Rijnland en 

Binnenflank beter dan de andere modellen. 

 

Vergroten toegankelijkheid van het verkeer- en vervoersysteem 

Naarmate er meer rust komt in het stedelijk systeem zal de toegankelijkheid voor alle doelgroepen groter worden. Er 

zijn geen relevante locaties die niet met de combinatie fiets/OV zijn te bereiken. Deze indicator is niet per se 

onderscheidend voor de vijf verstedelijkingsmodellen. Deze indicator is op dit moment niet verder uitgewerkt. 

5.8 Hoofddoel: Haalbaarheid 

NB: scores exclusief compensatie/mitigatie/inpassingsmaatregelen 

 1. Vitale knopen 2. Compacte Stad 3. Oostflank 4. Rijnland 5. Binnenflank 

Uitvoerbaarheid 

 

 -  - -  0  +  + 

Adaptiviteit/flexibiliteit  + 

 

 +  0  -  - 

 

Uitvoerbaarheid 

Bij de beoordeling van de modellen zijn de fysieke eigenschappen van de te ontwikkelen locaties nu bepalend voor 

uitvoerbaarheid van de ontwikkeling. Dit heeft geleid tot 1 waardering per model (geen subscores). De beoordeling 

van de te bebouwen locaties in elk van de modellen heeft plaatsgevonden aan de hand van luchtfoto’s. Een 

belangrijk element is het aantal eigenaren op wiens grondgebied de verstedelijking plaatsvindt en of er op de te 

ontwikkelen locaties bebouwing aanwezig is. Hiervoor geldt dat naarmate meer in bestaand bebouwd gebied wordt 

gedaan de complexiteit toeneemt en daarmee de uitvoerbaarheid afneemt. Een hectare grond ontwikkelen ten 

behoeve van woningbouw van een eigenaar zonder bestaande bebouwing is vele malen eenvoudiger dan dezelfde 

hectare met een veelheid van eigenaren en bestaande bebouwing. Dit laatste is het meest aan de orde bij 

Compacte stad en Vitale knopen en het minst bij Rijnland. Binnenflank en Oostflank zitten hier tussenin waarbij de 

verwachting is dat vanwege de omgeving (het groen van de Utrechtse Heuvelrug en cultuurhistorische aspecten) de 

uitvoerbaarheid van Oostflank minder is dan die van Binnenflank. Rijnland kent een zware nieuwe OV-infrastructuur, 

Binnenflank een snelweguitbreiding en in Compacte stad dient een deel van de A12 te worden ondertunneld. De 

scores op dit criterium zijn (voorlopig): Rijnland + (++ op woningbouw, maar -- op infrastructuur), Binnenflank + (++ 

op woningbouw, maar – op infrastructuur), Oostflank 0 (op beide aspecten), Vitale knopen - (-- op woningbouw, 0 op 

infrastructuur)  en Compacte Stad – (-- op woningbouw en – op infrastructuur).  

 

Adaptiviteit/flexibiliteit 

Adaptiviteit en flexibiliteit hebben te maken met de mogelijkheid om in te spelen op andere dan voorziene 

ontwikkelingen. Inzetten op een systeemsprong kan dan weliswaar een robuuste oplossing zijn in kwantitatieve zin 

(voldoende nieuwe infrastructuur en woningen in de toekomst), indien blijkt dat er juist vraag is naar andere 

kwaliteiten of andere regio’s dan is dit een kostbare optie. Dit geldt vooral voor nieuwe infrastructuur: deze is immers 

ondeelbaar. Anders dan met woningen kun je niet een deel van de infrastructuur aanleggen zonder dat dat ten koste 

gaat van de bruikbaarheid ervan. De modellen met een zware nieuwe infracomponent scoren daarmee op 

adaptiviteit minder dan de modellen die leunen op een efficiënt gebruik van bestaande infrastructuur.  

 

Deze scores zijn voorlopig: de hoeveelheid infrastructuur en de ondeelbaarheid daarvan staat nog niet vast. Dit 

wordt in het vervolg nader beschouwd en meegewogen.. 
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5.9 Kosten en opbrengsten (financieel) 

NB: scores exclusief compensatie/mitigatie/inpassingsmaatregelen 

 1. Vitale knopen 2. Compacte Stad 3. Oostflank 4. Rijnland 5. Binnenflank 

GREX saldo (mln 

Euro) 

+ + 0 ++ + 

OV-exploitatie (Euro of 

kwalitatief) 

Per model de mate waarin lijnen meer en minder bezet (bezetting per OV-km) tov de referentie. Deze 

indicator is op dit moment nog niet uitgewerkt 

Investeringen 

infrastructuur (Euro) 

0 - - - - - 

 

De nu geschatte realisatiekosten voor het model zijn een combinatie van het GREX-saldo en de investeringskosten 

voor de infrastructuur. Alleen voor Vitale Knopen is er in totaal een (beperkt) batig saldo (< 200 mln). Voor de 

overige modellen zijn de infrakosten groter dan de batige saldi van de grondexploitatie, waarbij kosten resulteren in 

de ordegrootte van ca 0,5 mrd (Compacte Stad, Oostflank, Binnenflank) tot iets meer dan 1 mrd (Rijnland). Nadere 

detaillering, inpassing kunnen de kosten verder doen toenemen. 

 

Kosten voor instandhouding en exploitatie kunnen ook onderscheidend zijn, maar zijn in dit stadium nog niet 

geraamd. Ook kosten voor realisatie van groen (natuur en recreatiegebieden) zijn op dit moment niet geraamd.  
 

GREX saldo (mln Euro) 

Het gaat bij het GREX saldo om het resultaat van de woningbouwprogramma (37.000 woningen). Hierin zitten dus 

nog niet de kosten voor de grote infrastructurele maatregelen (zie hieronder bij ‘Investeringen infrastructuur’). Voor 

het bepalen van het GREX saldo zijn de vijf modellen doorgerekend in een GREX model. Daarin zijn de 

karakteristieken van de modellen (onder andere de te realiseren woonmilieus maar ook de te ontwikkelen locatie) als 

uitgangspunt genomen en zijn mede op basis daarvan aannames gedaan over de ontwikkelopgave 

(herstructurering, transformatie, verdichten en uitleg). Ook zijn aannames gedaan over type woningen en 

oppervlaktes, sociaal versus vrije sector, koop en huur, parkeernormen etc. De resultaten zijn zeer gevoelig voor de 

aannames die worden gedaan, de meest gevoelige aannames zijn daarin o.a. de verwervingsprijzen en de 

aannames ten aanzien van autobezit en parkeren (hoe minder parkeren in de modellen, hoe gunstiger het resultaat). 

 

Vanwege de beschreven aannames en gevoeligheden van de modellen kunnen de in de tabel gepresenteerde saldi 

niet als absolute resultaten beschouwd worden. Wel kan er uit worden afgeleid dat de totale opgave financieel meer 

of minder haalbaar is. Hoewel de berekende saldi nu allemaal positief zijn, zal er in praktijk altijd sprake zijn van 

winstgevende en verlieslatende locatie-ontwikkelingen. De realisatie van deze locaties in samenhang (inclusief 

financiële verevening) zorgt voor de berekende resultaten. De conclusie die uit de modelmatige doorrekening 

getrokken kan worden is dat realisatie van de woningbouwopgave in alle modellen in principe moet kunnen worden 

gerealiseerd (financieel haalbaar), waarbij nog geen rekening is gehouden met bovenplanse voorzieningen en 

infrastructuur.  

 

Het belangrijkste onderscheid tussen de modellen aan de kostenkant komt voort uit de te transformeren oppervlakte 

en de huidige inrichting. Ten aanzien van de te transformeren oppervlakte geldt dat de modellen Vitale Knopen en 

Compacte Stad de minste oppervlakte transformeert (ca 500 ha) en de modellen Oostflank en Binnenflank ca 700 

ha en het Rijnland model ca 1.000 ha.  

 

Het is evident dat als er meer oppervlakte getransformeerd wordt er meer kosten gemaakt moeten voor verwerving 

en inrichting van gronden. Daarnaast geldt dat wanneer in de modellen meer oppervlakte te typeren is als 

herstructurering of transformatie de verwerving en sloopkosten hoger zijn. Dit is met name het geval in de modellen 

Vitale Knopen, Oostflank en Binnenflank. Hoewel de namen van de modellen anders doen vermoeden, zijn in Vitale 

Knopen en Compacte stad meer locaties opgenomen die te typeren zijn als uitleglocaties. In Oostflank daarentegen 

zijn meer locaties opgenomen die te typeren zijn als transformatielocaties. Per saldo zijn daarom de kosten het 

hoogst in Oostflank, gevolgd door Binnenflank, Rijnland, Vitale Knopen en Compacte stad.  
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Als laatste geldt dat het model voor parkeren nu uitgaat van gangbare parkeernormen. Dat brengt met zich mee dat 

een groter bouwprogramma binnen de woonmilieus hoogstedelijk en centrum stedelijk gepaard gaat met de bouw 

van parkeervoorzieningen. Deze parkeervoorzieningen gaan ten koste van de grondprijs en daarmee de financiële 

haalbaarheid van de modellen. Dit speelt met name binnen het model Compacte Stad. De opbrengsten zij per saldo 

het hoogst in Rijnland, Vitale Knopen, Oostflank, Binnenflank en Compacte Stad. 

 

Onderstaande tabel toont de rangorde van de verschillende modellen op de verschillende kosten en 

opbrengstenposten in de grondexploitatie. Het resultaat laat zien dat dit per saldo resulteert in een positief (0, +, ++) 

resultaat. 

 

  Vitale knopen Compacte stad Oostflank Rijnland Binnenflank 

Kosten ■■ ■ ■■■■■ ■■■ ■■■■ 

Grondaankopen □□□□ □□ □□□□□ □ □□□ 

Sloopkosten □□□□ □□ □□□□□ □ □□□ 

Bouw- en woonrijpmaken □□ □ □□□□ □□□□□ □□□ 

Plankosten □□ □ □□□□ □□□□□ □□□ 

Parkeerkosten □ □□□□□ □□□ □□ □□□□ 

Onvoorzien □□ □ □□□□ □□□□□ □□□ 

            

Opbrengsten ■■ ■ ■■■ ■■■■■ ■■■■ 

Woningbouw MGW □□□□ □□□□□ □□ □ □□□ 

Woningbouw EGW □□ □ □□□□ □□□□□ □□□ 

            

Resultaat + + 0 ++ + 

 

OV-exploitatie 

De indicator OV-exploitatie is opgenomen omdat de verwachting is dat veel nieuwe OV-lijnen wel eens kunnen 

leiden tot (zeer) hoge exploitatielasten. De verwachting is dat het benutten van bestaande infra/lijnen en een 

geconcetreerde ontwikkeling leidt tot beperkte extra exploitatielasten, terwijl veel nieuwe OV-lijnen verspreid over de 

regio wel tot extra exploitatiekosten leidt. Maar ook spreiding over de verschillend richtingen (spits/tegenspits) en de 

concurrentie met de fiets is bepalend voor de exploitatie van het OV. Deze indicator is op dit moment nog niet 

berekend. 

 

Investeringen infrastructuur 

Aan ieder verstedelijkingsmodel zijn infrastructurele maatregelen “toegevoegd” ter verbetering van de 

bereikbaarheid. Deze maatregelen staan omschreven in hoofdstuk 3 (zie ook bijlage bouwstenen). De 

infrastructurele maatregelen zijn abstract omschreven, zoals: hoofdwegennet bypass A2, spoor bypass Eindhoven-

Amsterdam met intercitystation Westraven, HOV Westraven-Papendorp-Leidsche Rijn. Er zijn in dit stadium van 

onderzoek nog geen concrete (inpassings-)ontwerpen uitgewerkt. De kosten voor deze inframaatregelen kunnen 

dan ook enkel zeer grof geraamd worden. 

 

Om de kosten grof te ramen is gebruik gemaakt van inzicht in de kosten van gerealiseerde of in uitvoering zijnde 

infrastructurele projecten zoals: De Hanzelijn, De HOV-verbinding Aalsmeer Schiphol Zuid, De Uithoflijn, nieuwbouw 

station Breda (voorbeeld groot station) en station Nijmegen Goffert (eenvoudig station). Ook is gerekend met 

algemene kencijfers die Rijkswaterstaat hanteert voor realisatie van een snelweg.  

 

Deze inzichten zijn vertaald naar een kilometerprijs voor spoor, tram, HOV-verbinding en snelweg. Kanttekening 

hierbij is dat deze kilometerprijs voor spoor en snelweg uitgaat van inpassing in een “gemiddelde omgeving”. De 

kosten voor inpassing van spoor en snelweg in een stedelijke omgeving als Utrecht zullen waarschijnlijk hoger 

uitvallen. Zo is in de kostenraming geen rekening gehouden met overkapping of ondertunneling van infrastructuur. 

De kilometerprijs voor HOV en tram gaat in principe wel uit van inpassing in een stedelijke omgeving, aangezien 

deze infrastructuur veelal in de stad gerealiseerd wordt. In de uitwerking zijn ook de kosten voor fiets en P+R 

maatregelen meegenomen, ook al zitten deze generieke maatregelen in alle verstedelijkingsmodellen, en zijn deze 

kosten dus niet onderscheidend tussen de modellen. 
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De hierboven beschreven aanpak leidt tot onderstaande kosteninschatting, waarbij per maatregel de kosten zijn 

ingeschat binnen de volgende bandbreedte / categorisering: <20 mln, 20-50 mln, 50-100 mln en > 100 mln.  
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De tabel op de volgende pagina geeft een eerste beoordeling van de modellen, waarbij een donkerblauwe codering betekent dat 

een model beter scoort op de betreffende indicator en dus meer bijdraagt aan het subdoel dan een lichtblauwe codering. Daarbij 

passen wederom de opmerkingen die in het vorige hoofdstuk bij de wijze van beoordeling zijn gemaakt. Er ontbreken nog scores 

op een aantal criteria en de beoordelingen die wel zijn gegeven zijn niet allemaal even exact meetbaar. In veel gevallen hangt het 

effect van een model af van nadere (ontwerp)detaillering. De modellen zijn nu beoordeeld vanuit hun ‘basisfilosofie’, waarbij 

specifiek ontwerp of mitigerende maatregelen niet zijn meegenomen. Dit betekent dat specifieke ontwerpuitgangspunten of het 

inpassingsmaatregelen tot andere scores kunnen leiden. Het is ook niet mogelijk de scores van meerdere criteria bij elkaar op te 

tellen voor een totale score maatschappelijke impact. Wel laat de tabel zien welke modellen het beste aan welke kernindicatoren 

en aan welke (sub)doelen bijdragen. Deze tabel is dus geen eindscore, maar dient bij te dragen aan de discussie over wat wel en 

wat niet werkt in de modellen. 

  

6 Overzicht beoordeling modellen 
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 Vitale knopen Compacte Stad Oostflank Rijnland Binnenflank

Kernindicatoren

Fietsgebruik

Geluid
- - - ++ 0 -

Emissies luchtverontreiniging

Verkeersveiligheid

Kansen voor klimaatadaptat ie
+ - 0 0 0

CO2-emissies verkeer  
0 + 0 0 0

Kansen voor energietransit ie
+ + + - -

Bruto Regionaal Product (BRP)

++ ++ + 0 0

Aantal arbeidsplaatsen (economische opgave)

+ + 0 - 0

Versterking vest igingsklimaat

+ ++ + 0 0

Gerealiseerde woningen binnen de regio
37.000 37.000 37.000 37.000 37.000

Reserve-plancapaciteit
0 + - ++ +

Zicht op voldoende diversiteit  woonmilieus 
- - 0 + 0

Nabijheid stedelijke centra (%  woningen binnen 3km 

van centra) + ++ 0 - - 0

Gemiddelde woon-werk reist ijd per modaliteit

Kansen verhoging ruimtelijke kwaliteit  stedelijk gebied 
++ ++ + 0 +

Kansen verhoging ruimtelijke kwaliteit  landelijk gebied 
0 0 + - - -

Kansen voor natuur
- ++ - - - -

Kansen voor landschap 
+ 0 - - - - -

Ruimtebeslag groen
- - - - - - -

Bereikbaarheid in reist ijdsom totaal per modaliteit , 

lokaal, regionaal en doorgaand verkeer

Aantal woningen nabij bestaande OV-knopen (met 

restcapaciteit ) + + 0 0 0
Bereikbaarheid van arbeidsplaatsen per modaliteit

          f iets/OV + + + - 0

         auto 0 0 0 + -

Impact  op NM CA knelpunten

Ontlasten Utrecht Centraal

Versterken robuustheid infrastructuurnetwerken 0 0 0 + +
Vergroten van reizigerscomfort , betrouwbaarheid en 

beleving
Vergroten toegankelijkheid van het verkeer- en 

vervoersysteem

Uitvoerbaarheid

- - - 0 + +

Adaptiviteit / f lexibiliteit

+ + 0 - -

GREX saldo (mln Euro)

+ + 0 ++ +

OV-exploitat ie (Euro of kwalitat ief)

Investeringen infrastructuur (Euro)

0 - - - - - -
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Bijlage: bouwstenen van de modellen 
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