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d.d. 9 oktober 2006

Inleiding

De concept Ontwikkelingsvisie (d.d. 9 oktober 2006) is het resultaat van een intensieve en constructieve samenwerking tussen de NV-Utrecht partijen. De
Ontwikkelingsvisie is mede tot stand gekomen op verzoek van de minister van VROM. Per brief van 1 april 2005 vroeg zij aan de voorzitter van de NV Utrecht
om voor het Utrechtse deel van de Noordvleugel van de Randstad een verstedelijkingsvisie voor de lange termijn te ontwikkelen. De minister wilde weten hoe
groot de verstedelijkingsopgave is in de periode 2015-2030 en hoe deze geaccommodeerd zou kunnen worden. Ook vroeg zij of wij mogelijk een beroep zou-
den doen op andere delen van de Randstad, bijvoorbeeld Flevoland. Zij verzocht ons rekening te houden met de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de
Noordvleugel, de infrastructuur, de groene waarden en de problematiek van het waterbeheer.

Op 31 oktober 2005 verscheen de eerste concept Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030. Deze is ook aan de achterbannen voorgelegd. De bin-
nengekomen reacties hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het tweede concept van de Ontwikkelingsvisie die op 9 oktober 2006 door het Bestuurlijk
Overleg van de Noordvleugel Utrecht (BOT+) is vrijgegeven om voor te leggen aan de achterbannen. De NV-partners hebben afgesproken hun achterbannen
op identieke wijze te informeren en te betrekken bij de ontwikkelingsvisie. In de aanbiedingsbrief die de voorzitter van de NV Utrecht, de heer Staal, op 18
oktober namens alle NV-partners aan de achterbannen heeft gestuurd is het volgende beslispunt voorgelegd:

Stemt u ermee in om de Ontwikkelingsvisie te beschouwen als een kader voor de volgende vervolgstappen:
- een strategische agenda voor nader overleg in regionaal verband en met het Rijk, zoals deze in de aanbiedingsbrief is beschreven;
- een kader voor de nadere gebiedsverkenningen met als centrale vraag of de in de Ontwikkelingsvisie geschetste mogelijke ontwikkelingsrichtingen ook

daadwerkelijk haalbaar zijn;
- een kader voor de sectorale uitwerkingen, zoals bijvoorbeeld de groenblauwe visie en het opstellen van een infrastructureel investeringsprogramma in sa-

menhang met de beide Pakketstudies infrastructuur, waarvan de Planstudies onderdeel uitmaken?

De kern van de reacties is als volgt:
De NV partners reageren met name positief en stemmen in met de Ontwikkelingsvisie als agenda voor de vervolgstappen, waaronder het overleg met het Rijk.
De meeste (maatschappelijke) organisaties zijn het erover eens dat de concept Ontwikkelingsvisie van 9 oktober 2006 is verbeterd ten opzichte van de versie
van 2005, er zijn echter een aantal kritische kanttekeningen geplaatst. De grootste ontevredenheid bij de (maatschappelijke) partners zit in de wijze waarop
zij zich betrokken voelen bij de totstandkoming van de Ontwikkelingsvisie. Zowel een aantal van de NV partners als een aantal (maatschappelijke) organisaties
heeft opmerkingen gemaakt over de wijze en het tempo van besluitvorming (eigen verantwoordelijkheden van de achterbannen). En tenslotte wordt door
meerdere partijen de nadruk gelegd op het eerst volledig benutten van de binnenstedelijke opgave alvorens (plantechnisch) naar andere (uitleg)locaties te
gaan kijken.

De reacties zijn naar een aantal thema’s te rangschikken. De volgende thema’s komen in de Reactienota aan de orde:

Procesmatig (vanaf pagina 4)
1. samenwerking, afstemming en communicatie
2. rol NV Utrecht i.r.t. de rol en verantwoordelijkheden van de afzonderlijke partners
3. besluitvormingstraject
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Inhoudelijk (vanaf pagina 6)
1. aandacht voor groenblauw
2. water als medeordenend principe
3. werkgelegenheid en bedrijventerreinen
4. realiseren van het binnenstedelijke woningbouwprogramma
5. bereikbaarheid en infrastructuur
6. de keuze voor de verstedelijkingslocaties
7. overloop Almere Oost

Per thema is onder het kopje ‘Samenvatting van de ingebrachte reacties’ kort de reactie over het betreffende thema samengevat, onder het kopje ‘Beantwoor-
ding vanuit de NV Utrecht’ is aangegeven op welke wijze de NV-partners voorstellen de reacties bij het vervolgtraject te betrekken.
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Thematisch: proces

1. Samenwerking, afstemming en communicatie
De samenwerking in NV Utrecht verband is zeer positief ervaren. De NV Utrecht blijkt een goed medium om de gezamenlijke belangen van de regio richting
Den Haag te behartigen en daartoe een gezamenlijke visie te hebben. Met de nadere uitwerkingen van de Ontwikkelingsvisie moet de regio Utrecht een be-
langrijk agendapunt op de Haagse agenda blijven. Door de (maatschappelijke) organisaties is aangegeven dat zij zich onvoldoende betrokken voelen bij de
totstandkoming van de concept Ontwikkelingsvisie.

Samenvatting van de ingebrachte reacties:
- in de uitwerkingen van de Ontwikkelingsvisie moet voldoende aandacht zijn en blijven voor de betrokkenheid van de achterbannen en de partners van

buiten de NV Utrecht (provincie Utrecht).
- vanwege de strakke planning was er vaak geen tijd voor een (goede) terugkoppeling naar de achterbannen en overige instanties (SUW).
- (maatschappelijke) organisaties willen in de uitwerkingen van de Ontwikkelingsvisie beter betrokken worden om samen aan de slag te gaan om de opga-

ven te realiseren (meerdere maatschappelijke organisaties).

Beantwoording door de NV Utrecht:
- om de (maatschappelijke) organisaties deelgenoot te maken van het afwegingsproces en van de inhoudelijke keuzes die in de concept Ontwikkelingsvisie

zijn gemaakt én om meer inzicht te geven in de vervolgactiviteiten van de Ontwikkelingsvisie wordt er medio april een aantal bijeenkomsten georgani-
seerd. In de bijeenkomsten wordt teruggekeken maar vooral ook vooruitgekeken: welke activiteiten worden er in het vervolgtraject opgepakt en hoe ziet,
op hoofdlijnen, de werkwijze er uit.

- daarnaast starten binnenkort de vervolgactiviteiten van de Ontwikkelingsvisie. De NV Utrecht zal teruggaan naar de oorspronkelijke doelstelling: het inten-
sief inzetten op de lobby richting het Rijk. Ook zal de NV Utrecht zich gaan richten op de afstemming en coördinatie tussen de gebiedsverkenningen en de
sectorale uitwerkingen en tevens met de pakketstudies. De daadwerkelijke uitvoering en het trekkerschap van de gebiedsverkenningen en de uitwerkingen
ligt niet bij de NV Utrecht maar bij de afzonderlijke partners in de NV Utrecht en coalities van partijen. Daarbij zullen de trekkers samenwerking zoeken
met alle relevante partners binnen de NV maar ook met de partners vanuit het gebied zelf.

- voor alle gebiedsverkenningen en sectorale uitwerkingen wordt door de ambtelijk trekker, in samenspraak met de bestuurlijk trekker, een Plan van Aanpak
opgesteld. In de Plannen van Aanpak zal worden aangegeven wat het gewenste eindresultaat is, welke werkwijze wordt gehanteerd, welke uitgangspunten
gehanteerd zullen worden, van wie welke inzet wordt verwacht, welke planning erbij hoort en hoe de afstemming is met de andere vervolgactiviteiten van
de Ontwikkelingenvisie. Ook zal worden aangegeven hoe de verschillende partijen (inclusief rijkspartners, niet-NV-partners en organisaties zoals KvK;
NMU, waterschappen etc.) worden betrokken in het vervolgtraject. De betrokkenheid van de diverse partijen kan per gebiedsverkenning en sectorale uit-
werking overigens verschillen. De Ontwikkelingsvisie vormt het kader voor deze Plannen van Aanpak. Het Bestuurlijk Overleg (BOT+) stelt de Plannen van
Aanpak naar verwachting in april vast als start voor de uitwerkingsfase.

- in de vervolgactiviteiten staat de vraag centraal of de in de Ontwikkelingsvisie geschetste ontwikkelingsrichting(en) haalbaar en realistisch zijn. In de inte-
grale gebiedsverkenningen zullen de betrokken partijen onderzoeken wat de optimale samenhang is tussen wonen, werken, mobiliteit en groenblauw en
welke definitieve voorstellen ontwikkeld kunnen worden. De in paragraaf 4.3 genoemde aspecten (wat zijn de extra te maken investeringskosten aan infra-
structuur om de bereikbaarheid te kunnen garanderen en om de veiligheid van de locatie te kunnen waarborgen; weegt de extra verstedelijkingsopgave op
tegen de ingreep die in het landschap wordt gedaan en is het juiste woonmilieu te realiseren) spelen een rol bij de beoordeling van de verkenningen.
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- tenslotte heeft de NV Utrecht het initiatief genomen om samen met het Rijk oplossingen te verkennen tussen het spanningsveld van de verstedelijkingsop-
gave van de regio en het beleid van de nationale landschappen in de Noordvleugel Utrecht (conform de Noordvleugelbrief-C3, d.d. 25 augustus 2006). In
een eerste, verkennend overleg tussen de NV Utrecht en het Rijk is door de vertegenwoordigers van de Ministeries VROM, LNV, Verkeer en Waterstaat en
EZ aangegeven dat zij bereid zijn deel te nemen aan een aantal, voor het Rijk cruciale, vervolgactiviteiten van de Ontwikkelingsvisie. In de nog op te stel-
len Plannen van Aanpak zullen de partners van de NV Utrecht nader in gaan op de betrokkenheid van de verschillende partijen.

2. Rol NV Utrecht i.r.t. de rol en verantwoordelijkheden van de afzonderlijke partners
Samenvatting van de ingebrachte reacties:
- de bevoegdheid tot het vaststellen van de concrete woningbouwafspraken moet in handen blijven van de individuele partners (gemeente Hilversum)
- er wordt belang aan gehecht als de gemeenteraad in het vervolgproces voldoende ruimte krijgt om zich over majeure ontwikkelingen te kunnen uitspreken

(gemeente Utrecht)

Beantwoording door de NV Utrecht:
- de Ontwikkelingsvisie is te beschouwen als een gezamenlijk overeengekomen raamwerk van uitgangspunten, afwegingen en mogelijke richtingbepaling.
- de NV Utrecht zelf heeft geen bevoegdheden. Het zijn de afzonderlijk partners die besluitvormend optreden.
- deze Ontwikkelingsvisie is dan ook geen formele planfiguur zoals een streekplan of een bestemmingsplan. Onderdelen van de Ontwikkelingsvisie krijgen

pas rechtskracht als ze, eenmaal verder uitgewerkt, worden opgenomen in een streekplan, een (regionaal) structuurplan of een bestemmingsplan.
- voor de gezamenlijke regionale partners heeft de Ontwikkelingsvisie een belangrijke agendazettende functie in de richting van het Rijk. Ook voor de afzon-

derlijke partners is de Ontwikkelingsvisie agenderend voor de vervolgstappen.
- de Ontwikkelingsvisie is daarmee een startpunt voor het vervolg en geen eindproduct.

3. Besluitvormingstraject
Samenvatting van de ingebrachte reacties:
- verschillende partijen hebben de vraag gesteld ‘waarom nu te besluiten’. Mede vanuit de wens om eerst de bestaande plannen uit te voeren, de evaluatie

van de Commissie Bouwstagnatie af te wachten alvorens definitief knopen door te hakken en gezien de wens om druk te houden op de realisatie van de
binnenstedelijke opgave (provincie Utrecht, NMU).

Beantwoording door de NV Utrecht:
- de Ontwikkelingsvisie is het product van intensieve samenwerking tussen de zeven partijen in de ‘NV Utrecht’ en kan het best worden omschreven als een

raamwerk van uitgangspunten, afwegingen en een richtingbepaling, inclusief een gezamenlijke agenda.
- de Ontwikkelingsvisie is bedoeld als strategische agenda voor nader overleg en als agenda voor nadere gebiedsverkenningen en sectorale uitwerkingen.

Instemming met de Ontwikkelingsvisie nu betekent dan ook geen keuze voor en het vastleggen van ontwikkelingslocaties en definitieve woningbouwaan-
tallen. Op dit moment instemmen met de Ontwikkelingsvisie geeft aan dat de Ontwikkelingsvisie de functie van strategische agenda in het overleg richting
het Rijk en van kaderstellend richting de vervolgactiviteiten kan vervullen.

- aan de achterbannen is in de aanbiedingsbrief de heldere vraag gesteld om de Ontwikkelingsvisie te beschouwen als een kader voor de afzonderlijke ge-
biedsverkenningen en de sectorale uitwerkingen zodat daarna tot definitieve keuzes kan worden gekomen.

- de Ontwikkelingsvisie beoogt dan ook niet de nieuwe locaties al definitief vast te leggen cq aan te wijzen. Het beoogt ook geen eindproduct te zijn. Met
deze visie zet de Noordvleugel Utrecht een koers uit; definitieve keuzes en afspraken over ontwikkelingslocaties en woningbouwaantallen worden in een la-
ter stadium gemaakt. De resultaten van de gebiedsverkenningen en van de sectorale uitwerkingen spelen hierbij een belangrijke rol.
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- de Ontwikkelingsvisie vormt, met name richting het Rijk, een krachtig lobbydocument om de belangen van dit gebied - ook op de middellange termijn - op
de Haagse agenda te plaatsen. De Ontwikkelingsvisie vormt de basis voor onderhandelingen en overeenkomsten met het Rijk op regionale schaal; voor-
beeld daarvan is de Bestuursovereenkomst tussen Rijk en regio over de aanpak van infrastructurele knelpunten van begin oktober 2006.

- de gebiedsgerichte verkenningen en de sectorale uitwerkingen zullen in het voorjaar gaan starten. De eerste resultaten van deze vervolgactiviteiten wor-
den op zijn vroegst eind 2007 verwacht. De besluitvorming rondom vervolgactiviteiten kan plaatsvinden na afronding van deze activiteiten, naar verwach-
ting in 2008.

Thematisch: inhoud

1. Aandacht voor groenblauw
De aandacht voor groenblauw is in het tweede concept van de Ontwikkelingsvisie sterk verbeterd, maar nog onderbelicht in relatie tot bijvoorbeeld de aan-
dacht voor wonen en bereikbaarheid (gemeente Amersfoort, gemeente Utrecht, Commissie Hollandse Waterlinie, De Stichtse Rijnlanden, NMU).

Samenvatting van de ingebrachte reacties:
- ook al is in het 2e concept van de Ontwikkelingsvisie meer aandacht gekomen voor de groenblauwe visie, de concretisering is onvoldoende uit de verf ge-

komen.
- aandacht in het vervolg voor de begrenzingen van nationale landschappen en het spanningsveld tussen de verstedelijkingsopgave en het beleid voor de

nationale landschappen.
- de opgaven voor de versterking van de regionale functie van het groenblauw verdienen meer aandacht.
- omdat een deel van de uit te werken gebieden onder NAP ligt moet in de gebiedsverkenningen nadrukkelijk aandacht zijn voor het water- en veiligheidsas-

pect

Beantwoording door de NV Utrecht:
- in de concept Ontwikkelingsvisie staan inderdaad nog geen concrete projecten benoemd om de Groenblauwe ambities te kunnen verwezenlijken. Wel is er

in 2006 naar aanleiding van de eerste achterbanraadpleging en ook naar aanleiding van de reactie van de Minister VROM een Groenblauwe Visie 2030 op-
gesteld. Daar is in de zomer van 2006 een Watervisie Noordvleugel Utrecht aan toegevoegd. Beide documenten bieden aanknopingspunten om die concre-
tiseringsslag naar projecten en investeringsprogramma’s nu te gaan maken. Ook geeft de Ontwikkelingsvisie de gewenste ontwikkelingsrichting aan.

- beide documenten (Groenblauwe Visie 2030 en de Watervisie Noordvleugel Utrecht) zijn dan ook van invloed geweest op de ruimtelijke keuzes in de Ont-
wikkelingsvisie. Zo zijn er ontwikkelingszones die in het eerste concept van de Ontwikkelingsvisie nog in beeld waren in het tweede concept komen te ver-
vallen: voorbeelden Noorderpark en de A2 zone bij Breukelen. Daarnaast is voor bijvoorbeeld de Lekzone de opgave naar beneden bijgesteld tot mogelijk-
heden voor organische groei in plaats van een forse woningbouwlocatie, mede vanuit het aspect waterveiligheid (inclusief de relatie met de mogelijkheden
om in geval van calamiteit te kunnen evacueren)

- daarnaast heeft de NV Utrecht het initiatief genomen om samen met de ministeries LNV, VROM, V&W en EZ het spanningsveld tussen de verstedelijkings-
opgave in de regio en het beleid voor de nationale landschappen te onderzoeken. Binnen dit initiatief zal worden ingegaan op de vraag of binnen het beleid
van de nationale landschappen mogelijkheden zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen en onder welke randvoorwaarden dat haalbaar en realistisch is. De ver-
tegenwoordigers vanuit het Rijk hebben bij een eerste bijeenkomst bereidheid getoond mee te denken in het traject van de vervolgactiviteiten van de
Ontwikkelingsvisie. De rol, inbreng en de verantwoordelijkheden van de verschillende rijkspartijen moet nog nader worden ingevuld.
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- tevens worden in de gebiedsverkenningen alle thema’s integraal uitgewerkt, dus inclusief de programmatische opgaven voor wonen en werken, de opga-
ven voor bereikbaarheid en infrastructuur en dus ook de groenblauwe opgaven, de wateropgave en de waterveiligheid. Het vroegtijdig koppelen van de
groenblauwe en de rode opgaven, niet alleen vanuit de kansen die het biedt aan de specificeren van de ontwerpopgaven, maar ook vanuit de kosten- en
opbrengstenkant speelt daarin een belangrijke rol.

- die groenblauwe opgaven die op een hoger schaalniveau spelen (zoals bijvoorbeeld de Ecologische Hoofdstructuur en de Groene Uitweg) worden in de sec-
torale uitwerking groenblauw uitgewerkt en ook de meer regionale gebieden die niet in een gebiedsverkenning worden meegenomen (o.a. Noorderpark,
Vechtstreek en Valleigebied).

- ook de economische, sociale en maatschappelijke aspecten zullen hierin worden betrokken (zoek niet alleen naar sectorale oplossingen of fysieke maatre-
gelen) en zal worden nagedacht over een financieringsstrategie.

- tenslotte gaat het om de vertaling van de Groenblauwe Visie 2015-2030 naar een programma met concrete kwaliteitscriteria, randvoorwaarden in relatie
tot de ontwikkelingsopgave en concrete uitvoeringsprojecten.

- vragen die in het komende traject o.a. beantwoord worden zijn: op welke wijze en in welke vorm kan landelijk wonen worden ingepast, mede ter verster-
king van de landschappelijke kwaliteiten, zijn er mogelijkheden voor groenblauwe werklandschappen, hoe kan worden aangesloten bij processen en ambi-
ties van bestaande gebruikers, welke mechanismen zijn wenselijk/noodzakelijk om kwaliteitsimpulsen in gang te zetten en de uitvoering realistisch te ma-
ken, hoe kan recreatie binnen de Noordvleugel Utrecht een strategische rol verwerven en ook als economisch brandpunt van de regio worden in gezet
(i.r.t. branding), hoeveel ruimte kan er, vanuit het gewenste functioneren van het landschap, geboden worden aan rode ontwikkelingen.

2. Water als medeordenend principe
Gezien de aanstaande veranderingen in het klimaat en de discussies rondom het thema waterveiligheid moet water als mede-ordenend principe worden mee-
genomen in de afwegingen voor de ruimtelijke keuzes waar de NV Utrecht voor staat. In de Ontwikkelingsvisie krijgt water onvoldoende gewicht (gemeente
Utrecht en De Stichtse Rijnlanden).

Samenvatting van de ingebrachte reacties:
- verschillende ontwikkelingszones liggen onder NAP. Water moet mede daarom een volwaardige rol krijgen binnen de Ontwikkelingsvisie en de besluitvor-

ming, zodat voorkomen kan worden dat de verstedelijking vanuit het watersysteem bezien, op ongunstige locaties wordt gerealiseerd. Vanuit de klimaat-
veranderingen kunnen verkeerde keuzes tot in de lange termijn aanleiding geven tot wateroverlast (veiligheid).

- de Watervisie NV Utrecht is onvoldoende in de Ontwikkelingsvisie terug te vinden.
- aanpassing van de waterhuishouding (in verband met o.m. de klimaatverandering en de Europese wetgeving) kan alleen op kosteneffectieve wijze worden

gerealiseerd door, waar mogelijk, aan te haken bij ruimtelijke ontwikkelingen.
- transformatie van de waterhuishouding, de wateropgave en de veiligheidsopgave dienen daarom integraal te worden meegenomen in de uitwerkingen van

de gebiedsverkenningen.

Beantwoording door de NV Utrecht:
- zie ook de beantwoording onder het vorige kopje
- water is een thema waar niemand meer omheen kan. De veranderingen in het klimaat en de discussies over waterveiligheid spelen ook een rol voor de

Noordvleugel Utrecht. De provincie Utrecht heeft, in samenspraak met de werkgroep Groenblauw uit het traject van de NV Utrecht, in het voorjaar besloten
om een watervisie voor de Noordvleugel Utrecht op te stellen. Deze Watervisie Noordvleugel Utrecht is in oktober 2006 afgerond. In hoofdstuk 2 van de
Ontwikkelingsvisie wordt in paragraaf 2.3.3. ingegaan op de belangrijkste opgaven die vanuit het aspect water naar voren zijn gekomen. Daarnaast is in
bijlage 2 een beschrijving gegeven van de concretisering van de B-opties. De drie varianten die bij deze concretisering als hulpmiddel zijn gebruikt zijn be-
oordeeld op drie aspecten: bereikbaarheid en mobiliteit, verstedelijking en woonmilieus en landschappelijke kwaliteiten. Het aspect water is daarbij mee-
genomen binnen het derde criterium.
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- Als voorbeeld waar waterveiligheid (en de evacuatiemogelijkheden in de huidige situatie) een rol heeft gespeeld in het afwegingsproces kan de Lekzone
worden genoemd. Mede vanwege de lage ligging en daardoor het risico voor overstroming na een dijkdoorbraak (snel en diep) is de mogelijke opgave in de
Lekzone naar beneden bijgesteld tot die van een organische groei.

- in de gebiedsverkenningen (en met name in die van Oude Rijn en de Lekzone) zal het aspect water opnieuw als één van de ordenende principes worden
meegenomen en daardoor een rol spelen in de afwegingen en de ruimtelijke keuzes waar de Noordvleugel Utrecht voor staat.

3. Reële onderbouwing van de woningbouwcijfers
In de concept Ontwikkelingsvisie is een opgave voor de woningbehoefte ingeschat voor de periode 2015 - 2030. Daarnaast is gerekend met richtcijfers, als het
gaat om de mogelijkheden voor ontwikkelingen in de verschillende gemeenten binnen het NV Utrecht gebied. Mede gezien het regelmatig naar beneden bij-
stellen van prognoses en de resultaten van een landelijk onderzoek naar de omvang van de bevolking wordt gevraagd om een reële onderbouwing van de cij-
fers (gemeente Hilversum, NMU)

Samenvatting van de ingebrachte reacties:
- er is gevraagd om een reële onderbouwing van het aantal te realiseren woningen
- er is aangegeven dat het voorbarig is om voor de lange termijn nieuwe woningbouwlocaties aan te wijzen. De woningbehoefte voor de lange termijn is

namelijk niet goed in te schatten en het komt de laatste jaren regelmatig voor dat de prognoses naar beneden worden bijgesteld
- uit landelijk onderzoek (‘Structurele Bevolkingsdaling, een urgente nieuwe invalshoek voor beleidsmakers’, door W. Derks e.a.) is aangegeven dat de be-

volking niet langer stijgt en dat er voor verschillende gebieden in Nederland zelfs sprake is van krimp

Beantwoording door de NV Utrecht:
- de Ontwikkelingsvisie gaat uit van een woningbehoefte van 65.500 woningen als maximaal noodzakelijk productieniveau van nieuwe en vervangingswonin-

gen voor de Noordvleugel Utrecht in de periode 2015 – 2030. De beoogde woningproductie 2015-2030 in de visie is in lijn met de aantallen waar het rijk
vanuit gaat

- daarnaast blijkt inderdaad uit een recente studie dat landelijk gezien bevolkingsprognoses neerwaarts worden bijgesteld en dat op langere termijn sprake
zal zijn van daling bevolking. Echter dezelfde studie wijst ook uit dat daarvan in het Utrechtse vooralsnog geen sprake van is (zowel bevolking als het aan-
tal huishoudens/woningbehoefte). Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat voor een aantal gebieden de groei van de bevolking wel afneemt, maar dat er nog wel
sprake blijft van een toename

- in de Ontwikkelingsvisie is op pagina 22 waangegeven dat de daadwerkelijke behoefte in 2015 leidend is voor de uiteindelijke productie.
- op dit moment zijn de in de Ontwikkelingsvisie beschreven cijfers dan ook de richtcijfers die als basis worden gehanteerd voor de vervolgactiviteiten en

niet als productiecijfers voor het woningbouwprogramma na 2015

4. Werkgelegenheid en bedrijventerreinen
In de Ontwikkelingsvisie is veel aandacht voor wonen. De ruimtelijk-economische ontwikkeling en de consequenties voor de werkgelegenheid is onderbelicht
(provincie Utrecht, Kamer van Koophandel Gooi en Eemland, Kamer van Koophandel Utrecht en MKB Midden Nederland/VNO-NCW Utrecht, NMU).

Samenvatting van de ingebrachte reacties:
- verzoek om een nieuwe behoefteraming van bedrijventerreinen.
- de visie beoogt een integrale afweging te zijn van de ruimtelijke opgaven in de regio. Echter: de visie is sterk bepaald door de taakstellingen voor wonen

en natuur, de economisch positie van de regio komt slechts zijdelings aan de orde. Keuzes ten aanzien van potentiële locaties van werkgebieden en een
expliciete ruimtereservering komen in de concept Ontwikkelingsvisie niet aan de orde. Dit graag meenemen in de definitieve versie.
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Beantwoording door de NV Utrecht:
- in hoofdstuk 2 van de Ontwikkelingsvisie is aandacht besteed aan de ruimtelijk-economische positie van de Noordvleugel Utrecht. Daarbij wordt ingegaan

op de trends en ontwikkelingen, de economische betekenis van de Noordvleugel Utrecht en de opgaven. In hoofdstuk 3 is aangegeven op welke wijze de
NV Utrecht de economische potenties wil versterken. Ruimtelijke keuzes die daarbij zijn genoemd zijn: inzetten op kwaliteit en het ondersteunen van clus-
ters met groeipotentie (zakelijke diensten, onderwijs en ontmoeting, creatieve industrie en nieuwe media en tenslotte de life sciences en het medisch clus-
ter).

- tenslotte geeft de Ontwikkelingsvisie aan dat de regionale bedrijvigheid wordt geaccommodeerd, dat recreatie een economisch speerpunt zou moeten zijn
en dat er maatregelen nodig zijn om de bestaande bedrijventerreinen te laten voldoen aan de eisen van deze tijd. Sleutelwoorden hierbij zijn herstructure-
ring, intensivering en transformatie.

- wat betreft de behoefteraming voor bedrijventerreinen voor de periode 2015 – 2030 geeft de Ontwikkelingsvisie aan dat op basis van recente inzichten van
het Centraal Planbureau is besloten om de prognoses licht naar beneden bij te stellen. De exacte hoogte van de behoeftecijfers en de concrete vertaling
naar (potentiële) locaties is in de Ontwikkelingsvisie inderdaad nog niet gemaakt.

- deze behoefte aan werkgelegenheidslocaties zal de komende maanden in een aparte verkenning worden uitgewerkt. Daarbij zal nader bepaald worden wat
de opgave is, maar ook worden bekeken wat de mogelijkheden zijn op toplocaties, langs transportassen en hoeveel hectaren er in bijvoorbeeld Rijnenburg
wordt gerealiseerd. Verder wordt inzicht gegeven in de ruimtebehoefte voor de verdere ontwikkeling van het regionaal georiënteerde bedrijfsleven zodat
kan worden bepaald welke opgave resteert voor de integrale gebiedsverkenningen.

5. Realiseren van het binnenstedelijk programma
Het is van groot belang dat de druk op de realisatie van het binnenstedelijke woningbouwprogramma onverminderd groot blijft. Het nu al aanwijzen van uitleg-
locaties kan hier een negatieve bijdrage aan leveren (provincie Utrecht, gemeente Amersfoort, gemeente Utrecht, NMU, NS).

Samenvatting van de ingebrachte reacties:
- veel partijen benadrukken het belang om druk te houden op de realisatie van het binnenstedelijke programma alvorens nieuwe uitleglocaties te ontwikke-

len.
- de koppeling tussen de binnenstedelijke opgave, de verdichtingsmogelijkheden rondom OV-haltes (met name Randstadspoor) en een verbetering van de

kwaliteit van bestaand stedelijk gebied wordt door de partijen onderschreven. Naast het bieden van een kans, wordt de koppeling van het binnenstedelijk
programma aan (spoor)infrastructuur ook als een risico gezien, omdat er een afhankelijkheid geldt van het Rijk en van Prorail (wat betreft bijvoorbeeld re-
alisatie van de verbinding, realisatie van stations en het bepalen van de frequentie). Er wordt gepleit voor een integrale aanpak in het vervolgproces. daar-
naast wordt een voorkeur uitgesproken voor eerst oppakken van bestaande plannen en het maximaal benutten van goed per OV-bereikbare locaties (waar-
onder bijvoorbeeld binnenstedelijk gebied en Leidsche Rijn centrum).

- de in de Ontwikkelingsvisie genoemde richtcijfers voor de binnenstedelijke opgave verdienen een reële onderbouwing vanuit een nadere actualisatie. Hier-
bij moet er aandacht zijn voor de randvoorwaarden waaronder de opgave gerealiseerd kan worden. Er worden sterke vraagtekens gezet bij de hoogte van
de binnenstedelijke opgave als gevolg van de maatschappelijke weerstand en vanuit leefbaarheidsoverwegingen.

Beantwoording door de NV Utrecht:
- het is van groot belang om bestaande plannen (streekplanprogramma’s) te realiseren. Daarnaast hechten wij groot belang aan het realiseren van een

groot aantal nieuwe woningen op goed bereikbare locaties. Een groot deel van de Utrechtse woningbouwopgave zal dan ook binnenstedelijk gerealiseerd
gaan worden (in de Ontwikkelingsvisie is het richtcijfer 21.500 woningen opgenomen binnen de A-opties, dit naast de 5.000 woningen in het landelijk
(top)milieu en de 7.000 woningen als afronding van de grote (uitleg)locaties als Leidsche Rijn). Deze aantallen zijn in overleg met de betrokken gemeenten
(Utrecht, Amersfoort en Hilversum) opgesteld.

- in de gebiedsverkenning binnenstedelijke woningbouwopgave zal aandacht worden besteed aan zowel de kwantiteit als ook aan de kwaliteit van de opgave.
Er zal een actualisatie en een onderbouwing worden gegeven van de richtcijfers zoals die hierboven zijn beschreven.
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- daarbij wordt ook bezien of er in de kernen buiten de drie grote steden verdere verdichtingsmogelijkheden zijn. Aangegeven zal worden welk aantal wo-
ningen aan de bestaande voorraad kunnen worden toegevoegd.

- daarnaast zal er nadrukkelijk worden ingegaan op de randvoorwaarden die van toepassing zijn om van een realistische en haalbare oplossing te kunnen
spreken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de financiele randvoorwaarden, voorwaarden vanuit milieutechnische zin, en het aangeven wat er vanuit het Rijk
en andere partners voor nodig is om de opgave te kunnen realiseren.

- het benoemen van die randvoorwaarden die voortkomen uit het belang voor behoud van de omgevingskwaliteit spelen hierbij ook een rol. Het is bijvoor-
beeld mogelijk om die locaties te benoemen waar vanuit omgevingskwaliteit gezien geen verdichting wenselijk is.

- in een parallelle verkenning Randstadspoor zal worden gezocht naar de optimale verdichtingsmogelijkheden rondom alle RSS-haltes (bestaand en evt nieu-
we) van Randstadspoor en om hoeveel woningen het op welke locatie gaat. Daarbij spelen vragen een rol zoals: zijn er kansen voor nieuwe haltes en door-
trekkingen, wat zijn de mogelijkheden voor extra programma als naar nieuwe haltes wordt gekeken, in hoeverre zijn er beperkingen vanuit luchtkwaliteit
en geluid en wat is de relatie met de groenblauwe en landschappelijke kwaliteit als over extra verdichting wordt gesproken. De verkenning Randstadsspoor
wordt opgepakt in nauwe samenwerking met de Rijkspartners (inclusief Prorail) en de regionale opdrachtgever de Stadsregio Utrecht.

- de binnenstedelijke ambitie zoals beschreven in de Ontwikkelingsvisie is hoog. Zeker rekening houdend met het gegeven dat nieuwe locaties steeds moei-
lijker te ontwikkelen zijn. Ook de realisatie van de vervangende nieuwbouw zal een opgave zijn. Over het algemeen zullen de meest makkelijke locaties als
eerste zijn/worden ontwikkeld (veelal al voor 2015) en voor de komende jaren de moeilijke locaties in beeld komen. Bovendien zijn de binnenstedelijke lo-
caties veelal dure locaties (grondeigendom en lopende contracten met bedrijven en bijvoorbeeld de Nederlandse Spoorwegen, dure grondaankopen en be-
drijvenuitplaatsing, bodemgesteldheid en noodzakelijke milieusanering, inpassing in omgeving, draagvlak omwonenden). Een nauwe samenwerking met
het Rijk (vooral in financiele zin: ISV en BLS-gelden) is dan ook een belangrijke voorwaarde om antwoord te kunnen krijgen op de vraag of de binnenste-
delijke opgave realistisch en haalbaar is, hoe de gesignaleerde belemmeringen kunnen worden opgelost en aan welke randvoorwaarden moet worden vol-
daan.

- bij de ontwikkeling/realisatie is het onwenselijk om strikt uit te gaan van een volgtijdelijkheid voor wat betreft de A- en B-opties (en pas na realisatie van
alle A-opties/binnenstedelijk starten met realisatie B-opties/uitleg). Dit onder meer vanwege gewenste evenwicht in de vraag naar en mogelijkheden aan
verschillende woonmilieus. Wel is bij het zoeken naar verstedelijkingsmogelijkheden uitgegaan van het eerst volledig benutten van de binnenstedelijke
mogelijkheden.

- gezien het bovenstaande is het verstandig om tijdig te onderzoeken waar en hoe de resterende woningbouwopgave gerealiseerd kan en moet gaan wor-
den.

- voor de locatie Rijnenburg is, in dat kader aangegeven in de concept Ontwikkelingsvisie, aangegeven dat op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk
is de volledige opgave van 5.000 woningen vóór 2015 te realiseren. Tevens geeft de Ontwikkelingsvisie aan dat het wellicht mogelijk is om binnen de ge-
wenste ambities van de integrale opgave van groen, blauwe en rood nog extra woningen toe te voegen. Onder de randvoorwaarde dat de daarbij behoren-
de infrastructuur uit de ontwikkeling gefinancierd kan worden moet nader onderzoek uitwijzen welk extra aantal woningen kan worden toegevoegd aan de
5.000 woningen.

- tenslotte ligt er een belangrijke koppeling met het onderzoek van de Commissie Bouwstagnatie. Deze commissie heeft zich, in opdracht van provinciale
staten van de provincie Utrecht, verdiept in de oorzaken van stagnatie van de woningbouw en de mogelijkheden om die op te lossen. Ook is op basis van
actuele cijfers o.a. de woningbouwproductie en de toekomstige woningvraag in beeld gebracht. Hoe groot de consequenties van dit onderzoek zijn voor de
binnenstedelijke opgave en voor de opgaven in de nog te onderzoeken ontwikkelingszones en welke fasering wordt gehanteerd zal bij de verschillende ge-
biedsverkenningen in beeld moeten worden gebracht.

6. Bereikbaarheid en infrastructuur
Het garanderen van de bereikbaarheid blijft een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende regio. Daarnaast wordt de wenselijkheid om in bestaand
stedelijk gebied en rondom (bestaande en nieuwe) haltes van Randstadspoor verder te verdichten (provincie Utrecht, gewest Gooi en Vechtstreek, gemeente
Amersfoort, NS, Kamers van Koophandel, MKB Midden Nederland/VNO-NCW, provincie Flevoland)
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Samenvatting van de ingebrachte reacties:
- vanuit een groot aantal partijen is aangegeven dat het noodzakelijk is dat er een goede afstemming komt tussen de Pakketstudies infrastructuur en de

vervolgactiviteiten van de NV Utrecht.
- de verwachting wordt uitgesproken dat er in de komende periode concrete programma’s voor verbetering van de totale infrastructuur worden gemaakt

(inclusief voor het openbaar vervoer). De nadere verkenning op dit onderwerp stemt op dit moment nog niet gerust.
- daarnaast wordt de ambitie om verdere binnenstedelijke verdichting een belangrijke plaats te geven in de Ontwikkelingsvisie onderschreven.

Beantwoording door de NV Utrecht:
- bereikbaarheid is inderdaad een belangrijke voorwaarde om een gezonde economische situatie te kunnen creëren. Een afstemming tussen ruimtelijke ont-

wikkelingen en bereikbaarheid is dan ook een belangrijk onderdeel geweest in het afwegingproces van de Ontwikkelingsvisie. Dit komt naar voren bij de
concretisering van de B-opties: op pagina 43 is expliciet aangegeven de volgende elementen als basis voor de invulling van de B-opties gelden: zoveel mo-
gelijk benutten van de binnenstedelijke mogelijkheden, het optimaal benutten van de mogelijkheden van Randstadspoor (bestaande en nieuwe haltes) en
het optimaal benutten van de bestaande en geplande infrastructuur als dragers van de ontwikkeling (OV en auto). Daarnaast zijn de adviezen vanuit de
Netwerkanalyse overgenomen als belangrijk uitgangspunt bij de te maken ruimtelijke keuzes (zie ook bijlage 1). Tenslotte staat in de gebiedsgerichte ver-
kenningen de integrale opgave centraal (dus inclusief de noodzakelijke investeringen aan infrastructuur) en is aangegeven dat kernen waarbij kan worden
aangesloten bij bestaande/geplande openbaar vervoersverbindingen de voorkeur verdienen boven kernen waar dat niet aanwezig is.

- de Pakketstudies Infrastructuur, die voortkomen uit de Bestuursovereenkomst die in het najaar 2006 tussen het Rijk en de regionale partijen is gesloten, is
o.a. het volgende gezegd over het doel dat met de pakketstudies moet worden bereikt: te komen tot concrete (investerings)beslissingen voor de drie ver-
schillende netwerken: weg, openbaar vervoer en fiets en te komen tot besluitvorming over de uitvoering van andersoortige maatregelen ten behoeve van
verbetering van de auto-, OV- en fietsbereikbaarheid in de regio Utrecht. Beoogd resultaat van de afspraken in de overeenkomst is het treffen van maatre-
gelen om een goede auto, OV- en fietsbereikbaarheid van de regio Utrecht te realiseren. Met het bestuursakkoord is een bedrag van minimaal 1.7 en
maximaal 3.1 miljard voor de uitvoeringen van infrastructurele maatregelen verzekerd. De verwachting is dat vanaf 2008 gestart kan worden met de uit-
voering van verschillende maatregelen. Afhankelijk van het type maatregel zal de start van maatregelen doorlopen tot na 2012.

- tenslotte wordt in het organisatievoorstel voor de vervolgactiviteiten voor de Ontwikkelingsvisie nadrukkelijk ingegaan op de noodzaak om de beide trajec-
ten goed op elkaar af te stemmen. Doel vanuit de Ontwikkelingsvisie daarbij is dat de inhoudelijke lijn van de Ontwikkelingsvisie ‘bewaakt’ wordt, wel in
afstemming met de Pakketstudies.

7. De keuze voor de verstedelijkingslocaties
De keuze voor de verstedelijkingslocaties is onduidelijk, in sommige situaties ongewenst of staat op gespannen voet met bijvoorbeeld het beleid van de natio-
nale landschappen (SUW, NMU en Stichtse Rijnlanden).

Samenvatting van de ingebrachte reacties:
- onduidelijk: het afwegingsproces van de verschillende verstedelijkingslocaties uit de B-opties wordt als onhelder ervaren. Duidelijkheid hierover is gewenst.
- ongewenst: op de veen- en klei-op-veengronden met hoge grondwaterstanden is verstedelijking af te raden (delen van de Oude Rijnzone) en vanuit het

watersysteem wordt grootschalige verstedelijking ontraden in de Lekzone (hoge grondwaterstanden en relatief laag veiligheidsniveau tegen overstromin-
gen). Water dient dan ook als medeordenend principe te worden betrokken in het afwegingsproces.

- nationale landschappen: het aanwijzen van verstedelijkingslocaties in nationale landschappen is onwenselijk. Grootschalig bouwen in het Groene Hart is
onverenigbaar met beleid Groene Hart, een eventuele grootschalige uitbreiding in Lekzone is onverenigbaar met beleid Rivierengebeid. Daarnaast staan
ontwikkelingen op gebied van woningbouw en infrastructuur op gespannen voet met de landschappelijke openheid die kenmerkend is voor veel delen van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Extra woningbouw bij Vathorst west staat op gespannen voet met ambities voor Arkemheen-Eemland.
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Beantwoording door de NV Utrecht:
- de partners van de NV Utrecht nemen het initiatief om aan de verschillende partijen een beter inzicht te geven in het afwegingsproces van het stappenplan

binnen de Ontwikkelingsvisie.
- in de Ontwikkelingsvisie is in de voorgestelde keuzes de lagenbenadering leidend geweest. Er is in de afweging dan ook rekening gehouden met de land-

schappelijke kwaliteiten, de mogelijkheden om de variatie in landschappen verder te versterken, de aanwezigheid van (met name openbaar vervoer) infra-
structuur, er is een grove inschatting gemaakt van de te maken kosten na toevoeging van extra woningen. Ook de wateropgave en de waterveiligheid
hebben een rol gespeeld in het afwegingsproces, evenals de mogelijkheid om de gewenste woonmilieus te realiseren. Een aantal van de in het eerste con-
cept van de Ontwikkelingsvisie beschreven ontwikkelingszones zijn als gevolg van de lagenbenadering dan ook afgevallen in het tweede concept. Daar-
naast is voor een aantal zones de opgave (naar beneden) bijgesteld of is aangegeven dat de landschappelijke kwaliteit, de veiligheid en ook de bereikbaar-
heid en eventueel te maken kosten voor infrastructuur belangrijke aandachtspunten zijn in de uitwerking van de gebiedsverkenningen.

- daarnaast hebben de partners van de NV Utrecht het initiatief genomen om samen met het Rijk oplossingen te verkenningen voor het spanningsveld tus-
sen de verstedelijkingsopgave van de NV Utrecht en het beleid voor de nationale landschappen (conform de Noordvleugelbrief-C3, d.d. 25 augustus 2006).
De vertegenwoordigers van de Ministeries hebben in een eerste overleg aangegeven bereid te zijn een rol te vervullen in een aantal van de vervolgactivi-
teiten van de Ontwikkelingsvisie. Bij welke vervolgactiviteiten het Rijk betrokken wil zijn, in welke rol en met welke verantwoordelijkheden moet nog nader
worden afgesproken.

- in de vervolgactiviteiten van de Ontwikkelingsvisie en met name in de gebiedsgerichte verkenningen zullen alle aspecten worden meegenomen in de te
maken afwegingen. Water is een van de aspecten die een rol zal spelen binnen de verschillende gebiedsverkenningen, de Watervisie die in het najaar van
2006 is afgerond vormt hierbij een belangrijke bouwsteen.

8. Overloop Almere Oost
Voor het realiseren van de woningbouwopgave in het noordelijk deel van de Noordvleugel Utrecht is op termijn een overloop naar Almere Oost noodzakelijk
(gewest Gooi en Vechtstreek, gemeenten Amersfoort en Hilversum).

Samenvatting van de ingebrachte reacties:
- het gewest Gooi en Vechtstreek en de gemeenten Amersfoort en Hilversum geven aan dat er grenzen zijn aan de realisatie van nieuwe woningen binnen de

eigen grenzen en dat er na 2020 een overloop noodzakelijk is naar Almere Oost.

Beantwoording door de NV Utrecht:
- uit het zoekproces naar de verstedelijkingsmogelijkheden binnen de NV Utrecht is gebleken dat het gewest Eemland na het benutten van de A-opties

(3.000 woningen op binnenstedelijke locaties) nog een deel van zijn eigen behoefte kan opvangen. Rond 2020 loopt het gewest echter tegen zijn grenzen
aan. Het gewest Gooi en Vechtstreek heeft vanaf 2015 alleen nog ruimte voor vervangende nieuwbouw. Voor beide gewesten blijkt dus inderdaad dat het
nodig is om een beroep te doen op andere gebieden om aan de verstedelijkingsbehoefte te kunnen voorzien.

- in het kabinetsbesluit over het Noordvleugelprogramma van 25 augustus 2006 geeft het Kabinet aan rekening te houden met een ‘overloop’ van 10.000 á
15.000 woningen vanuit de NV Utrecht naar Almere Oost (na 2020). Het Rijk verzoekt de regio daarbij om eerst de capaciteit binnen het plangebied NV
Utrecht maximaal te benutten, met inachtneming van de beperkingen die voortkomen uit het beleid voor nationale landschappen en uit de realisatiekosten.
De gemeente Almere is trekker van de gebiedsverkenning Almere. Daarbij zal Almere ook de 10.000-15.000 woningen aan de oostzijde betrellen. De pro-
vincie Utrecht (aanspreekpunt vanuit de NV Utrecht) zal, samen met de noordelijke partners van de NV Utrecht aanhaken bij deze verkenning en uitwer-
king.
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TABEL 1: reacties vanuit de NV-achterbannen

Belangrijkste elementen opmerkingen / boodschappen Reactie

Gemeente Amersfoort (brief 3 januari 2007, door College van B en W)

Samenvatting belangrijkste elementen reactie:
1. het College van B en W onderschrijven de Ontwikkelingsvisie als het product van de

intensieve samenwerking tussen de verschillende partners. Daarnaast beschouwen
zij de Ontwikkelingsvisie als kader voor het opstellen van een strategische agenda
voor nader overleg in regionaal verband en met het Rijk.

2. het College van B en W vinden dat de opgaven voor de versterking van de regionale
functie van het groenblauw meer aandacht verdienen dan nu uit de Ontwikkelingsvi-
sie blijkt. Specifiek wordt aangegeven dat majeure ontwikkelingen zoals Hart van de
Heuvelrug (met als doelstelling evenwicht brengen tussen ecologie en rode functies)
en het Nationaal Landschap Arkemheen Eemland (met de opgave van de versterking
van de recreatieve kwaliteiten en routestructuren, de relatie stad-land in de groen-
blauwe structuur van Amersfoort) een plaats verdienen in de Ontwikkelingsvisie en
de uitwerkingen hiervan.

3. de 3.000 woningen zoals opgenomen in de A-opties is een voorlopig richtcijfer. In de
nadere gebiedsverkenningen moet dit aantal nader worden onderzocht en moeten
ook de binnenstedelijke locaties opnieuw worden bekeken.

4. Voor de ontwikkelingsmogelijkheden in de B-opties (3.000 tot 5.000 woningen)
geeft Amersfoort aan dat Vathorst west de enige ontwikkelingszone voor woning-
bouw, bedrijvigheid en voorzieningen voor Amersfoort is. Verder ontwikkelingsmo-
gelijkheden zouden wat de gemeente Amersfoort betreft (na 2020) inderdaad in Fle-
voland moeten plaatsvinden.

5. het College stemt in met de Ontwikkelingsvisie als een agenda voor de nadere ge-
biedsverkenningen. In samenhang met de pakketstudie A1-A27-A28 stemt Amers-
foort ermee in om een infrastructureel investeringsprogramma op te stellen.

6. Aansluitend aan de planstudie A1-A27-A28 stelt Amersfoort voor parallel een regio-
nale gebiedsuitwerking uit te voeren waarin wordt onderzocht of de bestaande be-
leidskaders zoals de beleidsvisie Groenblauwe Structuur, Ontwikkelingsstrategie Va-
thorst west en noord en het Nationaal Landschap Arkemheen Eemland voldoende
houvast bieden of dat er een aanvulling is gewenst

Concept reactie NV:
1. akkoord
2. De noodzaak om in de vervolgactiviteiten een koppeling te leggen met de majeure

projecten Hart van de Heuvelrug en het nationaal landschap Arkemheen-Eemland
wordt onderschreven. Deze zullen in het vervolgtraject dan ook een plaats moeten
krijgen. Daarnaast wordt voorgesteld de volgende tekstalinea een plaats te geven in
de Ontwikkelingsvisie: ‘De Eempolder en polder Arkemheen is een open veenweide-
landschap. Het gebied is een belangrijk weidevogelgebied en valt voornamelijk van-
wege de grote openheid inmiddels onder het regiem van het Nationaal Landschap.
Gestreefd wordt naar behoud en versterking van de kernkwaliteiten (extreme open-
heid, slagenverkaveling, veenweidegebied) en ontwikkeling van recreatiemogelijk-
heden, waarbij de opvang van de recreatieve druk vooral aansluitend op het stede-
lijk gebied van Amersfoort zal moeten plaatsvinden. Wat betreft het vervolgtraject
vormt de groenblauwe opgave binnen de gebiedsverkenningen een onderdeel binnen
de integrale opgave. Die groenblauwe opgaven die op een hoger schaalniveau spe-
len (zoals bijvoorbeeld de Ecologische Hoofdstructuur en de Groene Uitweg) worden
in de sectorale uitwerking groenblauw uitgewerkt en ook de meer regionale gebie-
den die niet in een gebiedsverkenning worden daarin meegenomen (o.a. Noorder-
park, Vechtstreek en Valleigebied).
De Groenblauwe Visie 2030, waarin overigens veel aandacht is voor het verbeteren
van de recreatieve voorzieningen en routes en ook voor de koppeling tussen de wa-
teropgave en verstedelijkingsrichtingen, vormt samen met de Ontwikkelingsvisie,
het kader voor de gebiedsgerichte verkenningen en de sectorale uitwerkingen.

3. de cijfers zoals vermeld in de Ontwikkelingsvisie zijn inderdaad richtcijfers. In de
gebiedsverkenningen en ook in de verkenning voor de binnenstedelijke opgave zal
vanuit een integrale afweging en vanuit de haalbaarheid een actueel inzicht ontstaan
in de te realiseren woningen in de verschillende gebieden. Daarnaast is op pagina 22
van de Ontwikkelingsvisie aangegeven dat de daadwerkelijke behoefte in 2015 uit-
eindelijk leidend zal zijn voor de uiteindelijke productie.

4. In het kabinetsbesluit (d.d. 25 augustus 2006) wordt aangegeven dat het Rijk op
termijn rekening houdt met een overloop van 10.000 a 15.000 woningen van de NV
Utrecht naar Almere Oost.

5. de vervolgactiviteiten van de Ontwikkelingsvisie hangen inderdaad nauw samen met
de pakket- en planstudies infrastructuur die voortkomen uit de Bestuurlijke Over-
eenkomst zoals die in het najaar van 2006 met het Rijk is vastgesteld. De vervolg-
activiteiten van de Ontwikkelingsvisie zullen in samenhang worden uitgevoerd met
de twee pakketstudies Ring Utrecht en Driehoek A1-A27-A28 (doorlopend tot over
de Stichtse Brug). Op programmaniveau zal in ieder geval de afstemming worden
opgepakt. Zie ook de beantwoording onder het kopje thematisch, proces.
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6. hierbij is het de vraag of er sprake is van een nieuwe regionale gebiedsvisie (Strate-
gische Agenda Eemland?) of dat het gaat om de gebiedsverkenning Amersfoort-
Eemland zoals die in de Ontwikkelingsvisie is aangekondigd. In beide gevallen is het
belangrijk dat de Ontwikkelingsvisie en de Groenblauwe Visie 2030 (voor zover rele-
vant) als kader worden gebruikt.
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Gemeente Utrecht naar aanleiding van de bespreking in het College van B & W,
dd 21 november 2006 en de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling, dd 21
december 2006.

Samenvatting belangrijkste elementen reactie:
1. De Colleges van B en W en het portefeuillehouderoverleg RO spreken complimenten

uit voor de visie als strategisch lobbydocument voor ruimtelijke ontwikkelingen op
de lange termijn.

2. Algemeen: Het college van B & W beschouwt de Ontwikkelingsvisie als het kader
voor het opstellen van een strategische agenda voor overleg in regionaal verband en
met het Rijk, een agenda voor nadere gebiedsuitwerkingen en een agenda voor sec-
torale uitwerkingen. In de Raadscommissie SO is de visie besproken, maar heeft
geen formele besluitvorming plaatsgevonden. Ook de commissie heeft zich in grote
lijnen kunnen vinden in de visie.

3. Rol en verantwoordelijkheden achterbannen: De commissie hecht er belang aan dat
de gemeenteraad in het vervolgproces voldoende ruimte krijgt om zich over majeure
ontwikkelingen te kunnen uitspreken.

4. Aandacht voor groen-blauw: De ambities met betrekking tot groen en blauw zijn nog
niet duidelijk genoeg uitgewerkt. Het afwegen van gebieden op deze groen-blauwe
ambities is nodig om keuzen te kunnen maken in het vervolgproces. Daarnaast is
aangegeven dat mede vanwege de ligging van een aantal ontwikkelingszones onder
NAP, er rekening moet worden gehouden met het aspect water.

5. Realiseren van binnenstedelijke woningbouwprogramma: Enerzijds onderschrijft de
Gemeente Utrecht de keuze om een belangrijk deel van de woningbouwopgave in
het binnenstedelijke gebied te realiseren. Anderzijds worden sterke vraagtekens ge-
zet bij de hoogte van het binnenstedelijke programma, als gevolg van weerstand bij
omwonenden, milieubezwaren en aantasting van de leefbaarheid. Nadere uitwerking
op dit gebied is noodzakelijk.

6. De verstedelijkingslocaties: Zowel raadscommissie als college onderschrijven het
aanwijzen van Rijnenburg als woningbouwlocatie van 5.000 woningen, maar willen
momenteel nog geen verdere uitbreiding incalculeren. Als blijkt dat een uitbreiding
in de verdere toekomst nodig is, dan moeten de mogelijkheden t.z.t. worden onder-
zocht, rekening houdend met de beperkingen van de locatie, zoals de verkeersont-
sluiting en de groen-blauwe structuur.

Concept reactie NV:
1. akkoord
2. dat is akkoord. De concept Ontwikkelingsvisie vormt de strategische agenda voor

nader overleg in regionaal overleg en met het Rijk. Daarnaast vormt het het kader
voor de gebiedsverkenningen en de sectorale uitwerkingen. Het beoogt niet de defi-
nitieve locaties voor verstedelijking vast te leggen.

3. dat is akkoord. De individuele NV-partners en de achterbannen zijn de formele in-
stanties die de resultaten moeten vertalen naar en vastleggen in rechtsgeldige do-
cumenten zoals een bestemmingsplan of een streekplan. Zie ook de beantwoording
onder het kopje thematisch, proces.

4. In de gebiedsverkenningen alle thema’s integraal uitgewerkt, dus inclusief de pro-
grammatische opgaven voor wonen en werken, de opgaven voor bereikbaarheid en
infrastructuur en dus ook de groenblauwe opgaven. Het vroegtijdig koppelen van de
groenblauwe en de rode opgaven, niet alleen vanuit de kansen die het biedt aan de
specificeren van de ontwerpopgaven, maar ook vanuit de kosten- en opbrengsten-
kant speelt daarin een belangrijke rol. Die groenblauwe opgaven die op een hoger
schaalniveau spelen (zoals bijvoorbeeld de Ecologische Hoofdstructuur en de Groene
Uitweg) worden in de sectorale uitwerking groenblauw uitgewerkt en ook de meer
regionale gebieden die niet in een gebiedsverkenning worden meegenomen (o.a.
Noorderpark, Vechtstreek en Valleigebied). Doel van beide vervolgactiviteiten is om
de ambities voor groenblauw verder te concretiseren en vervolgens mee te nemen
als één van afwegingscriteria voor de ruimtelijke keuzes waar de NV Utrecht voor
staat.

5. Het realiseren van de hoge binnenstedelijke ambitie is inderdaad een complexe
opgave. In de verkenning van de binnenstedelijke opgave staat daarom de haal-
baarheid en de realiteit van de in de concept Ontwikkelingsvisie opgenomen richtcij-
fers centraal. Daarbij is in de verkenning aandacht voor zowel de kwantitatieve op-
gave als ook voor de kwalitatieve opgave en zal worden ingegaan op de randvoor-
waarden waaronder de opgaven gerealiseerd kunnen worden. Tenslotte zal ook wor-
den aangegeven welke inzet van het Rijk en ook van andere partijen wordt ver-
wacht. Zie ook onder het kopje inhoudelijk, punt 4, realiseren van het binnenstede-
lijk programma

6. de concept Ontwikkelingsvisie schrijft op pagina 52 dat in Rijnenburg rekening is
gehouden met 5.000 woningen en dat momenteel wordt onderzocht of het mogelijk
is de volledige opgave voor 2015 te realiseren.
Tevens is aangegeven dat het wellicht mogelijk is om binnen de gewenste ambities
van de integrale groen, blauw en rode opgave extra woningen toe te voegen. Nader
onderzoek moet uitwijzen welk aantal kan worden toegevoegd, onder de randvoor-
waarde dat de extra benodigde infrastructuur gefinancierd kan worden uit de ont-
wikkeling. In de gebiedsverkenning Rijnenburg zal dit punt moeten worden meege-
nomen. Tenslotte zal ook een relatie moeten worden gelegd met de resultaten van
de Commissie Bouwstagnatie van de provincie Utrecht.
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Gewest Gooi en Vechtstreek (brief 2 januari 2007, op basis van portefeuille-
houderoverleg RO van 22 november 2006)

Samenvatting belangrijkste elementen reactie:
1. De Colleges van B en W en het portefeuillehouderoverleg RO spreekt veel waarde-

ring uit voor de concept Ontwikkelingsvisie. Ook wordt door de gedelegeerde voor
RO en Verkeer persoonlijk zijn waardering uitgesproken voor de wijze waarop de
voorzitter(s) van de NV Utrecht de totstandkoming van de visie heeft georganiseerd
en hoe ruimte is geboden om de belangen van Gooi en Vechtstreek daarbinnen een
plaats te geven.

2. Op 22 november 2006 hebben de betrokken portefeuillehouders RO van Gooi en
Vechtstreek ingestemd om de concept Ontwikkelingsvisie als kader in te zetten bij
het nader overleg in regionaal verband en met het Rijk, voor de inbreng bij de ge-
biedsverkenning Eemland (i.r.m. de overloop naar Flevoland) en voor de uitwerking
van de groenblauwe visie en het opstellen van een infrastructureel investeringspro-
gramma in samenhang met de pakketstudie A1-A27-A28.

3. Op 30 november zijn de betrokken raadscommissies en de leden van het Algemeen
Bestuur geïnformeerd.

Concept reactie NV:
Akkoord
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Provincie Utrecht (concept brief 16 januari 2007 van GS, op basis van vergade-
ring provinciale staten, d.d. 11 december 2006)

Samenvatting belangrijkste elementen reactie:
1. PS en GS hebben besloten de Ontwikkelingsvisie te beschouwen als kader voor de

volgende vervolgstappen: een strategische agenda voor nader overleg in regionaal
verband en met het Rijk, een agenda voor de nadere gebiedsverkenningen met als
centrale vraag of de in de Ontwikkelingsvisie geschetste mogelijke ontwikkelings-
richtingen ook daadwerkelijk haalbaar zijn en als agenda voor een tweetal sectorale
uitwerkingen (Groenblauwe Visie en Infrastructureel Investeringsprogramma in sa-
menhang met de Pakketstudies Infrastructuur. PS heeft twee moties aangenomen
die door GS worden onderschreven.

2. Motie 1: verzoek om een nieuwe behoefteraming over bedrijventerreinen te maken.
3. Motie 2: de staten hechten belang aan de realisering van de binnenstedelijke opga-

ve.
In dat kader wordt gevraagd om bij de planning van de woningbouwlocaties de
volgorde van het streekplan aan te houden, de staten te informeren over de infra-
structurele maatregelen richting Flevoland, de staten jaarlijks op de hoogte te hou-
den van de voortgang van de woningbouw en de besluitvorming over de extra wo-
ningbouw na de evaluatie en de besluitvorming van de aanbevelingen van de Com-
missie Bouwstagnatie te laten plaatsvinden.

4. tenslotte hecht GS, evenals PS, eraan in het vervolgtraject veel aandacht te beste-
den aan de betrokkenheid van achterbannen en ook van de overige (niet NV-) part-
ners. Dit komt het draagvlak ten goede.

Concept reactie NV:
1. akkoord
2. de noodzaak voor een actueel inzicht in de behoefte aan bedrijventerreinen blijkt

ook uit de Ontwikkelingsvisie. In hoofdstuk 2.1.3 en in hoofdstuk 4 is aangegeven
dat de verkenning werken één van de vervolgactiviteiten voor de komende periode
vormt. Hierin zal nader worden bepaald wat de opgave is, maar zal ook worden be-
keken wat de mogelijkheden zijn op de toplocaties, langs de transportassen en hoe-
veel hectares er in bijvoorbeeld Rijnenburg gerealiseerd kunnen worden. Vervolgens
is inzicht in de ruimtebehoefte voor de verdere ontwikkeling van de regionaal geori-
enteerde bedrijfsleven noodzakelijk om te kunnen bepalen welke opgaven resteert
voor de integrale gebiedsverkenningen. Daar waar mogelijk zal een concrete verta-
ling worden gemaakt naar bedrijvenlocaties.

3. de reactie onderstreept nog eens het belang voor de realisatie van de binnenstede-
lijke opgave. De wens om eerst de bestaande plannen (streekplanprogramma) te
realiseren is zeker niet in strijd met de ambities van de Ontwikkelingsvisie, integen-
deel.
In de Ontwikkelingsvisie is op dat punt onder meer aangegeven dat Leidsche Rijn
wordt voltooid en dat ook de stationslocatie in Utrecht binnen de A-opties verder
ontwikkeld wordt.
In de opbouw van de Ontwikkelingsvisie neemt de binnenstedelijke opgave dan ook
een cruciale plaats in (het vormt het grootste aandeel binnen de A-opties). Eén van
de bestuurlijke uitgangspunten is ook (bij de planning van locaties) beginnen met
het benutten van de binnenstedelijke mogelijkheden. Het belang van het bouwen
binnen bestaand stedelijk gebied wordt ook onderschreven door het starten van de
verkenning binnenstedelijke locaties en de verkenning Randstadspoor (verdich-
tingsmogelijkheden rondom bestaande en nieuwe haltes), in het voorjaar 2007.
Daarin zal een actueel inzicht worden gegeven in het aantal woningen dat binnen-
stedelijk kan worden gerealiseerd, onder welke randvoorwaarden en wat daar verder
(van Rijk en andere partners) voor nodig is om van een haalbare en realistische op-
gave te kunnen spreken. Het betreft binnenstedelijk echter veelal complexe locaties.
Om ook na 2015 verzekerd te zijn van een doorlopende bouwproductie, is het nood-
zakelijk om nu reeds te starten met onderzoek naar de haalbaarheid van extra, po-
tentiële ontwikkelingslocaties. De resultaten van de gebiedsverkenningen en de sec-
torale uitwerkingen zijn input voor nadere besluitvorming in 2008. Zie ook de be-
antwoording onder het kopje thematisch, proces.
De wijze waarop de staten worden geïnformeerd is mede de verantwoordelijkheid
van de betrokken provinciale bestuurders en ambtenaren. Daarnaast zal in een
nieuw communicatieplan worden ingegaan over de wijze waarop de achterbannen en
derden in het vervolgproces worden betrokken en geïnformeerd.

4. In de opzet van de vervolgactiviteiten worden met name ook de partners vanuit de
gebieden zelf (niet-NV-partners) en de rijkspartners betrokken. Daarnaast zal een
nieuw communicatieplan inzicht geven in het gehele communicatietraject voor de
komende periode.
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In de Plannen van Aanpak die voor elk van de vervolgactiviteiten door de ambtelijk
trekkers zullen worden opgesteld zal ook worden aangegeven hoe de verschillende
partijen (inclusief rijkspartners, niet-NV-partners en organisaties zoals KvK; NMU,
waterschappen etc.) worden betrokken. De betrokkenheid van de diverse partijen
kan per gebiedsverkenning en sectorale uitwerking overigens verschillen. Zie ook de
beantwoording onder het kopje thematisch, proces.
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Gemeente Hilversum (reactie per mail 9 januari 2007)

Samenvatting belangrijkste elementen reactie:
Het College van B&W hebben op 28 november 2006 ingestemd met het gevraagde be-
sluit. Daarbij heeft het College een drietal aandachtspunten geformuleerd:
1. er moet sprake zijn van een reële onderbouwing van het aantal te realiseren wonin-

gen (mede gezien het recente onderzoek waaruit blijkt dat de bevolking de komende
jaren zal krimpen in plaats van groeien)

2. het aantal te realiseren betaalbare woningen (overeenkomstig het Collegeprogram-
ma van Hilversum) mag niet in het gedrang komen

3. de bevoegdheid tot het vaststellen van de woningbouwafspraken blijft in handen van
het gewest Gooi en Vechtstreek en de provincie Noord Holland. De Hilversumse
bouwopgave is opgenomen in het streekplan Noord-Holland zuid en in de woning-
bouwafspraken met het ministerie van VROM. Het college spreekt uit dat duidelijk
moet zijn dat afspraken over de woningbouw (aantallen, kwaliteit, herstructure-
ringsopgave, nieuwbouw op nieuwe inbreidingslocaties en differentiatie in woningen)
in Gooi en Vechtstreek worden gemaakt en niet in de NV Utrecht.

4. de gemeenteraad van Hilversum heeft van dit besluit kennisgenomen door ter inzage
legging voor de raadscommissie Stad en Verkeer van 19 december 2006.

Concept reactie NV:
1. De woningbouwopgave van 65.500 woningen is afgeleid van de behoeftecijfers die

beschikbaar zijn voor de periode 2010-2030 (Utrechtse Verkenning en de IPB-
berekening van de provincie op basis van het WBO-onderzoek 2002. Daarnaast zijn
gegevens van de streekplannen gebruikt en is rekening gehouden met de woning-
bouwafspraken 2005-2010) De woningbehoeftecijfers komen overeen met de rijks-
prognoses Primos 2005. Het onderzoek van W. Derks wat aangeeft dat er binnen-
kort sprake gaat zijn van een krimp van bevolking is voor de regio Utrecht pas in
een latere fase aan de orde dan de andere gebieden in Nederland. Daarnaast wordt
er voor een aantal gebieden gesproken over een afnemende groei, wat inhoudt dat
de bevolking nog wel groeit alleen in een kleiner percentage dan in voorgaande ja-
ren. Kortom: de regio Utrecht hoeft vooralsnog geen rekening te houden met een
afname van de bevolking. Wel wordt er vinger aan de pols gehouden en is in de
Ontwikkelingsvisie op pagina 22 aangegeven dat de daadwerkelijke behoefte in
2015 leidend is voor de uiteindelijke productie.

2. het aantal betaalbare woningen in Hilversum (maar ook in de andere gemeenten)
mag inderdaad door de nieuwe woningbouwopgave voor de periode 2015-2030 niet
in het gedrang komen. Die ambitie om de betaalbare woningen ook werkelijk te rea-
liseren blijkt ook uit de formulering op pagina 23 in de Ontwikkelingsvisie: ‘in de
woningbehoefte wordt uitgegaan van een gedifferentieerd aanbod, wat onder meer
betekent dat er een voldoende aanbod aan sociale woningbouw moet blijven be-
staan’. Daarnaast vormt de Ontwikkelingsvisie de strategische agenda voor verder
overleg in regionaal verband en met het Rijk en het vormt het kader voor de ver-
volgactiviteiten. De Ontwikkelingsvisie heeft dan ook geen status zoals een streek-
plan, een structuurplan of een bestemmingsplan dat heeft en het beoogt geen defi-
nitieve locaties vast te leggen. Daarbij vormt het Collegeprogramma van de ge-
meente Hilversum mede de input voor de verkenning binnenstedelijke opgaven. De
gemeenten Hilversum, Utrecht en Amersfoort zullen binnen deze verkenning een
cruciale rol vervullen.

3. dat is akkoord. De Ontwikkelingsvisie beoogt geen definitieve locaties vast te leg-
gen. De individuele NV-partners en de achterbannen zijn de formele instanties die
de resultaten moeten vertalen naar en vastleggen in rechtsgeldige documenten zo-
als een bestemmingsplan of een streekplan. Zie ook de beantwoording onder het
kopje thematisch, proces.

4. akkoord.
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Stadsregio Utrecht (BRU)

Samenvatting belangrijkste elementen reactie:
1. Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Utrecht heeft zich in december 2006 posi-

tief uitgesproken over de Ontwikkelingsvisie als strategische agenda voor nader
overleg in regionaal verband en met het Rijk en als kader voor de vervolgactivitei-
ten. De raden hebben in de afgelopen weken kennis genomen van de Ontwikkelings-
visie; het Algemeen Bestuur komt in maart 2007 bij elkaar om een besluit te nemen.

Concept reactie NV:
akkoord
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Gewest Eemland (mail 4 januari 2007)

Samenvatting belangrijkste elementen reactie:
1. De Ontwikkelingsvisie is in alle Colleges van het gewest Eemland besproken. De

Colleges zijn allen akkoord dat de Ontwikkelingsvisie het kader vormt voor de ver-
volgactiviteiten en de agenda voor verder overleg met onder meer het Rijk.

2. De gemeenten Amersfoort en Eemnes hebben een aantal kanttekeningen geplaatst.
De beantwoording van deze punten is elders in deze Nota van Beantwoording opge-
nomen.

3. Het Bestuurlijk Overleg Ruimte en Wonen van het Gewest Eemland is akkoord met
de punten uit de aanbiedingsbrief, onder voorbehoud van het akkoord van de ge-
meenteraden en met inachtneming van de opmerkingen uit de afzonderlijke ge-
meenten.

Concept reactie NV:
Akkoord
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TABEL 2: Reacties vanuit overige overheden en (maatschappelijke) organisaties

Belangrijkste elementen opmerkingen / boodschap Reactie

Gemeente Eemnes (brief 7 december 2006)

Samenvatting belangrijkste elementen reactie:
1. het College van B en W stemmen in met de concept Ontwikkelingsvisie als een ge-

zamenlijke agenda en koersbepaling van de betrokken partijen.
2. het College geeft aan dat de beschrijving van landelijke topmilieus binnen de A-

opties (realisatie van buitenhuizen, buitenplaatsen en herenhuizen in landelijke stijl)
zich helemaal niet verhoudt tot de ambities van de gemeente Eemnes, namelijk om
in de periode 2015-2030 ook ‘gewone’ woningen te bouwen.

3. zuidelijk van Eemnes is geen bouwstip opgenomen.
4. de robuuste verbinding (op de kaartbeelden op bladzijde 36 en 48) roept vragen op

en is in strijd met de wens van Eemnes om aan de zuidkant uit te breiden met wo-
ningbouw (conform hun structuurplan en mits goed ingepast in het landschap). Ver-
zoek om de robuuste verbinding van de kaart te verwijderen

Concept reactie NV:
1. akkoord.
2. Wij erkennen dat er behoefte en noodzaak is aan ‘gewone’ woningen. Die ambitie

om de betaalbare woningen ook werkelijk te realiseren blijkt ook uit de formulering
op pagina 23 in de Ontwikkelingsvisie: ‘in de woningbehoefte wordt uitgegaan van
een gedifferentieerd aanbod, wat onder meer betekent dat er een voldoende aanbod
aan sociale woningbouw moet blijven bestaan’. Daarnaast vormt de realisatie van de
landelijke topmilieus slechts een klein onderdeel binnen de totale woningbouwopga-
ve en ook binnen de zogenaamde A-opties (5.000 binnen de A-opties van 33.500).
De Ontwikkelingsvisie laat dan ook voldoende ruimte voor het bouwen in andere
segmenten (zie ook paragraaf 2.2.4 over woonmilieudifferentiatie). Tenslotte is de
Ontwikkelingsvisie de strategische agenda voor verder overleg in regionaal verband
en met het Rijk en het vormt het kader voor de vervolgactiviteiten. De Ontwikke-
lingsvisie heeft dan ook geen status zoals een streekplan, een structuurplan of een
bestemmingsplan dat heeft en het beoogt geen definitieve locaties vast te leggen.

3. Vooraf is het belangrijk te constateren dat de woningbouwplannen zoals die in het
vigerende streekplan zijn opgenomen de basis vormen voor de woningbouwrealisatie
tot 2015. Dit betekent dat ervan uitgegaan is dat aansluitend aan de zuidzijde van
de kern Eemnes sowieso een woningbouwlocatie (ca 250 woningen) wordt gereali-
seerd. Vervolgens is het van belang aan te geven dat de Ontwikkelingsvisie geen
nieuwe woningbouwlocaties definitief vast legt cq aanwijst. De Ontwikkelingsvisie is
bedoeld als strategische agenda voor nader overleg en als agenda voor nadere ge-
biedsverkenningen en sectorale uitwerkingen. Tenslotte zijn in de Ontwikkelingsvisie
slechts die gebieden aangegeven waar sprake is van een substantiële toevoeging
van het aantal woningen, de kleine locaties zijn niet geconcretiseerd op een kaart-
beeld. In de integrale gebiedsverkenning Amersfoort-Eemland kan een verstedelij-
kingslocatie de kern Eemnes worden toegevoegd als potentiële woningbouw- cq
werklocatie voor na 2015.

4. Het kaartbeeld is een indicatieve weergave, met als doel aan te geven dat er een
verbinding moet komen / een groene relatie is tussen Gooi en Vechtstreek (hoog
gebied) en Eemland (laag gebied). De aanduiding moet dus niet letterlijk worden
genomen. Indicatief voor wat betreft zowel de ligging als de mate van robuustheid
(niet van de orde als bijvoorbeeld de robuuste verbinding tussen Veluwe en Heuvel-
rug). Zie ook reactie onder punt 3.
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Commissie Nieuwe Hollandse Waterlinie (brief 15 december 2006)

Samenvatting belangrijkste elementen reactie:
1. De begrenzing van het nationale landschap NHW (kaartbeelden in visie) komt niet

overeen met de begrenzing zoals de Liniecommissie die voorstaat. De Liniecommis-
sie gaat uit van de Belvedère begrenzing. Deze grens is ook voor het uitvoerings-
programma van de NHW gebruikt.

2. Voor de inrichting (vooral ontwikkelingen op gebied van woningbouw en infrastruc-
tuur) is het belangrijk dat de kernkwaliteiten van het nationale landschap NHW en
de landschappelijke uitgangspunten (onder andere verwoord in Panorama Krayen-
hoff) richtinggevend zijn.

3. De Liniecommissie wil graag betrokken blijven bij verdere besluitvorming van de
concept Ontwikkelingsvisie.

Concept reactie NV:
1. Het kaartbeeld in de visie is een indicatieve weergave van de grens zoals opgeno-

men in de Nota Ruimte. In de Ontwikkelingsvisie is er (om pragmatische redenen)
voor gekozen om de (indicatieve) begrenzingen van de verschillende nationale land-
schappen over te nemen uit één nota, daarbij is de Nota Ruimte gehanteerd. Wij zijn
ons ervan bewust dat andere begrenzingen gehanteerd worden. (In het streekplan
Utrecht is de Belverdere indeling/begrenzing opgenomen.) Overigens heeft het ver-
schil weinig consequenties.

2. Wij onderschrijven het belang van de NHW. In de Ontwikkelingsvisie (zie ook sepa-
rate Groenblauwe visie) is aangegeven dat een aantal opgaven die al zijn opgeno-
men in lopende projecten en programma’s doorlopen na 2015. Deze vormen ook een
essentieel onderdeel in het versterken van de groenblauwe kwaliteiten van de
Noordvleugel Utrecht. In de vervolgactiviteiten (integrale gebiedsverkenningen) zul-
len (waar relevant) de uitgangspunten zoals verwoord in Panorama Krayenhoff ge-
hanteerd worden. Daarbij zal niet alleen van behoud maar ook van ontwikkeling
worden uitgegaan (geen ‘stand-still’).

3. zie de beantwoording onder het kopje thematisch, proces.
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Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (brief 22 december 2006)
Opmerking: brief is mede namens Waterschap Vallei & Eem, Hoogheemraadschap Am-
stel, Gooi & Vecht en Waterschap Rivierenland.

Samenvatting belangrijkste elementen reactie:
1. Voor een goede waterhuishouding is de mede-ordende rol van water essentieel. In

de visie wordt infrastructuur echter als meest sturend principe gehanteerd, de me-
de-ordenende rol van water krijgt onvoldoende gewicht. Water moet, mede tegen
het licht van de klimaat verandering, een volwaardige rol krijgen en dient als mede-
ordenend principe dient een uitgangspunt te zijn binnen de integrale gebiedsgerichte
verkenningen.

2. De betrokkenheid van de waterschappen in het planproces is onvoldoende geweest.
De toezegging om in overleg water een volwaardige plaats in de besluitvorming te
geven, is niet waargemaakt.
Op ambtelijk niveau is er wel betrokken geweest, maar de aangeleverde informatie
is nauwelijks terug te vinden. Aangedrongen wordt op een grotere betrokkenheid
van de waterschappen (als verantwoordelijke mede-overheid voor regionaal water-
beheer) in het vervolgproces (gebiedsverkenningen en sectorale uitwerkingen).
Gezien het belang van water en veiligheid wordt verzocht om een bestuurlijk overleg
met de heer Lokker om nadere afspraken te maken over de doorwerking van water
in de visie en over de betrokkenheid bij het vervolgproces.

3. Intensivering van bestaand stedelijk gebied vereist in het algemeen een toename
van het bufferend en bergend vermogen voor water.

4. Verstedelijking op vanuit water ongeschikte locaties wordt in visie nog steeds open
gelaten. Uit beoordeling geschiktheid: grootschalige verstedelijking in Lekzone wordt
vanuit watersysteem (ernstig) ontraden. Verder zijn er vanuit het watersysteem in
een deel van o.a. Oude Rijn zone wezenlijke beperkingen of randvoorwaarden voor
verstedelijking.

5. Transformatie van de waterhuishouding moet worden meegenomen in de integrale
gebiedsverkenningen. Onder andere de klimaatverandering en Europese wetgeving
leiden namelijk tot grote opgaven. Zowel A- en B-opties als ook groenblauwe opga-
ven vormen een kans voor de ontwikkeling van duurzame watersystemen. Dit stelt
wel randvoorwaarden bij inrichting.

Concept reactie NV:
1. Water is een thema waar niemand meer omheen kan. De veranderingen in het kli-

maat en de discussies over waterveiligheid spelen ook een rol voor de Noordvleugel
Utrecht. De provincie Utrecht heeft, in samenspraak met de werkgroep Groenblauw
uit het traject van de NV Utrecht, vanwege het onderkende belang van water, in het
voorjaar besloten om een watervisie voor de Noordvleugel Utrecht op te stellen. De-
ze Watervisie Noordvleugel Utrecht is in oktober 2006 afgerond. In hoofdstuk 2 van
de Ontwikkelingsvisie wordt in paragraaf 2.3.3. ingegaan op de belangrijkste opga-
ven die vanuit het aspect water naar voren zijn gekomen. Daarnaast is in bijlage 2
een beschrijving gegeven van de concretisering van de B-opties. De drie varianten
die bij deze concretisering als hulpmiddel zijn gebruikt zijn beoordeeld op drie aspec-
ten: bereikbaarheid en mobiliteit, verstedelijking en woonmilieus en landschappelijke
kwaliteiten. Het aspect water is daarbij meegenomen binnen het derde criterium.
Omdat in ontwikkelingsvisie alleen de essentie van deze documenten is opgenomen
kan mogelijk sprake zijn van enige globaliteit. In de gebiedsverkenningen zal de
mede-ordende rol van water worden opgepakt en zullen de Watervisie en Groen-
blauwe Visie als achtergronddocument ingebracht worden.

2. zie de beantwoording onder het kopje thematisch, proces.
Het feit dat de ambtelijke inbreng nauwelijks terug te vinden is heeft te maken met
het abstractieniveau en het gegeven dat er in de visie slechts een samenvatting is
van de Groenblauwe Visie is opgenomen. Water zal als één van de aspecten worden
meegenomen in de vervolgactiviteiten en daardoor medebepalend zijn voor de te
maken keuzes. Zie ook beantwoording onder punt 1. In een nieuw communicatieplan
zal worden ingegaan op de wijze waarop de (maatschappelijke) organisaties in het
vervolgproces worden betrokken. Op 7 februari 2007 heeft een overleg plaatsgevon-
den tussen de dijkgraven Langenheem en Vergunst en de heer Ekkers. Een apart
bestuurlijk overleg met de heer Lokker wordt op dit moment niet nodig geacht.

3. Akkoord; wij onderschrijven deze constatering.
4. In de Ontwikkelingsvisie op pagina 60 worden deze ‘problemen’ onderkend. Verder

wordt in de concept visie aangegeven dat in de nadere gebiedsverkenningen zal
worden onderzocht in hoeverre in de Oude Rijn een stevige maar niet maximale
ontwikkeling in de Oude Rijnzone en een kleinschalige (meer organisch) ontwikkeling
in de Lekzone, haalbaar/mogelijk is. Problematiek en de randvoorwaarden zijn punt
van aandacht in de gebiedsverkenningen.

5. Wij delen deze mening en nemen dit mee bij gebiedsverkenningen.
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Waterschap Vallei en Eem (mail 11 december 2006)

Samenvatting belangrijkste elementen reactie:
Is al bekend wie gebiedsgerichte verkenningen (o.a. Amersfoort Eemland) gaat trekken
en welke organisatie de uitwerking van de groenblauwe visie trekt? Wat is de planning in
de tijd?

Concept reactie NV:
De komende periode wordt gestart met het uitvoeren van de vervolgactiviteiten van de
Ontwikkelingsvisie. De daadwerkelijke uitvoering en het trekkerschap van de gebieds-
verkenningen en de uitwerkingen ligt niet bij de NV Utrecht maar bij de afzonderlijke
partners in de NV Utrecht en coalities van partijen. Daarbij zullen de trekkers samenwer-
king zoeken met alle relevante partners binnen de NV maar ook met de partners vanuit
het gebied zelf. Voor alle gebiedsverkenningen en sectorale uitwerkingen wordt door de
ambtelijk trekker een Plan van Aanpak opgesteld. Binnenkort worden afspraken gemaakt
over welke partners welke vervolgactiviteiten gaan trekken. Zie ook de beantwoording
onder het kopje thematisch, proces
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Natuur en milieufederatie Utrecht (NMU) (brief 19 december 2006)

Samenvatting belangrijkste elementen reactie:
1. De aanwijzing nieuwe bouwlocaties voor de lange termijn is voorbarig, niet nodig en

schadelijk. Van belang om eerst bestaande plannen te realiseren (bouwlocaties
streekplan tot 2015). Nu aanwijzen werkt verlammend op zowel de uitvoering be-
staande plannen (zeker de binnenstedelijke locaties) als op het landelijk gebied en is
ook schadelijk voor de groene ruimte. De woningbehoefte op dergelijke lange ter-
mijn is niet goed in te schatten; laatste jaren is praktijk dat prognoses regelmatig
omlaag worden bijgesteld. Noodzaak is niet aanwezig gezien constatering dat voor
de B-locaties geen fundamentele aanpassingen in de infrastructuur nodig zijn.

2. Het aanwijzen van verstedelijkingslocaties in Nationale Landschappen is onwenselijk.
Een nieuwe aanslag op het Groene Hart kan niet aan de orde zijn, het staat onder
grote druk, het vraagt grote zorgvuldigheid om de nog bestaande openheid (zeker
de Oude Rijn zone) te bewaken. Grootschalig bouwen in het Groene Hart is onvere-
nigbaar met beleid Groene Hart. Een eventuele grootschalige uitbreiding in Lekzone
is onverenigbaar met beleid Rivierengebeid. Extra woningbouw bij Vathorst west
staat op gespannen voet met ambities voor Arkemheen-Eemland.

3. Voordat naar nieuwe uitbreidingen (Oude Rijn zone) wordt uitgeweken moeten eerst
alle verdichtingsopties in bestaand stedelijk gebied (steden en kleine kernen; in en
aan rode contour) en bestaande uitbreidingen (o.a. Rijnenburg) volledig benut wor-
den. Om daadwerkelijk alles op alles te zetten om A-opties maximaal in te zetten
(en pas na realisatie alle mogelijkheden binnen de A-opties, een begin te maken met
de ontwikkeling van de B-opties) wordt verzocht een forse drempel aan te leggen
tussen onderzoek en bouwen op A-en B-locaties. Hiervoor zijn regels nodig die het
onmogelijk maken een ‘makkelijke’ uitweg te zoeken.

4. Nieuwe bebouwing buiten de rode contour zou alleen mogelijk moeten zijn vanuit
een integrale benadering met investeringen in groen en blauw (drempel en compen-
satie); bijvoorbeeld door prijs van grond van B-locaties substantieel te verhogen of
een bijdrage per woning in landschapsfonds te storten.

5. De verhouding rood vs groen/blauw is, vanuit de optiek ‘gelijktijdig en gelijkwaardig
investeren’ scheef. De investeringen na 2015 in rode en paarse ontwikkelingen zal
met, bovenop de huidige ambities, een gelijkwaardige investering in groen/blauw
gepaard moeten gaan.

6. De aanbeveling om woningen te bouwen op oeverwallen en in parklandschappen
rond steden strookt niet met de groen/blauwe ambitie (er is slechts in zeer beperkte
mate een verband tussen de groenblauwe ambities en het verstedelijkingsvraag-
stuk).

7. Opgemerkt wordt dat met de transformatie wel degelijk ook kwantitatieve winst kan
worden bereikt. (In visie wordt gesteld dat transformatie vooral kwalitatieve winst
oplevert.)

8. Onduidelijk is hoeveel ha nieuw bedrijventerrein opgenomen is. Wel zijn op de Ont-
wikkelkaart werklocaties langs (inter)nationale transport- en economische assen op-
genomen. Recente studies geven aan dat er systematisch teveel aan bedrijventer-
rein wordt gepland; er is veel minder behoefte. Gepleit wordt om in te zetten op
herstructurering van bestaande terreinen zodat landelijk gebied gespaard blijft.

Concept reactie NV:
1. De visie beoogt niet nieuwe verstedelijkingslocaties definitief vast te leggen cq aan

te wijzen. De Visie is bedoeld als strategische agenda voor nader overleg en als
agenda voor nadere gebiedsverkenningen en sectorale uitwerkingen. Wij onder-
schrijven dat het van belang is om eerst de bestaande plannen (streekplanpro-
gramma) te realiseren. In dit kader merken we op dat provincie Utrecht een zoge-
noemde Aanjaagteam in het leven heeft geroepen. Het Aanjaagteam heeft als doel
het helpen realiseren van het aantal woningen zoals in het streekplan is opgeno-
men/gepland. Wij erkennen dat vanuit de visie een zekere schaduwwerking kan uit-
gaan. Echter wij zijn van mening dat nu al wel (voor)verkenningen moeten plaats-
vinden om na 2015 verzekerd te zijn van een doorlopende bouwproductie (aanslui-
tend aan streekplanprogramma). Planprocedures en ontwikkeling locaties vragen
namelijk een bepaalde tijd; vandaar dat het van belang is om tijdig te beginnen met
planvorming. De gebiedsverkenningen en de uitwerkingen zijn input voor nadere be-
sluitvorming. Zie ook de beantwoording onder het kopje thematisch, proces. Uit re-
cente studies blijkt inderdaad dat landelijk gezien bevolkingsprognoses neerwaarts
worden bijgesteld en dat op langere termijn sprake zal zijn van daling bevolking.
Echter dezelfde studie wijst ook uit dat daarvan in het Utrechtse vooralsnog geen
sprake van is (zowel bevolking als het aantal huishoudens/woningbehoefte). Overi-
gens is over de beoogde woningproductie 2015-2030 in de visie in lijn met de aan-
tallen waar het rijk vanuit gaat.

2. Wij erkennen en onderschrijven de kwaliteiten van de nationale landschappen. Zie
ook paragraaf 3.5.2 (pagina 46). In de concept visie is aangegeven dat in de nadere
gebiedsverkenningen zal worden onderzocht in hoeverre in de Oude Rijn een stevige
maar niet maximale ontwikkeling in de Oude Rijnzone en een kleinschalige (meer
organisch) ontwikkeling in de Lekzone, haalbaar/mogelijk is.
Wij zijn van mening dat woningbouw niet per definitie een aantasting van de
kernkwaliteiten hoeft te zijn. Inpassing zodat de kernkwaliteiten zo min mogelijk
worden aangepast is bij eventuele grootschalige verstedelijking in een nationaal
landschap een randvoorwaarde.
In de Noordvleugelbrief van het rijk is aangegeven dat de NV Utrecht het initiatief
zal nemen om samen met het rijk oplossingen te verkennen voor het spanningsveld
tussen het beleid voor de Nationale Landschappen en de verstedelijkingsopgave van
de NV Utrecht.

3. Wij delen de mening dat binnenstedelijke mogelijkheden zoveel mogelijk benut die-
nen te worden. Onze ambitie binnenstedelijk (A-opties) is hoog, maar tegelijk is er
het besef dat het een lastige/moeilijke opgave is. In de visie is aangegeven dat we
de A-opties nader zullen bekijken op haalbaarheid en fasering. In de nadere verken-
ning zal ook aandacht zijn voor enerzijds de belemmeringen maar ook voor oplos-
singen om de gesignaleerde belemmeringen weg te nemen (randvoorwaarden).
Overigens is het onwenselijk om bij de ontwikkeling/realisatie strikt uit te gaan van
een volgtijdelijkheid voor wat betreft de A- en B-opties (pas na realisatie alle A-
opties starten met realisatie B-opties). Dit onder meer vanwege wenselijk evenwicht
in de vraag naar en mogelijkheden aan verschillende woonmilieus.
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9. De geplande droog-natte ecologische verbindingszone bij Soest/De Birkt ontbreekt
op de kaart en tekst. Ook loopt de natte as vanuit het plassengebied niet alleen
noordwaarts richting het IJmeer maar ook naar het oosten via de randmeren. Ont-
breken op kaartbeelden kan te maken hebben met detailniveau, echter bedoelingen
verbindingen blijken ook niet uit de tekst.

10. Van de toegezegde betrokkenheid is weinig terecht gekomen. Er is slechts marginaal
om commentaar gevraagd en we zijn slechts marginaal geïnformeerd. In een ambte-
lijk gesprek is slechts ten dele op vragen ingegaan. Gehoopt wordt op een duidelijker
inbreng bij de vervolg uitwerkingen.

Wel zijn wij bij het zoeken naar verstedelijkingsmogelijkheden uitgegaan van het
eerst volledig benutten van de binnenstedelijke mogelijkheden.
Zoals aangegeven hechten wij ook belang aan realisatie binnenstedelijk. Voor wat
betreft resterende behoefte in stadsgewest Utrecht zijn daarom 3 stappen beschre-
ven waarbij nadrukkelijk ook gekeken wordt naar extra intensivering (Randstadspoor
en geplande woningbouwlocaties) en kleinschalig bouwen in en bij kernen.
Zie ook thematisch onder kopje inhoud (realiseren binnenstedelijk programma).

4. Een integrale benadering staat voorop in de vervolg gebiedsverkenningen. Daarbij
zal het zoeken naar financieringsmogelijkheden aan de orde (kunnen) komen.

5. In de visie is uitgegaan van groenblauwe opgaven na 2015. Op de ontwikkelings-
kaart op pagina 50 staan de groenblauwe opgaven 2015-2030 aangegeven. Dit zijn
deels nieuwe plannen (bovenop de bestaande ambities) en deels een extra impuls
van de bestaande ambities. De groenblauwe opgaven komen verder deels aan de
orde in de integrale gebiedsverkenningen. In deze verkenningen staat de integrale
opgave centraal, inclusief de groenblauwe opgaven in het gebied. Ook komt er nog
een sectorale groenblauwe uitwerking. Hierin zal o.a. aandacht zijn voor de groen-
blauwe opgaven die een hoger schaalniveau betreffen dan de gebiedsverkenningen.
Om te komen tot een globale indicatie van de benodigde investeringen in groen-
blauw zal in de komende periode een quick scan worden uitgevoerd.

6. De kaartbeelden zijn indicatief, er zijn voor wat betreft de topmilieus landelijk wonen
nog geen specifieke locaties in beeld. Deze topmilieus zijn overigens mede noodza-
kelijk om de groenblauwe ambitie te realiseren (financieren/voorzien van extra im-
puls). Dit naast dat er een behoefte is aan dergelijke milieus. In de sectorale groen-
blauwe verkenning zal het aspect landelijk wonen een aandachtspunt zijn.

7. Onduidelijk is welke transformatie kwantitatieve winst bereikt zou kunnen worden.
Onze ervaring leert namelijk dat herstructurering van bedrijventerreinen nauwelijks
tot geen extra ruimte / kwantitatieve ruimtewinst, oplevert. Mogelijk kan NMU haar
stelling onderbouwen met voorbeelden uit de praktijk.

8. Wij onderschrijven uw pleidooi om in te zetten op herstructurering van bestaande
locaties. In de Ontwikkelingsvisie is dat een belangrijk onderdeel binnen de econo-
mische paragraaf. Tevens onderkennen wij dat de behoefteraming voor bedrijfster-
reinen waarschijnlijk naar beneden kan worden bijgesteld. Beoogd wordt om de ac-
tuele behoefte aan werkgelegenheidslocaties voorafgaand aan de gebiedsverkennin-
gen duidelijk te hebben. In visie is aangegeven dat we behoefte werkgelegenheidslo-
caties in beeld gaan brengen. Nader bepalen van opgave en de mogelijkheden op
toplocaties, langs transportassen en op andere bekende locaties. Daarbinnen moet
ook inzicht ontstaan in de behoefte voor ontwikkeling regionaal georiënteerde be-
drijfsleven en zal moeten blijken wat de resterende opgave voor de integrale ge-
biedsverkenningen is en of er eventueel behoefte is aan nieuwe locaties buiten de
gebiedsverkenningen.

9. De kaart is inderdaad een indicatieve weergave, ook de tekst van de Ontwikkelings-
visie heeft in deze zin een globaal karakter. Wij zijn ons ervan bewust dat de natte
as meer vertakkingen heeft. In algemene zin kan gesteld worden dat dergelijke
meer detailaspecten, zonodig bij de relevante gebiedsverkenningen in beeld zullen
worden gebracht.

10. Zie de beantwoording onder het kopje thematisch, proces
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Kamer van Koophandel Gooi en Eemland (brief 19 december 2006)
Opmerking: brief is gericht aan college van GS provincie Utrecht

Samenvatting belangrijkste elementen reactie:
1. Visie is slechts ten dele een integrale afweging van de ruimtelijke planningsopgaven.

De taakstellingen op het gebied van wonen en natuur zijn te sterk bepalend. De
economische visie komt slechts zijdelings aan bod.

2. Het vraagstuk van keuzes ten aanzien van potentiële werklocaties is niet meegeno-
men. Slechts in de marge wordt geconstateerd dat in de gebiedsverkenningen geke-
ken moet worden naar inpassen werkgelegenheidsfunctie. Een integrale benadering
betekent ook keuzes maken ten aanzien van economische functies, inclusief ruimte-
reservering.

3. Er is te weinig gedaan met de constateringen uit de infrastructurele onderzoeken,
onder meer de problematiek knooppunt Hoevelaken. De gemaakte ruimtelijke keu-
zes vormen een verdere belasting en maken infrastructurele maatregelen noodzake-
lijk.

Concept reactie NV:
1. Wij erkennen de economische betekenis van de Noordvleugel Utrecht. in hoofdstuk 2

van de Ontwikkelingsvisie is ruim aandacht besteed aan de ruimtelijk-economische
positie van de Noordvleugel Utrecht. Daar wordt ingegaan op de trends en ontwikke-
lingen, de economische betekenis van de Noordvleugel Utrecht en de opgaven. In
hoofdstuk 3 is aangegeven op welke wijze de NV Utrecht de economische potenties
wil versterken. Ruimtelijke keuzes die daarbij zijn genoemd zijn: inzetten op kwali-
teit en het ondersteunen van clusters met groeipotentie (zakelijke diensten, onder-
wijs en ontmoeting, creatieve industrie en nieuwe media en tenslotte de life sciences
en het medisch cluster). De Ontwikkelingsvisie geeft ook aan dat de regionale be-
drijvigheid wordt geaccommodeerd, dat recreatie een economisch speerpunt zou
moeten zijn en dat er maatregelen nodig zijn om de bestaande bedrijventerreinen te
laten voldoen aan de eisen van deze tijd. Sleutelwoorden hierbij zijn herstructure-
ring, intensivering en transformatie.

2. Wat betreft de behoefteraming voor bedrijventerreinen voor de periode 2015-2030
geeft de Ontwikkelingsvisie aan dat op basis van recente inzichten van het Centraal
Planbureau is besloten om de prognoses licht naar beneden bij te stellen. De exacte
hoogte van de behoeftecijfers en de concrete vertaling naar (potentiële) locaties is in
de Ontwikkelingsvisie inderdaad nog niet gemaakt. Beoogd wordt daarom om be-
hoefte aan werkgelegenheidslocaties voorafgaand aan de integrale gebiedsverken-
ningen duidelijk te hebben. Als één van de vervolgactiviteiten van de Ontwikkelings-
visie zal de actuele behoefte aan werkgelegenheidslocaties in beeld worden ge-
bracht. Daarbij zal tevens worden gekeken wat de mogelijkheden voor werkgelegen-
heid zijn op de toplocaties, langs transportassen en op andere bekende locaties.
Vervolgens zal inzicht moeten komen in de behoefte voor ontwikkeling van regionaal
georiënteerde bedrijfsleven. Tenslotte wordt vanuit het bovenstaande aangegeven
welke opgave resteert voor integrale verkenningen, en eventueel nieuwe locaties
buiten gebiedsverkenningen.

3. In de totstandkoming van de Ontwikkelingsvisie is samengewerkt en afgestemd met
medewerkers vanuit de sector verkeer en vervoer (en ook met betrokkenen van de
Netwerkanalyse). Daarnaast zijn de resultaten en de adviezen die uit de Netwerka-
nalyse Utrecht zijn voortgekomen overgenomen en daardoor medebepalend geweest
voor het afwegingsproces van de potentiële ontwikkelingslocaties (zie ook bijlage 1).
In het vervolgproces blijft de samenhang tussen en afstemming met de vervolgacti-
viteiten van de Ontwikkelingsvisie en de pakketstudies en de planstudies infrastruc-
tuur evident. In de Pakketstudie Driehoek Hilversum-Amersfoort-Utrecht zal het
knooppunt Hoevelaken en de relatie met de ruimtelijke keuzes opnieuw aan de orde
zijn.
Zie ook de beantwoording onder kopje thematisch: inhoud (bereikbaarheid en infra-
structuur).
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Kamer van Koophandel Utrecht (brief 14 december 2006)

Samenvatting belangrijkste elementen reactie:
1. Ondanks toezegging is er door de ‘NV’ sinds de vorige versie van de visie geen con-

tact gezocht met de KvK. Dit wordt betreurd, mede vanuit de gedachte om draag-
vlak te verwerven. Verzocht wordt om een actieve betrokkenheid bij het nader in
beeld brengen van de behoefte aan werkgelegenheidslocaties, zoals eerder is toe-
gezegd. Ook wordt de wens uitgesproken betrokken te worden bij de gebiedsver-
kenningen Oude Rijn zone, Rijnenbrug en Kromme Rijn zone.

2. Bezorgd om het realiteitsgehalte van de visie. De stadsregio Utrecht is namelijk
ingeklemd door nationale landschappen. Hoe verhouden zich de uitspraken minister
Veerman dat het Groene Hart niet verder wordt aangepast en de beoogde opgave in
de Oude Rijn zone.

3. Aangedrongen wordt op het nu al maken van ruimtekeuzes voor de realisatie van
zowel bedrijventerreinen als woningen (en deze in samenhang te bekijken). Besluit-
vorming is nodig gelet op de benodigde planningsperiodes.

4. Bij het verkennen van de verstedelijkingsopties moet expliciet aandacht worden
geschonken aan de afstemming tussen woon- en werklocaties juist ook om mobili-
teit zoveel mogelijk te bepreken.

5. Het garanderen van de bereikbaarheid van de regio’s blijft een belangrijk onder-
werp. De nadere verkenning op dit terrein zijn niet geruststellend. Verwacht worden
harde toezeggingen en concrete programma’s voor verbetering van de totale infra-
structuur inclusief openbaar vervoer. Actieve betrokkenheid bij dit onderdeel wordt
verwacht.

Concept reactie NV:
1. Op 9 oktober 2006 is een overleg geweest tussen de gedeputeerde Mik en een aan-

tal organisaties vanuit de sector Economie. Hier is een toelichting gegeven op het
doel, proces en de inhoud van de Ontwikkelingsvisie. Ook de ruimtelijke keuzes uit
de Ontwikkelingsvisie zijn daarbij aan de orde geweest. Daarnaast zal in de verken-
ning werken een actuele inschatting worden gemaakt van de behoefte aan werkge-
legenheidslocaties (zie beantwoording onder kopje thematisch: inhoud werkgelegen-
heid en bedrijventerrein). De wijze waarop de (maatschappelijke) organisaties in het
vervolgproces worden betrokken wordt beschreven in een nieuw communicatieplan.
De betrokkenheid kan overigens per vervolgactiviteit verschillen. Zie verder de be-
antwoording onder het kopje thematisch, proces

2. Erkend wordt dat de regio Utrecht wordt ingeklemd tussen nationale landschappen.
In de vervolgactiviteiten (integrale gebiedsverkenningen) staat daarom mede de
vraag centraal of de in de Ontwikkelingsvisie geschetste ontwikkelingsrichting(en)
haalbaar en realistisch zijn. Verder neemt de NV het initiatief om samen met het rijk
oplossingen te verkennen voor het spanningsveld tussen het beleid voor de Nationa-
le Landschappen en de verstedelijkingsopgave van de NV Utrecht (overeenkomstig
de Noordvleugelbrief van het Rijk; augustus 2006).

3. Wij erkennen dat er voor realisatie de benodigde procedure en planningstijd noodza-
kelijk is. In de visie is vooralsnog uitgegaan vaneen behoefte aan 580 ha. Daarbij is
aangegeven dat op basis van recente inzichten besloten is dit aantal licht naar bene-
den bij te stellen. De exacte hoogte en de concrete vertaling naar locaties is nu nog
niet gemaakt. In de Ontwikkelingsvisie is aangegeven dat we behoefte werkgelegen-
heidslocaties nader in beeld gaan brengen. Daarbij wordt nader bepaalt wat de op-
gave en de mogelijkheden zijn op toplocaties, langs transportassen en op andere
bekende locaties. Ook zal inzicht worden gegeven in de behoefte voor ontwikkeling
regionaal georiënteerde bedrijfsleven. Daarna kan worden bepaald welke opgave
resteert voor integrale verkenningen, en eventueel nieuwe locaties buiten gebieds-
verkenningen. De planning is om de behoefte aan bedrijventerrein voorafgaand aan
de integrale gebiedsverkenningen duidelijk te hebben.
Zie ook thematisch: proces en thematisch inhoudelijk (werkgelegenheid en bedrij-
venterrein).

4. De gebiedsverkenningen worden integraal opgepakt. Om de verkenningen te kunnen
beoordelen speelt onder andere ook het aspect infrastructuur mee (wat zijn de extra
te maken investeringskosten aan infrastructuur om de bereikbaarheid te kunnen ga-
randeren). Zie ook beantwoording onder kopje thematisch: proces.

5. Ook wij onderschrijven het belang van een goede bereikbaarheid (zie ook reactie
onder punt 4). In de totstandkoming van de Ontwikkelingsvisie is samengewerkt en
afgestemd met medewerkers vanuit de sector verkeer en vervoer (en ook met be-
trokkenen van de Netwerkanalyse). Daarnaast zijn de resultaten en de adviezen die
uit de Netwerkanalyse Utrecht zijn voortgekomen overgenomen en daardoor mede-
bepalend geweest voor het afwegingsproces van de potentiële ontwikkelingslocaties
(zie ook bijlage 1). De Ontwikkelingsvisie is het kader voor de met het rijk overeen-
gekomen planstudies infrastructuur.
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In dit door verschillende partijen ondertekende bestuursakkoord (november 2006)
zijn afspraken vastgelegd over onder meer doel, reikwijdte pakketstudies, fasering,
financiering en organisatie inzake de beide pakketstudies Ring Utrecht en Driehoek
Amersfoort-Hilversum-Utrecht (A1-A27-A28). Beoogd resultaat van de afspraken in
de overeenkomst is het treffen van maatregelen om een goede auto, OV- en fietsbe-
reikbaarheid van de regio Utrecht te realiseren. Met het bestuursakkoord is een be-
drag van minimaal 1.7 en maximaal 3.1 miljard voor de uitvoeringen van infrastruc-
turele maatregelen verzekerd. De verwachting is dat vanaf 2008 gestart kan worden
met de uitvoering van verschillende maatregelen. Afhankelijk van het type maatre-
gel zal de start van maatregelen doorlopen tot na 2012.
In het vervolgproces blijft de samenhang tussen en afstemming met de vervolgacti-
viteiten van de Ontwikkelingsvisie en de pakketstudies en de planstudies infrastruc-
tuur evident.
Zie ook beantwoording onder kopje thematisch inhoud (bereikbaarheid en infrastruc-
tuur) en voor wat betreft betrokkenheid onder kopje thematisch: proces.
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MKB Midden Nederland / VNO-NCW Utrecht (brief 29 december 2006)

Samenvatting belangrijkste elementen reactie:
1. Een betrokkenheid van (maatschappelijke) organisaties bij de totstandkoming van

de visie zou wenselijk zijn geweest, mede om een voldoende breed draagvlak te ver-
werven. Aangeboden wordt om op korte termijn over voorgaande punten van ge-
dachten te wisselen.

2. In de visie wordt nauwelijks aandacht geschonken aan bedrijvenlocaties. Ook na
2015 zal er nog behoefte zijn aan nieuwe bedrijvenlocaties.

3. De bereikbaarheid van de regio is in de visie niet duidelijk gewaarborgd. Voor een
goede bereikbaarheid is het van groot beland dat er een goede afstemming plaats-
vindt tussen woningbouwlocaties en de bedrijvenlocaties. Verder zijn er concrete
plannen nodig voor de verbetering van de totale infrastructuur en het openbaar ver-
voer.

Concept reactie NV
1. zie de beantwoording onder het kopje thematisch, proces.
2. Wij delen de opvatting dat er na 2015 ook behoefte is aan bedrijvenlocaties. In de

visie is vooralsnog uitgegaan vaneen behoefte aan 580 ha. Daarbij is aangegeven
dat op basis van recente inzichten besloten is dit aantal licht naar beneden bij te
stellen. De exacte hoogte en de concrete vertaling naar locaties is nu nog niet ge-
maakt. In de Ontwikkelingsvisie is aangegeven dat we behoefte werkgelegenheidslo-
caties nader in beeld gaan brengen. Daarbij wordt nader bepaalt wat de opgave en
de mogelijkheden zijn op toplocaties, langs transportassen en op andere bekende lo-
caties. Ook zal inzicht worden gegeven in de behoefte voor ontwikkeling regionaal
georiënteerde bedrijfsleven. Daarna kan worden bepaald welke opgave resteert voor
integrale verkenningen, en eventueel nieuwe locaties buiten gebiedsverkenningen.
De planning is om de behoefte aan bedrijventerrein voorafgaand aan de integrale
gebiedsverkenningen duidelijk te hebben.
Zie ook thematisch: proces en thematisch inhoudelijk (werkgelegenheid en bedrij-
venterrein).

3. Ook wij onderschrijven het belang van een goede bereikbaarheid. In de totstandko-
ming van de Ontwikkelingsvisie is samengewerkt en afgestemd met medewerkers
vanuit de sector verkeer en vervoer (en ook met betrokkenen van de Netwerkanaly-
se). Daarnaast zijn de resultaten en de adviezen die uit de Netwerkanalyse Utrecht
zijn voortgekomen overgenomen en daardoor medebepalend geweest voor het af-
wegingsproces van de potentiële ontwikkelingslocaties (zie ook bijlage 1). De Ont-
wikkelingsvisie is het kader voor de met het rijk overeengekomen planstudies infra-
structuur. In dit door verschillende partijen ondertekende bestuursakkoord (novem-
ber 2006) zijn afspraken vastgelegd over onder meer doel, reikwijdte pakketstudies,
fasering, financiering en organisatie inzake de beide pakketstudies Ring Utrecht en
Driehoek Amersfoort-Hilversum-Utrecht (A1-A27-A28).

Beoogd resultaat van de afspraken in de overeenkomst is het treffen van maatrege-
len om een goede auto, OV- en fietsbereikbaarheid van de regio Utrecht te realise-
ren. Met het bestuursakkoord is een bedrag van minimaal 1.7 en maximaal 3.1 mil-
jard voor de uitvoeringen van infrastructurele maatregelen verzekerd. De verwach-
ting is dat vanaf 2008 gestart kan worden met de uitvoering van verschillende maat-
regelen. Afhankelijk van het type maatregel zal de start van maatregelen doorlopen
tot na 2012.
In het vervolgproces blijft de samenhang tussen en afstemming met de vervolgacti-
viteiten van de Ontwikkelingsvisie en de pakketstudies en de planstudies infrastruc-
tuur evident.
Zie ook beantwoording onder kopje thematisch inhoud (bereikbaarheid en infrastruc-
tuur) en voor wat betreft betrokkenheid onder kopje thematisch: proces.
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NS Commercie / Regio Randstad Zuid (brief 21 december 2006)

Samenvatting belangrijkste elementen reactie:
1. Gepleit wordt voor een nauwe betrokkenheid bij de nadere verkenningen, met name

naar de verdichtingsmogelijkheden rond (Randstadspoor)stations. Bereidheid wordt
uitgesproken om mee te denken bij de verdere uitwerking mogelijkheden stationslo-
caties: zowel waar het de vervoersaspecten betreft als het benutten van de moge-
lijkheden in de stationsomgeving.

2. Ten aanzien van beschreven stappen voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor het
stadsgewest Utrecht wordt bij stap 1 (optimale benutting van Randstadspoor en be-
staande en geplande (auto)infrastructuur) opgemerkt dat niet op iedere plaats tegen
geringe meerkosten een nieuw (Randstadspoor)station te openen is. Dit is afhanke-
lijk van aantal factoren. Gepleit wordt daarom voor zo groot mogelijke verdichting
rondom de bestaande haltes.

3. Het profiel van het multimodale bedrijventerrein Lage Weide (industrieel, logistiek
knooppunt) en het uitgangspunt dat de verdere ontwikkeling cruciaal is voor de re-
gionale economie, geeft voor de NS geen aanleiding een nieuw station te openen op
Lage Weide (wens gemeente Utrecht).

4. Onderschreven wordt de stelling dat een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer
van groot belang is voor instellingen op het gebied van onderwijs en ontmoeting. In
dat kader is een samenhangend concept van zowel Randstadspoor als Intercity ver-
bindingen vereist.

5. Voor de verdere ontwikkeling van Randstadspoor en de stations in Leidsche Rijn, is
een maximale ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum van groot belang. Het in de
loop der jaren teruggeschroefde programma is zorgelijk.

6. Gepleit wordt voor naast het verdichten van het bestaand stedelijk gebied, eerst in
te zetten op een verdere verdichting van Leidsche Rijn Centrum voorafgaand aan
een eventuele ontwikkeling van Rijnenburg. Rijnenburg is namelijk niet aangesloten
op het stadsgewestelijk openbaar vervoer, noch op het landelijk net.

7. Gepleit wordt voor een integrale, compacte, stedelijke ontwikkeling van Almere (met
een evenwichtige ontwikkeling tussen wonen, voorzieningen en werkgelegenheid)
waarbij de bestaande railinfrastructuur optimaal wordt benut.

8. Gesteld wordt (par. 3.2.5) dat ‘het realiseren van aanvullende voorzieningen nabij
de haltes een hoogwaardige kwaliteit compleet maken”. Wat wordt bedoeld moet
‘aanvullende voorzieningen?

Concept reactie NV:
1. zie de beantwoording onder het kopje thematisch, proces en de beantwoording on-

der kopje thematisch: inhoud (realiseren binnenstedelijk programma).
2. Deze opmerking zal worden meegenomen bij de relevante verkenning.
3. Wij kunnen ons deze reactie voorstellen. Wij zullen dit punt afstemmen met de ge-

meente Utrecht.
4. Akkoord. Dit zal daar waar mogelijk in de vervolgactiviteiten worden ingebracht.
5. wij onderschrijven het belang van ruimtelijke ontwikkelingen rondom de haltes van

Randstadspoor. In de verkenning Randstadspoor staat het zoeken naar de optimale
verdichtingsmogelijkheden rondom alle haltes (bestaand en evt nieuwe) van Rand-
stadspoor (kan laadvermogen voor woon- en/of werklocaties vergroten) centraal.
Daarbij zullen we de door NS gemaakte opmerking onder 2 meenemen.

6. wij zijn het eens dat Leidsche Rijn een betere openbaar vervoerskwaliteit kan leve-
ren dan Rijnenburg. Daarom hechten wij ook aan de voltooiing van Leidsche Rijn en
een verdere verdichting rondom de haltes van Randstadspoor. De behoefte echter
aan meer extensieve woonmilieus past minder goed in het concept van Leidsche
Rijn, aanvullende locaties zijn noodzakelijk om aan deze behoefte te kunnen vol-
doen. Bij de ontwikkeling van Rijnenburg is het kunnen realiseren van een goede be-
reikbaarheid evenwel een randvoorwaarde. Niet allen inhoudelijk als ook financieel.

7. In de integrale gebiedsverkenning Almere zal nader op de specifieke opgaven en
mogelijke oplossingsrichtingen moeten worden ingegaan. De gemeente Almere is
leidend bij deze gebiedsverkenning. Bij de gebiedsverkenning zal Almere ook de
10.000-15.000 woningen aan de oostzijde betrekken. De provincie Utrecht zal in het
traject aanhaken namens de NV Utrecht Voor de NV is het garanderen van de be-
reikbaarheid (en de daarbij behorende maatregelen) een van de aandachtspunten
daarbij. Overigens zal in dit kader ook afstemming plaatsvinden met de pakketstudie
A1-A28-A27.

8. Het betreft hier onder meer stallingsvoorzieningen voor de fiets, goede aansluitende
busvoorzieningen, ruimte voor Kiss & Ride, parkeergelegenheid en ook voldoende
wachtruimtes voor reizigers. Afhankelijk van de specifieke locatie zal moeten worden
bezien welke voorzieningen in welke mate noodzakelijk zijn om te realiseren.
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Samenwerkingsverband Utrecht-West (SUW) (brief 22 november 2006)
Opmerking: brief SUW is gericht aan college van GS provincie Utrecht. Brief betreft een
reactie van gemeenten SUW op uitvoeringsprogramma Groene Hart en Ontwikkelingsvi-
sie NV-Utrecht. Daarbij wordt ook ingegaan op het gebiedsonderhandelingsdocument
Agenda Vitaal Platteland, beleidsregels uitgangspunten Nationaal Landschap en Netwerk-
analyses Noordvleugel en Utrecht. Hieronder alleen samenvatting m.b.t. NV-Utrecht.

Samenvatting belangrijkste elementen reactie:
1. Geconstateerd wordt dat er veel documenten zijn verschenen die van invloed zijn op

toekomstige ruimtelijke inrichting gemeenten, en dat gemeenten bij voorbereiding
slechts beperkt betrokken zijn geweest. Verzocht wordt om te overleggen (met GS)
over vergroting betrokkenheid bij de vervolgprocessen van gebiedsverkenningen NV-
Utrecht; pakketstudies infrastructuur en de Agenda Vitaal Platteland (AVP).

2. Afwegingsproces (i.r.t. bestuurlijke uitgangspunten in 3.1. en i.r.t. beschreven stap-
pen in 3.5.2) hoe gekomen tot keuze voor Oude Rijn zone is niet duidelijk. Verder
wordt ten aanzien van de Oude Rijn zone inzicht gevraagd in de locaties die in die
zone betrokken zijn bij de afweging.

Concept reactie NV:
1. zie de beantwoording onder het kopje thematisch, proces
2. In het verlengde van algemene reactie onder 1, kan worden aangegeven dat inmid-

dels is afgesproken dat er binnenkort contact met SUW wordt opgenomen om een
overleg te plannen. Overleg heeft o.a. tot doel om vanuit NV de Ontwikkelingsvisie
inhoudelijk (achtergronden en afwegingen) en procesmatig toe te lichten. Provincie
heeft hier voortouw in.
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Provincie Flevoland (brief 21 december 2006)

Samenvatting belangrijkste elementen reactie:
1. In visie wordt gesteld dat de resterende woningbouwopgave (10.000-15.000 wonin-

gen) van de gewesten Eemland en Gooi en Vechtstreek in de periode na 2020 gerea-
liseerd zal worden in Flevoland. De besluiten als opgenomen in de Noordvleugelbrief
zijn wat de provincie Flevoland betreft leidend.

2. Ten aanzien van deze Utrechtse woningbouwopgave zullen nadere afspraken ge-
maakt moeten worden (o.a. aspecten werkgelegenheid, bereikbaarheid en recrea-
tie). De consequenties van extra woningbouw dienen met inachtname van de extra
ontwikkeling van de werkgelegenheid te worden betrokken bij de dimensionering
van de infrastructuur. Inmiddels zijn er met Utrecht contacten gelegd om Flevoland
te betrekken bij de studie A1-A27-A28.

3. Ontwikkelingen in Flevoland kunnen niet los worden gezien van de in de visie ver-
woorde plannen ten aanzien van werkgelegenheid (concentratie kennisintensieve en
creatieve bedrijvigheid; logistiek en industrie op Lage Weide) en de opmerking dat
op termijn de mogelijkheid bestaat dat er een beroep gedaan wordt op locaties in
Flevoland.
De uitgaande pendel vanuit Flevoland zal toenemen, zeker als een deel van de
Utrechtse behoefte in Flevoland wordt gerealiseerd. Van belang om, gelijkwaardig
aan de aandacht voor woningbouw, ook aandacht te schenken aan ‘begeleide be-
drijfsverplaatsing’, met nadrukkelijk een doorsnede van de utrechtse bedrijvigheid
en niet slechts een segment.

Concept reactie NV
1. Akkoord, de inhoud van en de afspraken in Noordvleugelbrief zijn ook voor de NV

Utrecht leidend.
2. Bij integrale gebiedsverkenning Almere ligt het voortouw in Almere. Wij zijn het eens

met de opmerking dat bij gebiedsverkenning Almere ook de pakketstudie Driehoek
Hilversum-Amersfoort-Utrecht betrokken moet worden. Zie ook beantwoording bij
punt 3.

3. In de integrale gebiedsverkenning Almere zal nader op de specifieke opgaven en
mogelijke oplossingsrichtingen moeten worden ingegaan. Dit betekent ook dat de
opgave werken betrokken zal moeten worden. De gemeente Almere is leidend bij
deze gebiedsverkenning. Bij de gebiedsverkenning zal Almere ook de 10.000-15.000
woningen aan de oostzijde betrekken. De provincie Utrecht zal in het traject aanha-
ken namens de NV Utrecht
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