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Aan: 
 het college van GS van Utrecht, de colleges van B&W 
 van Utrecht, Amersfoort en Hilversum en de Dagelijkse 
 Besturen van de Stadsregio Utrecht, Gewest   
 Eemland en het Gewest Gooi- en Vechtstreek 
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ns kenmerk: 2007CGC000242i 
eferentie:   W.R. Snel      Telefoon: 030-2582485 
-mailadres:   ron.snel@provincie-utrecht.nl   Onderwerp: Reactienota Ontwikkelingsvisie  
ostadres:   p/a Postbus 80300, 3508 TH Utrecht    NV Utrecht 2015-2030 

trecht,  29 maart 2007 

etreft: Reactienota Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 

eacht bestuur, 

p 18 oktober 2006 hebben wij u, namens de zeven samenwerkende partijen, de concept 
ntwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 aangeboden. Wij hebben u gevraagd om in te 

temmen met deze visie: 
als strategische agenda voor verder overleg in regionaal verband en met het Rijk, 
als kader voor nadere integrale gebiedsverkeningen,  
en als kader voor de sectorale uitwerkingen.  
 

elijktijdig hebben wij deze visie ook aan niet deelnemende overheden en (maatschappelijke) 
rganisaties voorgelegd met een verzoek om reactie. Van u als NV-partner, andere overheden en 
maatschappelijke) organisaties mochten wij een reactie ontvangen, waarvoor onze dank.  
e bijgevoegde Reactienota Ontwikkelingsvisie 2015-2030 geeft een samenvatting van de 
innengekomen reacties op de concept Ontwikkelingsvisie (versie d.d. 9 oktober 2006), onderverdeeld 
aar procesmatige thema’s en inhoudelijke thema’s. Bij elk van de thema’s is in de Reactienota het 
ntwoord verwoord vanuit de NV Utrecht. In de bijlage bij de Reactienota wordt specifiek ingegaan op 
e door u ingebrachte opmerkingen1.

e kern van de reacties is als volgt: 
e NV partners reageren met name positief en stemmen in met de Ontwikkelingsvisie als agenda voor 
e vervolgstappen, waaronder nader overleg in regionaal verband en met het Rijk. De meeste 
maatschappelijke) organisaties zijn het erover eens dat het tweede concept van de Ontwikkelingsvisie 

Mocht u ook inzicht willen hebben in de specifieke reacties van andere overheden en maatschappelijke 
rganisaties dan kunt u deze opvragen bij het secretariaat van de NV Utrecht 
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is verbeterd ten opzichte van de versie van oktober 2005; er is echter ook een aantal kritische 
kanttekeningen gemaakt.  
 

Veel opmerkingen hebben betrekking op de wijze waarop de (maatschappelijke) organisaties zich 
betrokken voelen bij de tot standkoming van de Ontwikkelingsvisie. Daarnaast zijn er door zowel een 
aantal NV partners als door een aantal (maatschappelijke) organisaties opmerkingen gemaakt over de 
wijze en het tempo van besluitvorming. Tenslotte benadrukken meerdere partijen het belang van het 
eerst volledig benutten van de binnenstedelijke opgave alvorens (plantechnisch) naar andere (uitleg) 
locaties te gaan kijken. 
 
Naar aanleiding van de reacties zal de concept Ontwikkelingsvisie 2015-2030 op enkele punten worden 
aangescherpt en/of verduidelijkt. Het betreft teksten rondom de thema’s groenblauw (met name op het 
aspect water), de binnenstedelijke opgave, het afwegingsproces rondom de ruimtelijke keuzes en het 
vervolgproces en de communicatie.  
 
Op korte termijn zullen de verschillende integrale gebiedsverkenningen en de sectorale uitwerkingen 
starten. Medio juni zullen wij een conferentie organiseren voor alle betrokkenen, waarin wij de 
definitieve Ontwikkelingsvisie zullen presenteren en het vervolgproces zullen toelichten. 
 
Wij danken u nogmaals voor uw reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het Bestuurlijk Overleg NV Utrecht 
 

B. Staal 
Voorzitter NV Utrecht 
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