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Onderwerp: Ontwikkelingsvisie NV-Utrecht 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 
Aanleiding 
Op 11 december 2006 heeft u de concept  Ontwikkelingsvisie 2015-2030 van de NV-Utrecht 
besproken. U besloot de visie te beschouwen als een 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 

Visie geschetste mogelijke ontwikkelingsrichtingen ook daadwerkelijk haalbaar zijn; 
• een agenda voor een aantal sectorale uitwerkingen. 

 
Bij de behandeling heeft u de nodige kanttekeningen geplaatst en twee moties aangenomen. In 
de eerste motie verzocht u om samen met de andere partners een geactualiseerde 
behoefteraming over bedrijfsterreinen te maken voor de periode 2015-2030. Naast 
economische verwachtingen zou daarbij ook uitgegaan moeten worden van een zorgvuldig en 
onderbouwd ruimtegebruik. In de tweede motie gaf u aan dat u bij de planning van 
woningbouwlocaties de volgorde van het streekplan wenst aan te houden. Daarbij speelt de 
binnenstedelijke opgave een belangrijke rol, evenals de voltooiing van de geplande 
uitbreidingslocaties. Ook vroeg u de Staten te informeren over de infrastructurele maatregelen 
richting Flevoland en de Staten jaarlijks op de hoogte te houden van de voortgang in de 
woningbouw. U gaf aan dat u de besluitvorming over eventuele woningbouw na 2015 na de 
evaluatie en besluitvorming van de aanbevelingen van de commissie bouwstagnatie wilt laten 
plaatsvinden.  
Tot slot gaf u aan dat in het vervolgtraject veel aandacht gegeven moet worden aan de 
betrokkenheid van de achterbannen en de overige (niet NV-)partners. 
De concept Ontwikkelingsvisie is tegelijkertijd aangeboden aan de overige NV-Utrecht 
partners en een aantal maatschappelijke organisaties. Ook daar zijn de nodige, deels parallelle, 
kanttekeningen geplaatst. 
 
Voortgang 
In het bestuurlijk overleg van de NV-Utrecht zijn alle reacties besproken. Dat heeft 
geresulteerd in de “Reactienota Ontwikkelingsvisie 2015-2030”. Deze bieden wij u hierbij 
aan. Ook is de aanbiedingsbrief van de voorzitter van de NV-Utrecht bijgevoegd. 
In de reactienota zijn in het eerste deel thematisch een aantal onderwerpen behandeld, 
waaronder de samenwerking en communicatie, maar ook een aantal inhoudelijke, zoals de 
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binnenstedelijke opgave, het belang van de groenblauwe kwaliteiten, bereikbaarheid en 
infrastructuur en de overloop naar Almere.  
In het tweede deel van de reactienota is een antwoord gegeven op de reacties van de 
afzonderlijke partners, waaronder die van uw Staten. Pagina 5 en 6 van het tweede deel gaat 
specifiek op uw punten in. Zo komt er een actualisatie van de behoefte aan 
werkgelegenheidslocaties. Het onderzoek gaat binnenkort van start. Het gaat daarbij om een 
regionale vertaling van de meest recente schattingen van het Centraal Planbureau. In de 
actualisatie zal ook ingegaan worden op de verdere mogelijkheden van herstructurering en 
transformatie en de ruimtewinst die dat zou kunnen opleveren.  
In de Ontwikkelingsvisie zal  bij de planning van nieuwe locaties de volgorde van het 
streekplan gevolgd worden. Daarmee wordt nog eens het belang onderstreept om de 
mogelijkheden binnen de bestaande rode contouren eerst maximaal te benutten alvorens 
nieuwe locaties te zoeken. Ook wordt hiermee het belang van de binnenstedelijke opgave 
onderstreept. Die neemt in de Ontwikkelingsvisie een cruciale rol in.    
Aan de betrokkenheid van de diverse partners zal veel aandacht besteed worden.  
De infrastructurele situatie richting Flevoland komt aan de orde in de gestarte infrastructurele 
Pakketstudies. 
Zoals ook de afgelopen periode gebeurd is zullen wij u jaarlijks infomeren over de voortgang 
van de woningbouw. 
 
Vervolgtraject 
Op basis van alle reacties, waaronder die van u, is de Ontwikkelingsvisie bijgesteld. Onze 
inzet bij die bijstelling in NV-verband waren de kaders, waaronder de moties, die u ons heeft 
meegegeven. Wij zijn van mening dat de Ontwikkelingsvisie daarmee aan kracht heeft 
gewonnen.Deze Visie zal in een bijeenkomst op 18 juni 2007 gepresenteerd worden in 
aanwezigheid van Minister Cramer. U heeft inmiddels een uitnodiging voor deze bijeenkomst 
ontvangen. De Ontwikkelingsvisie wordt op dit moment gedrukt. Op 18 juni zult u hiervan 
een exemplaar ontvangen. Wel is inmiddels een digitale versie beschikbaar op de NV-Utrecht 
site (www.nvutrecht.nl). 
 
Ondertussen wordt in NV-Utrecht verband gewerkt aan de vervolgstappen zoals in het begin 
van deze brief aangegeven. Ook daarbij zullen wij de opvattingen van uw Staten betrekken. 
Deze vervolgstappen zullen de nodige tijd in beslag nemen. De verwachting is dat de 
uitkomsten van deze vervolgstappen in 2008 bekend worden. Uiteraard zullen deze aan u 
voorgelegd worden. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, mr B. Staal 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 
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