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Aan Provinciale Staten, 
 

Aanleiding 
In het BO MIRT van 3 november zijn o.a. de Gebiedsagenda Utrecht 2009 en de zgn Utrecht-brief 
geagendeerd. Op 6 november is de RAAM-brief vastgesteld. De Utrecht-brief en de RAAM-brief zijn 
inmiddels door het kabinet verzonden aan de Tweede Kamer.  
Deze documenten zijn opgesteld op basis van bestaand beleid en bevatten dus géén nieuw beleid. De 
Gebiedsagenda is o.a. gebaseerd op de Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030. De 
Utrecht-brief en de Gebiedsagenda bevatten gelijke teksten.  
 
Voorgeschiedenis 
Dit kabinet heeft de wens uitgesproken integrale besluiten te willen nemen over rijksinbreng in 
projecten in het fysieke-ruimtelijke domein. Dit betekent dat concreet dat MIT een MIRT moet 
worden waarbij de R staat voor ruimte. Vrijwel tegelijkertijd is besloten om twee keer per jaar op 
landsdelig niveau een rijk regio gesprek te organiseren die meer agenderend van setting zou moeten 
zijn. Om ook inhoudelijk meer grip te krijgen op “integrale besluitvorming in het fysieke domein” 
heeft het rijk in overleg met de regio voorgesteld om Gebiedsagenda’s te maken. 
 

Essentie / samenvatting: 
 
Gebiedsagenda 
In het BO MIRT van 3 november 2009 is afgesproken dat de Gebiedsagenda Utrecht 2009 als 
onderlegger en visvijver, de basis vormt voor de MIRT-overleggen in de komende jaren. 
Geconstateerd is dat de in de gebiedsagenda beschreven visie, ambitie en uitdagingen een robuust 
karakter hebben, terwijl de lijst met (mogelijke) projecten en acties een meer dynamisch karakter 
heeft. De beschreven visie, ambitie en opgaven/uitdagingen liggen voor een langere periode vast, de 
lijst met beleidsvraagstukken en (mogelijke) projecten en programma’s wordt periodiek 
geactualiseerd. 
 
De gebiedsagenda Utrecht 2009 is gebaseerd op vigerende nota’s en beleidsplannen van rijk en/of 
regio en bevat dus géén nieuw beleid. Vanuit provinciaal beleid zijn hiervoor o.a. gebruikt de 
Ontwikkelingsvisie NV, de voorloper Groene Hart, het SMPU+ en de uitgangspunten van de 
Pakketstudies.  
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Deze gebiedsagenda is tot stand gekomen in samenwerking tussen regio en rijks partijen. De regionale 
partijen zijn: Provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort en stadsregio Utrecht. Aan 
rijkszijde zijn ministeries van VenW, VROM, WWI, LNV en EZ betrokken bij de voorbereiding van 
deze gebiedsagenda. 
Aanvullend op de gebiedsagenda Utrecht heeft het Rijk een inleiding geschreven op de drie 
randstedelijke gebiedsagenda’s, namelijk ‘Blik op de Randstad’. 
 
Utrecht-brief  
De publicatie “Randstad-besluiten: Noordvleugel Utrecht”(Utrecht-brief) heeft als onderwerp de 
Randstad Urgentprojecten "Duurzaam Bouwen in de Noordvleugel Utrecht" en "Draaischijf 
Nederland". In deze rijksbrief worden de overwegingen en besluiten rond beide onderwerpen 
beschreven en wordt ingegaan op de samenhang tussen beide projecten.  
De Utrecht-brief is een bevestiging van de afspraken gemaakt die zijn gemaakt in het kader van de NV 
Utrecht en geeft een beschrijving van de Pakketstudies (Draaischijf Nederland) met besluitteksten 
voor de voorkeursrichting planstudie Ring Utrecht.  
 
In deze brief heeft het kabinet integraal en gebiedsgericht zijn verstedelijkings- en mobiliteitsambities 
voor dit deel van de Randstad gepresenteerd. Deze ambities vormen de basis voor de overwegingen en 
argumenten waarop de besluiten zijn gebaseerd. Met deze brief wil het kabinet samen met de 
regiopartners aangeven hoe gezorgd is voor een voortvarende en gecoördineerde besluitvorming. Deze 
brief bevat geen juridisch bindende besluiten, maar is vooral gericht op het presenteren van het 
besluitvormingsproces en (de onderbouwing van) de besluiten. 
 
RAAM brief 
De RAAM-brief (Rijksbesluit Amsterdam, Almere, Markermeer) komt ook voor uit het programma 
Randstad Urgent. In de RAAM-brief worden vijf projecten samengebracht, die onderling sterk met 
elkaar zijn verbonden: Schaalsprong Almere; toekomstvisie Markermeer/IJmeer (TMIJ); OV 
verbinding Schiphol, Amsterdam, Almere, Lelystad (OV SAAL); infrastructuur Almere, ’t Gooi, 
Utrecht (AGU) en ontwikkeling luchthaven Lelystad, in relatie tot de ontwikkeling van luchthaven 
Schiphol.  
In het gebied tussen Almere, ’t Gooi en Utrecht staat de bereikbaarheid onder druk. Het verkeer in 
deze regio neemt toe, onder meer door de Schaalsprong die Almere ondergaat. Zowel op de weg als in 
het openbaar vervoer zijn er knelpunten. Een preverkenning heeft een beeld gegeven van de 
bereikbaarheidsproblemen en mogelijke oplossingsrichtingen, met aandacht voor de hoofdwegen, het 
onderliggend wegennet, het spoor en het regionaal openbaar vervoer. 
Na afronding van de preverkenning AGU resteren de volgende opties voor de korte termijn:  
- Uitbreiding van capaciteit van de A27 tussen Almere en knooppunt Eemnes, bv door betere 

benutting. 
- Doortrekken van HOV Hilversum-Huizen naar Almere. 
- Verbetering van de treindienst op de bestaande verbindingen Almere, Naarden/Bussum, 

Hilversum en Utrecht. 
Voor de langere termijn bestaan de volgende opties: 
- Verdere uitbreiding van de capaciteit van de A27 tussen Almere en knooppunt Eemnes. 
- Uitbreiding van capaciteit van de A1, tussen knooppunt Muiderberg (A6) en knooppunt Eemnes 

(A27). 
- Upgrade van N30/A30. 
- Stichtse Lijn: nieuwe rechtstreekse regionale railverbinding tussen Almere en Utrecht langs de 

A27. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Verbeterde samenhang in besluitvorming over projecten in het fysieke-ruimtelijke domein. Verbreden 
inhoudelijke basis voor afspraken tussen rijk en regio. 
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Vervolgprocedure/voortgang 
Op korte termijn zal een wervende en samenvattende versie van de Gebiedagenda worden gemaakt 
(Placemat op A3 met o.a. kaartbeelden en projectenlijst). 
Komende weken zal de Gebiedsagenda Utrecht 2009 in drukvorm verschijnen en breed verspreid 
worden (o.a. aangeboden aan Utrechtse gemeenten en (maatschappelijke) organisaties. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennisnemen van de Gebiedsagenda Utrecht 2009, de Utrecht-brief en de RAAM-brief. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


