
College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

1

Aan Provinciale Staten Datum : 10 november 2009 
Statencommissie Ruimte, Groen en Water Uw kenmerk : 2009RGW189 
 Ons kenmerk : 2009INT250611 
 Contactpersoon : K.A. Meester 
 E-mail : klaas.meester 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 030-2583490 
 Bijlage(n) : Brief voorzitter NV-

Utrecht 
 

Onderwerp: Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 (Eindbalans) 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Per brief van 13 oktober 2009 heeft gedeputeerde Krol u namens ons de Ontwikkelingsvisie 
Noordvleugel Utrecht 2015-2030 (Eindbalans) aangeboden. Wij hebben u hierin toegezegd nog een 
formele statenbrief te sturen.  
 
Aanleiding, essentie 
Op 23 maart 2009 heeft u het concept van de Eindbalans in Provinciale Staten besproken. U besloot: 
 

1. de Concept-Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 (Eindbalans) te aanvaarden 
als kader voor de vervolgactiviteiten van de NV-Utrecht, waaronder het overleg met het Rijk 
in het kader van het Randstad Urgent project Duurzaam bouwen in de Noordvleugel Utrecht; 

2. de Concept-Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 (Eindbalans) aan te merken 
als een belangrijke bouwsteen voor de nog op te stellen Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie; 

3. Gedeputeerde Staten opdracht te geven om in NV-Utrecht verband met de NV-Utrecht 
partners nadere uitvoeringsgerichte afspraken te maken met als belangrijkste doel om elkaar te 
binden aan de Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 (Eindbalans). 

 
Ook alle andere NV-Utrecht partners hebben met dezelfde beslispunten ingestemd. De concept-
Eindbalans is ook besproken met de Minister van VROM. Zij onderschrijft eveneens de hoofdlijnen 
van de Ontwikkelingsvisie. Met de Minister van VROM zijn op 6 juli jl. de eerder gemaakte afspraken 
over dit Randstad Urgent project herbevestigd.  
Vervolgens heeft de NV-Utrecht de definitieve Ontwikkelingsvisie uitgebracht. De voorzitter van de 
NV-Utrecht heeft deze aan ons aangeboden. De aanbiedingsbrief is als bijlage bijgevoegd.  
De Eindbalans verschilt, gelet op besluitvorming over het concept door de afzonderlijke NV-partners, 
inhoudelijk niet van de conceptversie. Wel is de eindversie op enkele onderdelen geactualiseerd, zoals 
bijvoorbeeld ontwikkelingen t.a.v. Almere en de A-12 zone. De hernieuwde afspraken met de Minister 
van VROM zijn achter in de Eindbalans opgenomen. Daaruit blijkt dat het Rijk en de regio de 
Ontwikkelingsvisie ook daadwerkelijk tot uitvoering willen brengen. 
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Voorgeschiedenis 
De NV-Utrecht partners werken al geruime tijd, samen met het Rijk aan de Ontwikkelingsvisie 2015-
2030. Via meerdere concepten en achterbanraadplegingen, consultatie maatschappelijke organisatie en 
intensief overleg met het Rijk, o.a. in het kader van Randstad Urgent, ligt nu de definitieve visie ter 
tafel.  
In de Visie is de verstedelijkingsdruk in beeld gebracht en zijn voorstellen gedaan hoe deze te 
accommoderen tegen de achtergrond van de grote groenblauwe kwaliteiten van m.n. het landelijk 
gebied. Er is dan ook naar verstedelijking gekeken in samenhang met de groenblauwe kwaliteiten, de 
infrastructuur en het gewenste economische profiel.  
 
Meetbaar/beoogd beleidseffect 
In de Visie is een oplossing gevonden hoe om te gaan met het spanningsveld tussen de 
verstedelijkingsdruk en de kwaliteit van het landelijk gebied. Door een groot accent te leggen op de 
binnenstedelijke opgave en een deel van de druk af te leiden naar Almere is hierin een goed evenwicht 
gevonden. Belangrijk is ook dat de regionale partners en het Rijk op één lijn zitten 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De regionale partners hebben met elkaar uitgesproken dat zij ten aanzien van verstedelijkingsopties 
geen alternatieven zien voor de in de Eindbalans gemaakte keuzes. De Minster van VROM heeft dit 
onderschreven. 
De NV-Utrecht partners hebben onderling, maar ook met het Rijk afgesproken om in gezamenlijkheid 
de Visie ook daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Dat zal nog een enorme inspanning vergen. Over 
de financiering van het onrendabele deel van de binnenstedelijke opgave en over de verdeling van 
deze kosten zullen nog nadere afspraken gemaakt moeten worden, zowel tussen de regionale partners 
als met het Rijk.Mede gelet op de huidige financiële crisis zal dat niet eenvoudig zijn. In het 
vervolgproces willen de NV-partners dan ook samen met het Rijk naar alternatieve 
financieringsvormen zoeken.  
Een ander knelpunt is dat er een spanningsveld bestaat tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen per 
spoor en de binnenstedelijke bouwopgave. Ook is de verbetering van de infrastructuur tussen Almere 
en het NV-Utrecht gebied van belang. 
 

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


