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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
Begin 2009 zijn betrokken partijen (gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Houten, BRU en Provincie 
Utrecht, in samenwerking met Rijkspartijen) begin 2009 gestart met een verkenning naar de ontwikke-
lingsmogelijkheden van de A12 zone Oudenrijn-Lunetten. De Stuurgroep A12-zone waarin betrokken 
partijen vertegenwoordigd zijn, heeft in maart 2011 ingestemd met het resultaat van deze haalbaar-
heidsfase A12-zone: Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal. Ook wij hebben ingestemd met de 
resultaten van deze fase zoals verwoord in het “Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal” en in het 
bijzonder met de stip op de horizon.  
 
Voorgeschiedenis 
De Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 (Eindbalans) is het resultaat van intensieve 
verkenning door de NV-partners. Hierin was opgenomen dat BRU, provincie en gemeenten met be-
trokkenheid van Rijk, een verkenning uitvoeren naar de ontwikkelkansen van de A12-zone. Door de 
Stuurgroep A12-zone is in september 2009 het ambitiedocument “A12 Centraal, Ontwikkelings-
perspectief 2040” als resultaat van de eerste fase vastgesteld. Dit ambitiedocument is u in november 
2009 ter kennisname aangeboden. In september 2009 heeft de Stuurgroep bovendien besloten tot het 
opstellen van een plan van aanpak voor de vervolgfase: de Haalbaarheidsfase. De nu voorliggende 
eindrapportage (Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal) is het resultaat van deze fase.  
 
Essentie / samenvatting: 
In deze haalbaarheidsfase heeft een verbreding en verdieping van het resultaat van de eerste fase 
plaatsgevonden. Uit de eindrapportage blijkt de betekenis voor verstedelijking van deze zone op lange-
re termijn. Het afgelopen jaar is steeds meer de overtuiging gegroeid dat het niet zozeer de vraag is of 
de A12-zone op de langere termijn zal transformeren, maar meer hoe het zal gebeuren.  
 
De zone komt o.a. voort uit de Ontwikkelingsvisie NV Utrecht 2015-2030 (Eindbalans, juni 2009). De 
NV-partners hebben de Eindbalans aanvaard als kader voor toekomstige ruimtelijke strategische plan-
nen. Het kabinet heeft de hoofdlijnen de visie onderschreven. In de Eindbalans is geconstateerd dat de 
A12-zone tussen Oudenrijn en Lunetten één van de laatste potentiële grote transformatie- en verdich-
tinglocaties in de provincie Utrecht is.  
Begin 2009 zijn de betrokken partijen (gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Houten, Bestuur Regio 
Utrecht en Provincie Utrecht, in samenwerking met Rijkspartijen) gestart met een verkenning naar de 
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ontwikkelingsmogelijkheden in de A12-zone. In september 2009 heeft de Stuurgroep A12-zone inge-
stemd met het resultaat van deze eerste globale verkenning (ambitiedocument “A12 Centraal, Ontwik-
kelingsperspectief 2040”) en besloten tot het opstellen van een plan van aanpak voor de vervolgfase: 
de Haalbaarheidsfase. Dit ook in het verlengde van de bestuurlijke afspraken in het kader van het 
Randstad Urgent project Duurzaam Bouwen in de Noordvleugel Utrecht (juli 2009) én in het verleng-
de van de afspraken uit het BO MIRT november 2009 1.

Het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd in de periode januari 2010 tot voorjaar 2011. Er heeft een 
verbreding en verdieping van het resultaat van de 1e fase plaatsgevonden. Doelen waren (1) de opgave 
van de A12-zone in breder perspectief te plaatsen waarbij nut en noodzaak worden onderzocht, (2) het 
onderzoeken van de haalbaarheid ervan en (3) het streven om te komen tot een ontwikkelperspectief 
waarin ambitie en realisme samengaan. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zijn opgenomen 
in de eindrapportage “Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal”. De conclusie van deze fase is dat 
ontwikkeling onder voorwaarden haalbaar is. Realisatie is niet makkelijk, maar zeer de moeite waard 
en heeft verstrekkende gevolgen. Daarbij is samenwerking tussen overheden essentieel om dit op een 
verantwoorde manier te laten gebeuren.  
 
In de eindrapportage is een kansrijk en waardevol wenkend perspectief voor de langere termijn be-
schreven: de stip op de horizon. Het is een koers waarin een aantal nationale opgaven centraal staat die 
uitstekend verknoopt zijn met de lokale en regionale opgaven voor de komende decennia. Het perspec-
tief schetst op hoofdlijnen wat deze koers behelst voor de langere termijn en wat de waarde ervan kan 
zijn in breder perspectief. Het is een zone met uiteenlopende deelgebieden, die zich in de loop der 
jaren op een  gevarieerde wijze zullen ontwikkelen.   
 
Essentie van het perspectief is dat de A12-zone zich in de periode van 2025 tot 2040 kan ontwikkelen 
van een mono functionele, extensief gebruikte, stedelijke rafelrand tot een multifunctioneel dynamisch 
woonwerkgebied in het hart van een aaneengesloten metropolitane regio. Een gebied dat niet meer 
alleen met de auto goed bereikbaar is, maar ook met tram en fiets. De zone kan daarmee substantieel 
bijdragen aan de economische kracht van de regio. Er kunnen in 2040 drie kenmerkende deelgebieden 
worden onderscheiden: 
- Rond de economische as A2/A12 ontstaat een Randstedelijke ontmoetingsplaats met ruimte voor 

evenementen, stedelijk wonen, arbeidsintensief werken, onderzoek en ontspanning; 
- Het gebied rond de kanalen wordt getransformeerd tot een gemengd milieu van wonen, werken en 

cultuur in hoge dichtheden, waarbij optimaal wordt ingezet op OV en fiets en de aanwezigheid 
van waterwegen als kwaliteiten worden uitgebuit; 

- Het landschap van de Hollandse Waterlinie krijgt een regionale functie als stedelijk landschaps-
park; een plek om te recreëren, te ontspannen en te ontmoeten en waar in lagere dichtheden en in 
verschillende groene woonmilieus wordt gewoond. 

 
Het perspectief past binnen de NV ambities en  is een aanvulling op de in de Eindbalans opgenomen 
locaties. De A12-zone is géén alternatief voor andere NV-(woningbouw)locaties. Verstedelijking moet 
leiden tot extra productie van woningen, ook op de langere termijn. Wel is het denkbaar dat wijziging 
van inzichten elders gevolgen kan hebben voor positie en fasering van de A12-zone. Bovendien is de 
A12 niet in beeld als sec een woningbouwlocatie, maar als een ontwikkellocatie met ook een economi-
sche potentie.   
 
Belangrijke bevindingen
- Ontwikkeling van de A12-zone op de langere termijn is nuttig en noodzakelijk. In de regio is ook 

op de langere termijn ruimte voor ontwikkelingen nodig. 

 
1 In het BO MIRT november 2009 is afgesproken om de in het Ontwikkelingsperspectief A12 Centraal beschreven ambities 
in een breder regionaal en nationaal perspectief te beschouwen, waarbij zal worden verkend of de in het Ontwikkelingsper-
spectief A12 Centraal beschreven ambitie het juiste antwoord  is om de problemen op de langere termijn in de regio op te 
lossen. 
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- Er zijn veel kansen en mogelijkheden. Ontwikkeling kan bijdragen aan een duurzame economische 
versterking van Nederland en aan het versterken van de regio vanuit lokaal, regionaal en nationaal 
perspectief. Agglomeratievoordelen door de directe nabijheid van een groot bestaand stedelijk ge-
bied maken dat ontwikkeling van de A12-zone op termijn meer oplevert dan investeren in andere 
delen van het land/provincie 

- Er ligt een realistisch perspectief, een stevige inhoudelijke visie voor langere termijn, met veel 
flexibiliteit. De visie is echter geen blauwdruk. Er is veel ruimte voor uitwerking in deelgebieden 
(variatie in tijd, participatie en dynamiek van onderaf).  

- Ontwikkeling in lijn met deze visie is haalbaar, zij het onder voorwaarden. Het is de uitdaging de 
risico’s en onzekerheden te voorkomen dan wel te beperken. Dit vraagt vanaf nu al een actieve 
houding van de (regionale) overheden.   

- Ontwikkeling zal bijdragen aan diverse duurzaamheidambities van rijk en regio, waarbij mn het 
stimuleren duurzame mobiliteit, intensiever grondgebruik en sparen van landschap er uit springen.  

- Een aantal ingrepen is voorwaardelijk voor het slagen van de ambitie. Deze ingrepen gaan deels 
gepaard met bovenplanse kosten. Het gaat dan onder meer om investering in een hoogwaardige 
OV-tangent (OV-sprong), het onderliggend wegennet en het langzaam verkeer. 

 
Advies provinciale adviseur ruimtelijke kwaliteit
De portefeuillehouder RO heeft de provinciale adviseur ruimtelijke kwaliteit verzocht een advies uit te 
brengen. De portefeuillehouder heeft ingestemd met het advies en het ter kennisname aangeboden aan 
de Stuurgroep A12-zone. Het advies is als bijlage opgenomen. De adviseur concludeert dat het per-
spectief een kwalitatieve meerwaarde voor de gehele A12-zone op kan leveren. Het advies benadrukt 
ondermeer het belang en de potenties van het stedelijke landschapspark en de verbindingen tussen stad 
en land. 
Ook het College van Rijksadviseurs heeft een positief advies uitgebracht over het project A12-zone 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Door de ligging in het midden van het land, het aantrekkelijke woonmilieu, de omgeving van bijzon-
dere landschappen, een hoog opgeleide bevolking en de goede bereikbaarheid, heeft de regio een grote 
aantrekkingskracht op mensen en bedrijven. De regio wil ruimte bieden voor wonen en werken, maar 
ook de waardevolle omgeving beschermen. Die omgeving is immers ook een belangrijke vestigings-
plaatsfactor. Tevens wil de regio de verrommeling van het landschap tegengaan. Daarom wordt sterk 
ingezet op binnenstedelijke ontwikkelingen. De ontwikkeling van de A12 zone past uitstekend in deze 
ambitie. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Met de eindrapportage is deze fase afgesloten. De komende periode is sprake van een nieuwe fase. 
Hoewel het hoofdaccent op ontwikkeling ver weg ligt, vraagt deze inhoudelijk koers nu al voorberei-
ding. Dit om de huidige situatie langzaam in de richting van de ambitie bij te buigen en de huidige 
dynamiek zo te sturen dat de kansen voor de langere termijn niet verloren gaan. Juist omdat deze koers 
nu niet  gedetailleerd in een ‘masterplan’ moet en kan worden vastgelegd, is het van belang met elkaar 
in overleg te blijven en met elkaar actief te anticiperen op ontwikkelingen in het gebied. Betrokken-
heid  van de regiopartijen is van groot belang; er moet druk zijn om de stip gezamenlijk vast te hou-
den. De lange termijn ambitie vraagt dus vanaf nu al een actieve houding.  
 
De procesmatige uitgangspunten voor ontwikkeling van de A12-zone zijn onder andere: 
- Het ontwikkelperspectief is geen blauwdruk dat wordt opgelegd vanuit overheden; het wil juist 

ruimte bieden aan initiatieven van derden in het licht van toekomstige verstedelijking.  
- De ontwikkeling van de A12-zone moet in fasen en zo organisch mogelijk in gang worden gezet; 

een belangrijk doel daarbij is de flexibiliteit te waarborgen en het voorkomen van desinvesteringen 
en onomkeerbare beslissingen. 

- Eén of twee grote projecten als aanjagers voor investeringen door derden zijn wenselijk.  
- Deelgebieden moeten in voldoende samenhang worden ontwikkeld, zowel functioneel als qua 

onderlinge bereikbaarheid (integraal waar nodig en onafhankelijk waar mogelijk).  
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Er worden daarbij drie fasen onderscheiden: 
- Tot 2025: actief rentmeesterschap. Om de huidige dynamiek in het gebied in het licht van de am-

bitie te kunnen sturen wordt in deze fase actief rentmeesterschap gevoerd. Dit op basis van een af-
sprakenkader. Een regionaal samenwerkingsverband zal uitvoering geven aan dit afsprakenkader.  
In deze fase zal ook een nadere verkenning van het integrale mobiliteitsvraagstuk (OV, weg en 
fiets) in het gebied  plaatsvinden (uitvoering voor 2015). Hierbij wordt de ontwikkeling van de 
A12-zone ook in verband gebracht met ontwikkelingen in de omgeving (Rijnenburg, Leidsche 
Rijn, Ring Utrecht). Het Rijk wordt hierbij betrokken.  

- Tussen 2020-2025: masterplanontwikkeling. ln het licht van de dan actuele groeicijfers voor be-
volking en economie en in samenwerking met betrokken stakeholders, wordt de feitelijke uitvoe-
ring van de verstedelijking voorbereid. Dit vereist o.a. overeenstemming over de regionale pro-
grammering (wonen, bedrijven, kantoren, voorzieningen) voor na 2025 en gedeelde ambities op 
het gebied van de regionale economische structuur. 

- Vanaf 2025: actief starten met de ontwikkeling- en uitvoeringsfase. 
 
De eerste fase betreft een actieve en anticiperende beheersfase in een regionaal samenwerkingsver-
band (rentmeesterschap). Dit is een fase waarin actuele ontwikkelingen worden bezien in het licht van 
de langere termijn en waarin in bepaalde mate al kan worden geanticipeerd op de ambities. Daarnaast 
moeten ontwikkelingen die realisatie van de gezamenlijke ambitie onmogelijk maken, worden voor-
komen. Belangrijk is in dit verband afstemming met de regionale agenda. Er moet voorkomen worden 
dat vroegtijdige ontwikkelingen in het gebied  concurrerend werken met lopende opgaven als Leidsche 
Rijn, Stationsgebied, Utrecht Science Park, Nieuwegein Centrum en kantoren. Er moet zorgvuldig 
gestuurd worden in de regio op waar wel en waar geen ontwikkelingen plaatsvinden. De inzet voor 
deze fase is om niet alleen de kosten te beheersen, maar ook baten te genereren. Via initiatieven van 
derden of n.a.v. actuele ontwikkelingen, kan tot deelontwikkelingen overgegaan worden. Waar nodig 
zal het perspectief worden herijkt om in te kunnen gaan op een veranderende vraag of op ontwikkelin-
gen die de mate van urgentie en de inhoudelijke en programmatische koers voor de A12-zone kunnen 
beïnvloeden. In deze fase zal o.a. een nadere verkenning van het integrale mobiliteitsvraagstuk (OV, 
weg en fiets) in het gebied  zal plaatsvinden. Ook zal waar nodig en mogelijk het RO-instrumentarium 
(o.a. structuurvisies) in het licht van de lange termijnambitie worden ingezet. Afstemming met de NV 
Utrecht is daarbij van groot belang. Ontwikkelingen die consequenties hebben voor de NV ambities 
kunnen nieuwe inzichten genereren.  Dit alles vraagt om een helder afsprakenkader.  
 
In het afsprakenkader wordt door partijen onderschreven dat zij zich gebonden achten aan de ‘stip’ aan 
de horizon. Het is vergelijkbaar met het afsprakenkader van de NV Utrecht. Het doel is om de betrok-
kenheid tussen de regio-partners vast te leggen. Er worden punten vastgesteld en afspraken gemaakt. 
Het gaat daarbij in ieder geval om:  
- het afstemmen met ontwikkelingen op korte termijn, de lopende projecten, de NV-ambities en 

rijksprojecten;  
- afspraken over financiële uitvoering (mate financiële solidariteit);  
- afspraken over het inzetten van RO-instrumenten;  
- het benoemen van integrale opgaven en studies die in deze eerste fase opgepakt moeten worden;  
- de herijken van ambities indien nodig en  
- het doorontwikkelen van de ontwikkelstrategie.  
 
In het regionaal samenwerkingsverband nemen de betrokken regionale partijen deel. Het zal waar-
schijnlijk worden ondergebracht bij de provincie of het BRU. Het zorgt voor uitvoering van het af-
sprakenkader. In eerste instantie is het de inzet gebruik te maken van bestaande organisaties en mens-
kracht. De inzet voor deze eerste stap is een relatief lichte vorm van samenwerking, die in de loop der 
jaren zal veranderen (doorgroeien naar zwaardere vorm) in overeenstemming met de wensen en beno-
digdheden van de toekomstige fasen. Binnen het samenwerkingsverband wordt bezien of en in hoever-
re actuele ontwikkelingen overeenstemmen met de lange termijn-ambitie en of ontwikkelingen die 
zich aandienen al eerder kunnen worden uitgevoerd ten bate van het regionale belang. Daarbij wordt 
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bezien of en in hoeverre deze ontwikkelingen een negatief concurrentie-effect hebben op lopende op-
gaven in de regio. Hoe de feitelijke vormgeving is, is mede afhankelijk van de ambities van de betrok-
ken partijen en het nog op te stellen afsprakenkader. In de loop van de komende periode zal daar hier 
inzicht en duidelijkheid over komen. Ook over de betrokkenheid van het Rijk volgt nader overleg.  

Periode tot eind 2011
- Het streven is om het afsprakenkader in het najaar van 2011 op te stellen en het samenwerkings-

verband eind 2011/begin 2012 in te stellen. Er is tot de instelling van het Samenwerkingsverband 
sprake van een tussenfase waarin gewerkt wordt aan het opstellen van het afsprakenkader en het 
vormgeven van het samenwerkingsverband. Naar verwachting zal eind 2011 het afsprakenkader en 
een voorstel voor regionaal samenwerkingsverband ter vaststelling worden aangeboden aan de 
verschillende partijen. Inclusief voorstel voor inzet en duidelijkheid waar het samenwerkingsver-
band wordt ondergebracht. Vervolgens start de fase van actief rentmeesterschap.  

- Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2025 Hoewel het hoofdaccent op de ontwikkeling 
van de A12-zone ver weg ligt vraagt deze inhoudelijk koers nu al voorbereiding. Dit o.a. om de 
huidige situatie langzaam in de richting van de ambitie bij te buigen en de huidige dynamiek zo te 
sturen dat de kansen voor de langere termijn niet verloren gaan. Voorgesteld wordt de essentie van 
de stip op te nemen in de ontwerp-PRS. 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
- Kennis te nemen van de resultaten van deze fase zoals verwoord in het Verstedelijkingsperspectief 

A12 Centraal en in het bijzonder met de stip op de horizon  
- deze stip op de horizon te beschouwen als bouwsteen voor de vervolgactiviteiten (o.a. afspraken-

kader) en bouwsteen voor de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie;  
- kennis te nemen van het voorstel voor vervolgproces (fase van actief rentmeesterschap, en daartoe 

opstellen afsprakenkader en opzetten regionaal samenwerkingsverband);  
- kennis te nemen van het advies van de adviseur ruimtelijke kwaliteit.  
 

Bijlagen 
1. Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal 
2. advies van de adviseur ruimtelijke kwaliteit.  
3. advies van het College van Rijksadviseurs 
 

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


