
2011RGW75 
Memorandum 

 

Datum : 6 juni 2011 

Aan : Commissie RGW 

Van : G.S. Gedeputeerde R.W. Krol Tel.:

Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen commissie RGW over A12 Verstedelijkingsvisie 

Vragen commissie RGW en beantwoording:  
 
Vragen D66 fractie:

1. Zijn er plannen vanuit GS om subsidie aan te vragen voor de ontwikkeling van de A12-zone 
vanuit het Besluit Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK). Zo nee, waarom niet?  

 
Antwoord: Aanvragen voor BIRK zijn thans niet meer mogelijk. De inzet is om de A12 Zone op te 
laten nemen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het Rijk; daarbij zal breed gekeken 
worden naar aanvullende financieringsbronnen.  
 

2. D66 zou voorstander zijn van een klein samenwerkingsverband onder leiding van de Provincie 
samen met de gemeentes Utrecht, Nieuwegein en Houten met eventueel het Rijk om deze zone 
te ontwikkelen. Komt de visie van GS hiermee overeen en zo nee, hoe ziet GS de rol van de 
Provincie?  

 
Antwoord: Zoals in het Coalitieakkoord 2011 - 2015 is aangegeven willen GS voor de A12 Zone in 
deze coalitieperiode met een uitgewerkte strategie komen. In de komende maanden wordt met 
betrokken partners gewerkt aan het vormgeven van het regionaal samenwerkingsverband en 
afsprakenkader voor de eerste fase (‘rentmeesterschap’). In dit kader worden afspraken gemaakt over 
de uitwerking van de ontwikkelstrategie én over de rollen die het best bij de partners passen. Voor het 
eind van dit jaar zal hieromtrent duidelijkheid ontstaan waarover PS dan ook worden geïnformeerd. 

3. D66 is het met de adviseur ruimtelijke kwaliteit eens dat ontwikkeling langs de kanalen meer 
van toepassing is dan langs de Waterlinie. Dit komt niet naar voren in het Perspectief. Hoe 
staat GS hier tegenover?  

 
Antwoord: In het geschetste ontwikkelperspectief ligt het zwaartepunt van de verstedelijking rond het 
knooppunt van de kanalen (Liesbosch) en is in het gebied van de Waterlinie (Laagraven) beperkt 
ruimte voor rode ontwikkeling. Het gebied van de Waterlinie kan zich ontwikkelen als stedelijk 
landschapspark. 
 

4. Wij vinden de MKBA in het Perspectief erg kwalitatief van aard, er is geen kwantitatieve 
afweging gemaakt. Wij zouden dan ook graag bij de ontwikkeling van het Plan van Aanpak 
een kwantitatieve MKBA zien. Hoe staat de gedeputeerde hier tegenover?  

 
Antwoord: Normaliter wordt een MKBA gehanteerd om concrete projectalternatieven tegen elkaar af 
te wegen. Er is voor gekozen om -in deze verkennende fase- al een kwalitatieve MKBA uit te voeren, 
om zo meer zicht te krijgen op de kwalitatief beste ontwikkelrichting. Wanneer de fase van concrete 
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planvorming aan de orde is (na 2020) is het mogelijk om ook een meer kwantitatieve MKBA uit te 
voeren. 
 

5. In de wandelgangen hebben we vernomen dat de gemeente Utrecht voorlopig niet aan de slag 
wil met de verstedelijking van de A12-zone, gezien haar opgave met Leidsche Rijn en 
Rijnenburg. Heeft u gelijksoortige signalen ontvangen en zo ja, hoe gaat u hiermee om? Is het 
niet juist aantrekkelijker om de A12-zone te verstedelijken in plaats van Rijnenburg te 
bouwen?  

 
Antwoord: Vanwege de aanhoudende woningdruk in de regio zullen alle beschikbare locaties in 
ogenschouw moeten worden genomen. De A12 Zone komt op de langere termijn in beeld en is 
aanvullend op de NV Utrecht locaties. In het voorontwerp-PRS  zal Rijnenburg als toekomstige 
woningbouwlocatie worden opgenomen.  
De A12 Zone zal zich ontwikkelen als gemengd stedelijk milieu, waar ook ruimte wordt geboden aan 
economische ontwikkeling. Daarmee is de A12 Zone ook vanuit kwalitatief oogpunt complementair 
aan de andere genoemde locaties. 
 
Vragen CDA-fractie:

6. Wat is de precieze rol die het college voor de provincie in dit project voor ogen heeft?  Ligt 
het vanuit het beginsel om het aantal betrokken bestuurslagen bij dit soort projecten beperkt te 
houden voor de hand dit te beperken tot de wettelijke bevoegdheden? Of zou de provincie een 
van de dragende krachten (ook in financiële zin) moeten zijn om deze ambitie realiseerbaar te 
krijgen?   

 
Antwoord: zie beantwoording vraag 2. 
 

7. In het stuk worden een aantal scenario’s toegelicht. Heeft het college bepaalde 
randvoorwaarden waaraan deze scenario’s kunnen worden getoetst (bijvoorbeeld de bijdrage 
aan de te realiseren woningbehoefte) ?  

 
Antwoord: De scenario's zijn denkoefeningen geweest om te onderzoeken hoe de vooraf gestelde 
ambities het best kunnen worden waargemaakt. Deze ambities zijn (Verstedelijkingsperspectief A12, 
pag.13) : 

• Het accommoderen van duurzame economische groei, met als hoofddoel het versterken van de 
kenniseconomie; 

• Het bewerkstelligen van een aaneengesloten metropolitaan gebied (verbinden van 
Nieuwegein, Utrecht en Houten) zonder barrièrewerking van de A12; 

• Het realiseren van een duurzame en groene ruimtelijke ontwikkeling; 
• Het opvangen van de regionale ruimtevraag op langere termijn in relatie tot het sparen van 

waardevolle landschappen in de regio; 
• Het bewerkstelligen van een ontwikkeling die verrijkend is in plaats van concurrerend in 

functie en tijd met andere grote ontwikkelingen in de regio; 
• Het ontwikkelen van duurzame mobiliteit via een OV-sprong: een flinke uitbreiding van het 

regionale hoogwaardige OV-netwerk. 
 
De lessen uit dit scenario- onderzoek zijn verwerkt in het geschetste verstedelijkingsperspectief. 
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R.W. Krol 
Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling 
 


