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Intentieverklaring 2012-2020 
 

Vastgesteld door Stuurgroep A12 Centraal 17 april 2012. 
Vastgesteld door GS-Utrecht (22 mei 2012), B&W Utrecht (29 mei 2012) , B&W Houten (29 mei 2012), 

 B&W Nieuwegein (29 mei 2012) en DB BRU (25 juni 2012) 

 
 
 
 
 
 

Bestuurlijke afspraken gemaakt tussen de A12 Centraal partijen: 
 
 

                          
 
        Provincie Utrecht                                    Bestuur Regio Utrecht                      Gemeente Utrecht 
 
 

                                                
 
                            Gemeente Nieuwegein                                      Gemeente Houten 
 

 
 
Hierna te noemen: partners.  
 

http://www.provincie-utrecht.nl/
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Vooraf 
De zone aan weerszijden van de A12 tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten kan op lange termijn 
ontwikkeld worden tot een stedelijke toplocatie. Dat staat in het Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal 
dat is opgesteld door de gemeenten Utrecht, Houten en Nieuwegein, Bestuur Regio Utrecht, de provincie 
Utrecht en het Rijk. 
 
In de Ontwikkelingsvisie NV Utrecht 2015-2030 (juni 2009) is geconstateerd dat de A12-zone tussen Ouden-
rijn en Lunetten één van de laatste grote transformatie- en verdichtingslocaties in de provincie Utrecht is. 
Ook is de A12-zone opgenomen in de Gebiedsagenda Utrecht 2009. Deze constatering heeft ertoe geleid dat 
begin 2009 de regionale partners in samenwerking met rijkspartijen zijn gestart met een verkenning naar de 
ontwikkelingsmogelijkheden in de A12-zone. Dit leidde eind 2009 tot het ambitiedocument “A12 Centraal, 
Ontwikkelingsperspectief 2040”. Vervolgens is gestart met een haalbaarheidsonderzoek dat in het voorjaar 
van 2011 is afgerond in de vorm van het Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal.  
 
De Stuurgroep A12 Centraal en de dagelijks besturen van de partners hebben in het voorjaar van 2011 inge-
stemd met het “Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal” en hebben aangegeven ‘de stip op de horizon’ te 
beschouwen als een bouwsteen voor vervolgactiviteiten.  
 
Het Rijk heeft in het BO MIRT van mei 2011 aangegeven dat zij zich kan vinden in deze visie. In het BO MIRT 
mei 2011 is bovendien afgesproken dat “nut en noodzaak van ruimte voor wonen en werken in de A12 zone 
als strategische locatie voor de langere termijn voor nu voldoende is aangetoond”.  In de Structuurvisie In-
frastructuur en Ruimte de regionale ontwikkeling van de A12-zone termijn opgenomen als een Utrechtse 
ruimtelijke gebiedsopgave op de lange termijn met een Rijksbetrokkenheid cq verantwoordelijkheid. 
 
Na afronding van het Verstedelijkingsperspectief hebben de regionale partijen met elkaar uitgewerkt hoe zij 
de lange termijn ambitie de komende jaren op de agenda willen houden van Rijk en andere partijen. In deze 
intentieverklaring worden de afspraken die daarover gemaakt zijn bestuurlijk bekrachtigd.  
 
De voorliggende intentieverklaring heeft in principe een planhorizon tot 2020. De periode 2012-2020  zien 
de partijen als een actieve en anticiperende beheerfase zonder grootschalige ontwikkelingen. In het Verste-
delijkingsperspectief is aangegeven dat vanaf 2020 de fase van eerst planontwikkeling en vervolgens de 
fase van ontwikkeling en uitvoering kan starten. Een andere (zwaardere) vorm van samenwerking ligt dan 
voor de hand. Het jaar 2020 is indicatief en afhankelijk van ontwikkelingen in de komende jaren, nieuwe 
urgenties en inzichten. Deze vraag is onderdeel van de periodieke evaluatie waartoe de partijen in deze in-
tentieverklaring besluiten.  
 
 
Partijen constateren dat:  
- de visie zoals verwoord in het Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal (mei 2011) wordt gedeeld. De 

partners erkennen nut en noodzaak van het lange termijnperspectief omdat de A12-zone de laatste 
grootschalige verstedelijkingslocatie in de regio is en de verstedelijkingsdruk de komende decennia 
hoog blijft. 

- het nadrukkelijk gaat om een ambitie voor de lange termijn. Mede in het licht van de huidige economi-
sche situatie, geven de partijen nu prioriteit aan het realiseren van stagnerende lopende gebiedsont-
wikkelingsprojecten (grotendeels buiten de A12-zone).  

- in A12-verband de komende tijd vooral moet worden ingezet op het uitwerken van oplossingen voor 
een aantal ruimtelijke opgaven in de A12 zone, zoals opgenomen in het bijgevoegde Dynamisch Werk-
programma.  
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Partners spreken af:   
- de visie in het “Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal” te beschouwen als een inspiratiebron die zij 

als ‘stip op de horizon’ voor de langere termijn op de agenda willen behouden. 
- dat zij het Verstedelijkingsperspectief tevens als richtinggevende bouwsteen voor ruimtelijke plannen 

(o.a. structuurvisies) beschouwen en de lange-termijnambitie niet onmogelijk maken met toekomstige 
ontwikkelingen.  

- de samenwerking A12 Centraal de komende tijd (in elk geval 2012-2013) voort te zetten om de ambitie 
en de samenwerking levend te houden. Voorlopig kan worden volstaan met een lichte vorm van sa-
menwerking. Jaarlijks wordt bezien of er nieuwe urgenties en inzichten zijn om de samenwerking an-
ders vorm te geven.  

- dat de samenwerking A12 Centraal wordt vormgegeven aan de hand van twee sporen: (1) monitoring 
en evaluatie en (2) agendering.  

- dat op basis van een Dynamisch Werkprogramma A12 Centraal de komende tijd verdiepende acties 
worden opgepakt om daarmee oplossingen te zoeken voor verschillende ruimtelijke opgaven in de A12- 
zone. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van al bestaande samenwerkingsverbanden.  

- dat de provincie Utrecht de komende tijd de samenwerking A12 Centraal coördineert.  
- dat er voor de samenwerking A12 Centraal geen werkbudget beschikbaar gesteld wordt. De inzet van 

medewerkers is voor rekening van de afzonderlijke partners. Voor het werkprogramma geldt dat per 
onderdeel afspraken over benodigde middelen tussen de betrokken partners worden gemaakt. 

- voor de uitvoering van het spoor “agendering A12 Centraal” is niet op voorhand aan te geven wat de 
benodigde kosten zijn. Partners spreken de intentie uit om kosten voor overeen te komen activiteiten, 
gezamenlijk te dekken.  
 

 
Partners geven de samenwerking A12 Centraal in deze fase op de volgende wijze vorm: 
 
De samenwerking A12 Centraal is gericht op 2 sporen:  
1. Monitoring en evaluatie:  

Monitoring werkprogramma: elkaar informeren over voortgang onderdelen werkprogramma, afstem-
men van (gemeentelijke) ontwikkelingen, als nodig regie op ontwikkelingen in relatie tot de A12-visie. 
Evaluatie: jaarlijks bepalen of er nieuwe urgenties en inzichten zijn en of het momentum daar is om 
naar nieuwe fase te gaan, of herijking van de ambities noodzakelijk is.  

2. Agendering: de ambitie intern en extern levend houden via bijvoorbeeld het streven naar een jaarlijks 
A12-activiteit. Hiermee kunnen we mogelijke partners interesseren/binden. Ook de relatie met en lob-
by naar het Rijk is hierbij van belang. Daarnaast is de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties 
een belangrijk aandachtspunt. 

 
Dynamisch werkprogramma A12 Centraal 
In het werkprogramma 2012-2013 (zie bijlage) zijn coördinerende en agenderende acties opgenomen 
(spoor 1 en 2) en een aantal verdiepende acties. Betrokken partners gaan op basis van de verdiepende ac-
ties zelf actief aan de slag om een aantal oplossingen te zoeken en stappen te zetten voor een aantal nu 
belangrijke ruimtelijke opgaven in de A12-zone. Het werkprogramma wordt via spoor 1 regelmatig gemoni-
tord (3x per jaar) en geactualiseerd (1x per jaar) binnen de samenwerking A12 Centraal.  
Voor elk van de verdiepende acties is bepaald wie primair de verantwoordelijkheid draagt. Daarbij wordt zo 
mogelijk gebruik gemaakt van bestaande samenwerkingsverbanden. Afhankelijk van het project worden 
ook andere partijen betrokken. De uitvoering en organisatie van de verdiepende acties staat in principe los 
van de structuur van A12 Centraal. 
 
De organisatie van de samenwerking A12 Centraal in deze fase 
De samenwerking wordt georganiseerd via een stuurgroep en projectgroep waarin alle partners participe-
ren. De provincie Utrecht is als coördinerende partij voorzitter van zowel stuur- als projectgroep. Er is van-
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wege de lichte vorm van samenwerking een geringe frequentie van overleggen (stuurgroep 1x en project-
groep 3x per jaar). De stuurgroep wordt aanvullend schriftelijk 2 keer per jaar (gekoppeld aan de project-
groep-overleggen) geïnformeerd over de voortgang van het werkprogramma.  
 
Coördinator  
De rol van de coördinator is vooral ‘een vinger aan de pols houden’. De provincie is geen opdrachtgever 
en/of budgethouder. Het gaat om de voorbereiding en voorzitten van stuur- en projectgroep overleggen; 
het fungeren als contactpersoon/aanspreekpunt voor externen en de verantwoordelijkheid voor de uitvoe-
ring van de twee bovengenoemde sporen. Daarbij gaat het ook om tussentijdse monitoringacties en het als 
nodig zorgdragen voor regionale A12-afstemming voorafgaand aan te nemen lokale besluiten. Dit in nauwe 
samenwerking met de primair verantwoordelijke partijen.  
 
 
 
 
 
 
 
 Ondertekening, namens                     
 
 
 
      ………………………………………                     ………………………………………                         ……………………………………… 
             Provincie Utrecht                             Bestuur Regio Utrecht,                                   Gemeente Utrecht 
               Dhr. R.W. Krol                                      Dhr. H. Adriani                                              Dhr. G. Isabella 

                                         
 
                 
                           ………………………………………                        ………………………………………        
                            Gemeente Nieuwegein                                Gemeente Houten 
                                   Dhr. H. Adriani                                     Dhr. H. J.C. Geerdes           
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BIJLAGE  

Dynamisch werkprogramma A12 Centraal  
 

 

Activiteit werkprogramma 2012 - 2013 
Primair verantwoordelijk  
 
Hoe geborgd? 

Betrokken  
partijen uit  
A12 Centraal 
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1 Monitoring: elkaar informeren over voortgang onderdelen werkpro-
gramma, afstemmen van (gemeentelijke) ontwikkelingen, als nodig regie 
op ontwikkelingen in relatie tot de A12-visie. 
Evaluatie: jaarlijks bepalen of er nieuwe urgenties en inzichten zijn en of 
het momentum daar is om naar nieuwe fase te gaan, dan wel herijking 
ambities noodzakelijk is.  

Coördinator: Provincie 
 
Onderdeel samenwerking 
A12 Centraal 

Nieuwegein 
Houten 
Utrecht 
BRU  

2 Agendering A12 Centraal: de ambitie intern en extern levend houden 
via bijvoorbeeld het streven naar een jaarlijks A12-activiteit. Hiermee 
kunnen we mogelijke partners interesseren/binden. Ook de relatie met 
en lobby naar het Rijk is hierbij van belang. Daarnaast is de betrokken-
heid van maatschappelijke organisaties een aandachtspunt. 

Coördinator: Provincie 
(i.s.m. BRU)  
 
Onderdeel samenwerking 
A12 Centraal 

Nieuwegein 
Houten 
Utrecht 
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3 Galecopperzoom: uitwerken van de (al dan niet tijdelijke) ontwikke-
lingsmogelijkheden zonder dat het daarbij het lange termijn perspectief 
van de A12-zone in de weg staat.  

Nieuwegein 
 

Utrecht 

4 Laagraven: verder uitwerken van de ontwikkelingsmogelijkheden, 
waarbij ook inzicht wordt gegeven in de aantallen woningen in relatie 
tot mobiliteitsaspect.  

Nieuwegein i.s.m. Houten 
 
Lopend traject  

Provincie 

5 Op het meer ontsluitende (boven)regionale netwerk zijn verkeersknel-
punten. Voor een ontwikkeling van Laagraven is een verkeersonderzoek 
noodzakelijk. Daarom wordt voorgesteld een verbreed verkeerskundig 
onderzoek op te starten om zo integraal inzicht te krijgen in de effecten 
van ontwikkelingen in o.a. Laagraven, Liesbosch en binnenstad Nieuwe-
gein, ook op het meer ontsluitende (boven)regionale verkeersnetwerk.. 

Provincie  
 
 

Nieuwegein 
Houten 
Utrecht 
 

 
 

Naast de in dit werkprogramma opgenomen verdiepende acties, zijn er trajecten/projecten die nadrukkelijk een rela-
tie hebben met de A12-zone. Het gaat daarbij o.a. om:  
- Een verkenning in BRU-verband naar programmering van gebiedsontwikkelingen in de Utrechtse regio. Daarin 

gaat het onder meer om afstemming van de woningbouwontwikkelingen (uitleglocaties) in de Kromme 
Rijn/Lekzone (NV) en Rijnenburg (programma, fasering, milieus). Dit onderzoek is onder meer relevant voor de 
vraag of de beoogde woningbouwontwikkeling in Laagraven concurrerend is met de locatie Rijnenburg. 

- Planstudie Ring Utrecht. De keuzes en afspraken in het kader van de Ring hebben mogelijk consequenties voor de 
A12-zone. Het gaat daarbij met name over de ontsluitingsaspecten. Relatie met ontsluiting Liesbosch/Laagraven.  

- Actualiseren bestemmingsplan Liesbosch. Dit heeft raakvlakken met de actie verbreed verkeerskundig onderzoek. 
Ook is de vraag, hoe kan worden omgegaan met initiatieven vanuit het gebied zelf in relatie tot het langere ter-
mijn perspectief A12-zone, een aandachtspunt. 

- (ontsluiting) Rijnenburg. De kaders voor de ontwikkeling van Rijnenburg zijn geformuleerd. Conform de NV-
Ontwikkelingsvisie worden hier 7.000 woningen met bijpassende voorzieningen en werkgelegenheid gerealiseerd. 
Een kopgroep van marktpartijen heeft het voorstel gedaan zelf een 'marktvisie en ontwikkelstrategie' te ontwikke-
len. Zij stellen zich een "organische ontwikkeling" voor. Hierbij zal ook inzicht moeten worden gegeven in de wijze 
van ontsluiting. Deze zal waarschijnlijk de A12-zone doorkruisen waarbij mogelijk een win-win te maken is met de 
ontsluiting van Galecopperzoom. De marktkopgroep zal medio 2012 de visie en ontwikkelstrategie verder uitwer-
ken en op grond daarvan de gemeente vragen planologische medewerking te verlenen. Wanneer op basis van de 
voorstellen van de kopgroep een aanvullend mobiliteitsonderzoek noodzakelijk is, zal de gemeente Utrecht het 
onderzoek trekken.  

 


