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Onderwerp Statenbrief: Stand van zaken woningbouwontwikkeling 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
 
Aanleiding 
Het functioneren van de woningmarkt in onze provincie is een groot maatschappelijk vraagstuk dat terecht uw 
belangstelling heeft. Op diverse wijzen wordt er aan gewerkt om de woningmarkt los te trekken. In deze 
Statenbrief informeren wij u over de diverse trajecten waarbij wij betrokken zijn. Daarbij geven wij tevens inzicht in 
onze werkwijze en ideeën met betrekking tot de toekomstige woningbouw, zoals toegezegd in de 
Statenvergadering van 5 november jl.  en daarbij betrekken wij de door u aanvaarde moties 83 en 121.  
 
Voorgeschiedenis 
Met de Statenbrief van 10 juli 20181 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken op de woningmarkt. 
Inmiddels hebt u ook het koersdocument voor de provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening ‘Koersen 
met kwaliteit’ vastgesteld2. De afgelopen periode bent u door ons tevens geïnformeerd over het programma U 
Ned3 en de BO MIRT-afspraken van 22 november 20184.  
 
Essentie / samenvatting: 
In deze Statenbrief gaan wij achtereenvolgens in op de lopende trajecten die allen van belang zijn voor het 
functioneren van de woningmarkt en de woningbouwopgave en die uiteraard onderling met elkaar samenhangen.  
Voor de korte termijn betreft dit voornamelijk de Actie Agenda Woningmarkt en de concrete acties die in dat kader 
zijn en worden uitgevoerd, voor de middellange en lange termijn zijn vooral de acties in het kader van de 
provinciale Omgevingsvisie en het programma U Ned van belang. Voorts gaan we in op de regionale en nationale 
trajecten die hiermee tevens een relatie hebben.  
 

1. Actie Agenda woningmarkt 
 

1.1. Versnellen woningbouw 

                                                
1 Zie statenbrief d.d. 10 juli 2018, nr. 2018 RGW95  
2 Zie statenvoorstel d.d. 6 november, nr.  20182018RGW144 
3 Zie statenbrief d.d. 23 mei 2018 nr. 2018MME117 en statenbrief d.d. 6 november 2018 nr. 2018 MME213 
4 Zie statenbrief d.d. 23 november 2018 



 

  

 

De voortgang van de Actie Agenda woningmarkt stond centraal op het platform woningmarkt op 18 oktober jl. 
Gemeld kon worden dat  in 2017 de ambitie om 7000 woningen te realiseren gehaald is; de teller staat op ruim 
8000 woningen inclusief transformatie. Ook in 2018 gaat het voortvarend: in de eerste 3 kwartalen staat de teller 
op 5000. De voortekenen voor de komende jaren zijn echter nog niet zo rooskleurig: alle zeilen dienen te worden 
bijgezet om de ambitie te halen. Doel van deze netwerkbijeenkomst was tevens om elkaar bij te praten over waar 
we nu staan op de woningmarkt en gezamenlijk ook de vervolgstappen te zetten om sneller woningen te bouwen 
in de juiste segmenten en het functioneren van de woningmarkt te verbeteren. Voorts presenteerden 9 projecten 
die meededen aan de 100-dagen-challenge hun resultaten. Uiteindelijk heeft de jury 2 winnaars aangewezen, te 
weten het project FNV-gebouw Middelland in Woerden met BAM en woningcorporatie Groenwest waar het 100 
dagen doel bereikt was en er nu concreet zicht is op de realisatie, en het  samenwerkingsproject van 
woningcorporatie Mitros, BPD en gemeente Utrecht in Overvecht waar het woningbouwprogramma ter plekke 
wordt gedifferentieerd en waarvoor in ruil daarvoor de sociale huur elders in de stad wordt gerealiseerd. 
Ook het Rijk wil een bijdrage leveren aan de versnelling van de woningbouw met een speciaal Expertteam 
Woningbouw. Dit expertteam richt zich op een korte interventies op specifiek woningbouwprojecten die om wat 
voor reden dan ook stagneren. Dit team sluit aan en werkt samen met de experts en procesondersteuning die de 
provincie inzet.  
Tijdens de bijeenkomst werd het belang bevestigd van het versterken van het netwerk en de samenwerking 
tussen de diverse spelers. Immers, we hebben gedeelde ambities om voldoende en goede woningen te 
realiseren. Conform de toezegging van de gedeputeerde is onlangs een kwartiermaker aangesteld die een 
netwerkbureau voor en door de netwerkpartners zal initiëren. Hij zal hiertoe in de markt ophalen waar de meeste 
behoefte aan is en hoe partijen tot nauwere samenwerking kunnen komen. om de ambities uit de Actieagenda te 
realiseren. De stand van zaken tot nu toe staan, de projecten van de 100-dagen-challenge en 
achtergrondinformatie staan in bijlage 1 (speciale editie ROM-magazine). 
 

1.2. Sociale woningbouw 
 
Het huursegment moet in de breedte worden uitgebreid. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat op gemeentelijk 
niveau kaders en afspraken worden vastgelegd. Dit geldt zowel voor het sociale segment als voor het 
middenhuursegment. Het gaat hierbij om maatwerk per gemeente, afgestemd op de lokale situatie. Het maken 
van kaders en afspraken is primair de verantwoordelijkheid van gemeenten en corporaties. De invloed van de 
provincie hierop is beperkt. Onze inzet om de sociale huursector te versterken bestaat uit: proactief in gesprek te 
gaan met gemeenten en corporaties om zo het onderwerp te agenderen, de inzet van proces-aanjagers om 
projecten vlot te trekken (bijvoorbeeld in De Bilt, Zeist, Woerden, Utrecht en de 100-dagen-challenge projecten); 
een financiële ondersteuning of garantstelling (meestal projecten waar meerdere ambities zich stapelen, 
bijvoorbeeld in Austerlitz, De Bilt, Houten, Stichtse Vecht, Woerden, Renswoude, Leusden), of inzet van 
(financiële) experts zoals in de meeste gebiedsontwikkelingen/gebiedstransformaties waarbij we betrokken zijn. 
Daar is meestal óók realisatie van sociale huur aan de orde. Dit zijn langjarige processen waarbij aan het begin 
van het proces het exacte woningbouwprogramma nog niet bekend is, en dit bovendien gedurende de looptijd 
kan wijzigen. 
 
In de lopende periode van het programma Binnenstedelijke Ontwikkeling (sinds mei 2017) hebben we tot nu toe 
ca 70 woningbouwprojecten ondersteund waarmee in ieder geval bijna 4000 woningen zijn gemoeid waarvan ca. 
30% sociale huurwoningen. Voor een deel van deze 70 projecten is het exacte woningbouwprogramma (nog) niet 
bekend. Dat geldt in ieder geval voor 8 grote gebiedsontwikkelingstrajecten (zoals Merwedekanaalzone) waar ook 
sociale woningbouw zal plaatsvinden. Bovendien betekent het niet dat deze woningen er al staan: de provincie 
wordt meestal aan het begin van een project betrokken. Opleverdata en het te realiseren woningbouwprogramma 
betreffen vaak een inschatting en worden pas concreet als het project richting afronding en daadwerkelijke 
realisatie gaat.   
 
De toename van het aantal sociale huurwoningen blijft op dit moment achter op de gewenste groei: in 2018 zijn 
en worden in de U16 bijna 800 sociale huurwoningen toegevoegd en ca. 1000 in de gehele provincie. Dit is 
minder dan nodig is om de gewenste groei te realiseren en het aanbod van sociale huur op 30% te brengen (het 
huidige aandeel sociale huur in de gehele provincie is 27%). De oorzaak van deze achterstand is vooral de 
beperkte ter beschikking stelling van passende locaties voor sociale woningbouw. Met andere partijen spannen 
wij ons in om dit knelpunt op te lossen.   

 
1.3. Middenhuur 

Er zijn veel te weinig middenhuurwoningen in de provincie Utrecht, terwijl de doelgroep hiervoor groeit. De 
productie in dit segment is altijd laag geweest. Dit is ook geconstateerd in de Actie Agenda Woningmarkt. Door 
het strengere toelatingsbeleid op de sociale huurmarkt, de aangescherpte hypotheekeisen en meer 
flexibiliteit in arbeidscontracten en relaties is de vraag naar dit segment gestegen. Omdat de grondprijzen in de 
provincie hoog zijn en de vraag groot is, leidt dit in de vrije markt vaak tot hogere huurprijzen dan deze doelgroep 
zich kan veroorloven. Ontwikkelaars, beleggers en gemeenten staan met name aan de lat om dit segment te 
versterken. De provincie heeft dit afgelopen jaar gestimuleerd door de omvang van het probleem concreet in 
beeld te brengen, met daarbij aanknopingspunten voor oplossingen ten behoeve van betrokken partijen. In een 
door de provincie georganiseerde bijeenkomst hebben partijen elkaar gevonden. De beleggers hebben daarna 



 

  

 

gezamenlijk een ‘Biedboek Middenhuur’ opgesteld. In dit Utrechts Biedboek onderschrijven de beleggers de 
ambitie om 7.000 middenhuurwoningen toe te voegen en zij bieden een gezamenlijk afsprakenkader aan, met 
uitgangspunten en randvoorwaarden voor realisatie. Dit Biedboek is een mooi vertrekpunt voor verdere 
samenwerking tussen beleggers, corporaties en gemeenten. De inzet van de provincie zal blijven bestaan uit: het 
bij elkaar brengen van partijen: partijen voorzien van nodige kennis en expertise waar nodig, het mogelijk 
organiseren van versnelling door bijvoorbeeld inzet van een challenge en een  ondersteuningsaanbod voor 
gemeenten die met concrete knelpunten te maken hebben. Dit Biedboek is nog niet door de opstellers 
gepubliceerd. Zodra het Biedboek openbaar is, zullen we dat aan uw Staten doen toekomen.  
 
Uw Staten hebben op 5 november jl. de motie ‘Middelduur blijft middelduur’ (M 121) aanvaard. Hierin draagt u 
ons op om gemeenten op te roepen beleid te ontwikkelen om de regulering van de middeldure huur in 
nieuwbouwprojecten te verankeren en om samen met gelijkgestemde provinciebesturen bij de minister aan te 
dringen op landelijke regelgeving op dit vlak. 
Zoals hiervoor al aangegeven is het biedboek een mooi vertrekpunt voor de samenwerking tussen gemeenten, 
corporaties en marktpartijen. Hierin is onder andere een overzicht opgenomen op welke wijze gestuurd kan 
worden op de kwantiteit en kwaliteit van middenhuur. Als het nodig is, bieden wij hierbij graag onze ondersteuning 
aan.  Met het Rijk zijn er tijdens het BO MIRT afspraken gemaakt die (mede) betrekking hebben op middenhuur, 
zo is afgesproken dat Rijk en regio: 

- samen gaan  werken om excessen tegen te gaan bij huurprijzen van bestaande woningen, door een 
plafond te stellen aan de maximale huurprijzen die gevraagd mogen worden. Gezamenlijk wordt ten 
behoeve van lokaal maatwerk ‘middenhuur’ één instrument verder onderzocht en uitgewerkt, namelijk 
maximale huur via % WOZ. 

- In aanvulling op deze concrete maatregel, wordt gekeken op welke wijze gemeenten en het Expertteam 
Woningbouw samen kunnen werken bij het verkennen welke mogelijkheden er nog meer zijn om 
excessen tegen te gaan in bestaande én nieuwe woningen, bijvoorbeeld excessen in huurprijzen. 

- Daarnaast wordt gekeken of en hoe de partijen in samenwerking met het Expertteam specifiek 
voorstellen kunnen uitwerken om woningbouw aan de onderkant van het middensegment te versterken. 

Deze afspraken worden de komende tijd verder uitgewerkt, onder andere in een ‘woondeal’ die de Minister van 
BZK begin 2019 met de regio Utrecht wil sluiten.  
 

1.4. Onderzoek en monitoring 
Bureau Site UD heeft in opdracht van de U16 en de provincie een onderzoek uitgevoerd in 16 Utrechtse 
gemeenten naar de planvoorraad en het potentieel (zie bijlage 2a en 2 b). Uit het onderzoek blijkt dat er voor ca. 
60.000 woningen concrete plannen in voorbereiding zijn. Een deel daarvan is vastgelegd in bestemmingsplannen 
en vergunningen. Tot en met 2025 is er voldoende plancapaciteit (hard en zacht) om te voldoen aan de behoefte. 
Van belang is daarbij wel dat deze plannen ook daadwerkelijk ten uitvoer worden gebracht. Voor de langere 
termijn is er onvoldoende bestaande planvoorraad en zullen ook nieuwe woningbouwlocaties moeten worden 
uitgewerkt. Hiervoor zijn wel een groot aantal potentiële locaties in beeld. In het kader van onder meer de 
provinciale Omgevingsvisie en U Ned zal daar een nadere integrale afweging over moeten plaatsvinden. Het 
onderzoek vormt voor ons belangrijke informatie die we kunnen benutten ten behoeve van de provinciale 
Omgevingsvisie.  
 
Bureau Overmorgen heeft in opdracht van de provincie een knelpuntenonderzoek uitgevoerd om te bezien wat de 
belangrijkste knelpunten zijn bij woningbouwprojecten en welke instrumenten daarop ingezet kunnen worden. 
Ook worden acties en oplossingen benoemd, waarbij wordt aangeduid welk knelpunt deze actie oplost, hoe dit 
georganiseerd wordt en wie de regie daarvoor in handen heeft. De voorgestelde versnellingsaanpak voor 
binnenstedelijk bouwen bestaat uit drie bouwstenen: 1. Kennis delen;  2. Accelereren (bij binnenstedelijke 
woningbouwprojecten met impact); 3) leren en ontwikkelen. Het netwerkbureau (zie 1.1)  zou daar een 
belangrijke rol in kunnen spelen. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in een online Story Map: 
http://data.overmorgen.nl/provincieutrecht met de titel: ‘Versnellen van binnenstedelijke ontwikkelingen in de 
Provincie Utrecht’.  
 
Op dit moment wordt door U16, met ondersteuning van de provincie een kwalitatief woningmarktonderzoek 
uitgevoerd. De resultaten worden door de U10 betrokken bij het opstellen van hun Ruimtelijk-economisch 
programma, en tevens door ons bij de gesprekken die wij hebben met gemeenten en andere partijen in het kader 
van het programma binnenstedelijke ontwikkeling, de Actie Agenda Woningmarkt en de provinciale 
Omgevingsvisie. Op die manier geven wij verdere invulling aan motie 83, ‘regionale samenwerking voor woningen 
waar behoefte aan is, die ons ‘feitelijk opdraagt op basis van kwalitatief woningmarktonderzoek te laten uitvoeren 
en een plan van aanpak te ontwikkelen om te bewerkstelligen dat het woningaanbod beter aansluit bij de vraag. 
 
In opdracht van Provincie Utrecht en U10 heeft de Vereniging Deltametropool vanaf eind 2017  een brede 
analyse uitgevoerd naar knooppuntontwikkeling, waarbij de verhouding tussen vervoerwaarde en ruimtelijke 
waarde van circa 40 knooppunten in onze provincie in beeld is gebracht (zie bijlage 3.). Dit in navolging van de 
gehanteerde systematiek in omliggende provincies (o.a. Noord- en Zuid-Holland). De analyse geeft een beeld van 
de huidige kwaliteiten van de onderzochte knooppunten en geeft inzicht in het ruimtelijk potentieel van het 
knooppunt.  

http://data.overmorgen.nl/provincieutrecht


 

  

 

De analyse wordt door ons op verschillende manieren benut: voor de korte termijn wordt een programmering 
gericht op het verbeteren van de beleving en de wayfinding voorgesteld en kunnen binnenstedelijke 
verstedelijkingslocaties rondom knooppunten worden aangejaagd. Dit is opgenomen in de Korte Termijn Aanpak 
van U Ned en zal binnen de beleidsuitwerking Knooppunten in het kader van het Mobiliteitsprogramma 2019-
2023 verder worden opgepakt.  
Voor de lange termijn wordt de analyse benut voor de te maken keuzes in het kader van de provinciale 
Omgevingsvisie en U Ned. In de ‘basisprincipes voor verstedelijking’ zoals die in het Koersdocument zijn 
benoemd is knooppuntontwikkeling opgenomen.  
 
 

2. Provinciale Omgevingsvisie 
 

2.1. Koersdocument “Koersen met Kwaliteit’ 
In de provinciale Omgevingsvisie leggen we vast op welke wijze we de woningbouwopgave vanaf 2021 willen 
invullen. Het Koersdocument, door uw staten vastgesteld op 10 december 2018, geeft hieraan richting. Op basis 
van de Primos-prognose 2017 zal er ruimte moeten worden gezocht voor 57.000 - 76.000 extra woningen tot 
20405, bovenop hetgeen reeds geprogrammeerd is in de PRS/PRV 2013-2028. Voor wat betreft de 
woningbouwopgave zijn de volgende punten uit het Koersdocument van belang: 
- de ruimtevraag voor wonen en werken op een duurzame wijze wordt geaccommodeerd: met voorrang 

binnenstedelijk en nabij OV-knooppunten. En met aandacht voor de Utrechtse kwaliteiten, 
klimaatbestendigheid en energietransitie; 

- de uitleglocaties voor wonen die op termijn nodig zijn worden vastgelegd in de Omgevingsvisie; 
- we willen ruimte bieden voor kleinschalige uitbreiding van het stedelijk gebied en de kernen om de lokale 

vitaliteit of ruimtelijke kwaliteit te vergroten (lokaal maatwerk); 
- het gebied aan weerszijde van de snelweg A12, vanaf Woerden tot Driebergen, wordt als zoekgebied voor 

verstedelijking voor de Utrechtse regio beschouwd.  
- We gaan onderzoeken of de huidige systematiek van rode contouren en uitbreidingslocaties aanpassing 

behoeft in het licht van de nieuwe Omgevingswet.  
 
Het koersdocument zal in 2019 onder andere gebiedsgericht worden uitgewerkt tot een concept-ontwerp 
Omgevingsvisie. Voor wat betreft verstedelijking zoeken wij daarbij zoveel mogelijk aansluiting met de regionale 
samenwerkingsverbanden zoals U10, Regio Amersfoort, Foodvalley en de UWregio.  
De tussenresultaten van het MIRT-onderzoek (zie 2.1) en het REP (zie 4.) zijn tevens input voor de provinciale 
Omgevingsvisie.  
 

2.2. Nadere indicatie woningbouwopgave 
Op basis van de in het Koersdocument opgenomen prognose is de woningbouwopgave fors te noemen: tot 2040 
124.000 - 142.000 woningen erbij. Dit betekent echter niet dat er rekening moet worden gehouden met een extra 
ruimtebeslag voor verstedelijking in 
gelijke orde van grootte (vergelijk: 
gemeente Utrecht 152.000 
woningen). 
Er is immers nog plancapaciteit 
aanwezig die benut kan worden, en 
we blijven inzetten op 
binnenstedelijke ontwikkeling, 
waarbij, als het mogelijk is, in hogere 
dichtheden dan tot nu toe gebouwd 
zou moeten worden. Dit kan ook 
omdat de woningvraag verandert: er 
komen meer 1 en 2 
persoonshuishoudens. 
Binnenstedelijke ontwikkeling, in 
steden en dorpen, heeft ook als 
voordeel dat het draagvlak voor 
voorzieningen op peil kan blijven en 
dat de infrastructuur en het openbaar 
vervoer optimaal benut kunnen 
worden. Dit heeft ook een positief 
effect op het verbeteren van de leefkwaliteit. Het verbeteren van de leefkwaliteit is sowieso een belangrijk 
aandachtspunt bij binnenstedelijke ontwikkeling. Tenslotte zorgt meer binnenstedelijke ontwikkeling ook dat er 
minder ruimtebeslag buiten het stedelijk gebied nodig is voor woningbouw.  
Zoals hiervoor aangegeven is er nog veel plancapaciteit. Uit het Site-onderzoek in de U16 (zie 1.4) en een 
recente update van de planmonitor in de andere regio’s blijkt dat er op dit moment een planvoorraad is van ca. 

                                                
5 124.000 tot 142.000 woningen -/- restant programma PRS/PRV 2013 2028 van 57.000 woningen 



 

  

 

83.000 woningen. Op basis hiervan en geen rekening houdende met eventuele planuitval, zouden we voor de 
behoefte tot 2040 extra ruimte te zoeken voor ca. 60.000 woningen (142.000- 83.000).  
 
In de PRS/PRV hebben we als ambitie geformuleerd om tenminste 2/3 binnenstedelijk te bouwen en deze ambitie  
is tot nu toe  ruimschoots bereikt. Voor de Omgevingsvisie zouden we toch minstens moeten uitgaan van een 
ambitie om van 50 % van de resterende opgave tot 2040 binnenstedelijk te realiseren. Dit percentage geldt op het 
niveau van de provincie, het is voorstelbaar dat dit per regio en gemeente hoger of lager is.  
 
Hiervan uitgaand is de zoekopgave voor nieuwe uitbreiding max. 30.000 woningen (60.000/2), waarvan uitgaande 
van de geprognotiseerde groei en de bestaande plannen, een groot deel in de U10regio.  
 
Het zoekgebied voor nieuwe verstedelijking zoals opgenomen in Koersdocument sluit aan bij het conceptueel 
model U Ned waarin het ‘wiel met spaken’ richting geeft aan een systeemsprong voor het openbaar vervoer in 
combinatie met verstedelijkingslocaties. Bovendien liggen zowel de locaties Rijnenburg als de A12zone binnen dit 
zoekgebied. Deze beide locaties zijn reeds in de PRS 2013 – 2028 benoemd als mogelijke 
verstedelijkingslocaties voor de langere termijn. De Stuurgroep A12zone, waarin naast de provincie de U10, 
Rijkswaterstaat en de gemeenten Nieuwegein, Houten en Utrecht zitting hebben, werkt aan een integraal 
ontwikkelperspectief. Daarnaast hebben de gemeenten Bunnik en Houten respectievelijk een visie en verkenning 
uitgebracht waarin tevens wordt ingegaan op de rol die de gemeente zou kunnen spelen ten behoeve van de 
regionale woningbouwopgave. Zoals hierboven aangegeven zijn wij met regio en gemeenten in overleg over de 
locaties voor toekomstige verstedelijking, in het kader van de Provinciale Omgevingsvisie, U Ned en de REP. De 
provincie denkt daarbij voor wat betreft de Utrechtse regio nadrukkelijk aan het zoekgebied aan weerszijden van 
de A12 zoals is opgenomen in het Koersdocument 
 
Naast het zoeken naar nieuwe uitleggebieden zal ook ingezet worden op het verder intensiveren en optimaliseren 
van binnenstedelijke locaties om daarmee een hoger percentage binnenstedelijk te bewerkstelligen dan de 
hiervoor genoemde ambitie van tenminste 50%.  
 
We willen, meer dan in het verleden, met gemeenten het gesprek aangaan over de kwalitatieve 
woningbouwopgave: voor wie moet of wil men dat er gebouwd wordt. Regionale samenwerking en/of afstemming 
kan hierin een goede rol spelen.  
 
Tenslotte zullen we ten behoeve van onze afwegingen uitvoering gaan geven aan motie 149 ‘Uitwerken 
groeiscenario’s’.  

 
 

3. Programma U Ned 
 

In het BO MIRT van 4 juni 2018 is tussen regio en Rijk afgesproken om te starten met het gebiedsgerichte 
programma U Ned. Op basis van deze afspraak is het programmaplan U Ned vastgesteld. Dit programma kent 3 
essentiële onderdelen, te weten (1) de Korte Termijn Aanpak, (2) een pre-Verkenning bereikbaarheidsproblemen 
naar en van Utrecht Science Park (USP) en op de Multimodale Knoop Utrecht Centraal (MKUC) en (3) het MIRT 
Onderzoek ‘Wonen, Werken, Bereikbaarheid en Leefbaarheid’. In het BO MIRT op 22 november zijn hierover 
aanvullende afspraken gemaakt. Voor wat betreft de woningbouwbouwopgave is het starten van het MIRT 
Onderzoek relevant.  
 

3.1. MIRT Onderzoek ‘Wonen, Werken, Bereikbaarheid en Leefbaarheid’. 
Voor wat betreft de zoektocht naar nieuwe woningbouwlocaties is met name het MIRT-onderzoek van belang. In 
dit onderzoek bezien Rijk, provincie en U10gemeenten de opgaven voor de langere termijn in samenhang, vanuit 
het besef dat deze aanpak optimaal rendement oplevert voor zowel de metropoolregio Utrecht als voor Nederland 
als geheel.  
Doelstelling van het MIRT Onderzoek is het gezamenlijk inzicht verkrijgen in een effectieve aanpak van de 
verstedelijkingsopgave en daarmee samenhangende bereikbaarheidsknelpunten voor alle modaliteiten en 
leefbaarheidsknelpunten. Dit als basis voor te nemen samenhangende besluiten voor integrale keuzes op het 
vlak van verstedelijking, werkgelegenheid, mobiliteit en leefbaarheid. Daarmee wordt duidelijk welke 
(infrastructurele en ruimtelijke) maatregelen er nodig zijn bij verschillende plausibele verstedelijkingsscenario’s 
waarmee de behoefte aan woon- en werklocaties worden gefaciliteerd. En ook andersom: wat zijn logische 
verstedelijkingsscenario’s gekoppeld aan de bestaande infrastructuur? In de eerste maanden van 2019 worden 
een aantal ruimtelijke modellen opgesteld en doorgerekend op effectiviteit. Op basis hiervan ontwikkelt zich in 
2019 een contour van een mogelijk verstedelijkingsperspectief voor de regio U10, met ontwikkelingen die niet 
meer ter discussie staan en ontwikkelingen die op lange termijn mogelijk moeten blijven zonder hier al expliciete 
keuzes over te maken. In 2020 wordt deze adaptieve verstedelijkingsstrategie verder verfijnd door met de 
contouren van het verstedelijkingsperspectief als basis een nieuwe set ruimtelijke modellen te maken, gericht op 
de belangrijkste discussiepunten en zo te komen tot een robuuste verstedelijkingsstrategie.  
 
Bij deze actie zal afstemming worden gezocht met de provinciale Omgevingsvisie.  



 

  

 

 
4. Ruimtelijk-economisch Perspectief en Programma van de U10 

 
De U10 heeft het initiatief genomen om een Ruimtelijk-Economisch Perspectief en programma (REP) op te 
stellen.  
Omdat ruimte in de Utrechtse regio schaars is moeten er keuzes worden gemaakt en zoveel mogelijk synergie 
worden gezocht om verschillende functies een plek te geven en daarmee tevens de balans te houden tussen 
groei en leefbaarheid. In de Ruimtelijk economische Koers van de U10 zijn daarvoor belangrijke lijnen uitgezet: 
de regio kiest ervoor de economische en demografische groei op een duurzame wijze te faciliteren en zich door 
te ontwikkelen en te positioneren als de internationaal erkende regio van gezond stedelijk leven. Het REP is 
daarvan de uitwerking. Het gaat daarbij om een regionale (verstedelijkings-)perspectief én een regionaal 
programma. 
Een van de resultaten is een verstedelijkingsstrategie. Deze heeft tot doel om de mogelijkheden voor wonen, 
werken en bereikbaarheid in samenhang in beeld te brengen en samen met andere overheden een goede 
afweging te maken waardoor een verstedelijkingsrichting kan worden gekozen. Hierbij wordt rekening gehouden 
met thema’s als landschap, energie en duurzaamheid.  
 
Als provincie doen we mee met het opstellen van het REP. Bij deze actie wordt afstemming gezocht met het U 
Ned MIRT Onderzoek en het levert tevens belangrijke input voor de provinciale Omgevingsvisie.  
 
Bouwstenen voor het REP zijn onder meer: 
- Knooppunten van provincie uitgelicht: NL CS (in opdracht van provincie Utrecht en U10 door Vereniging 

Deltametropool; juni 2018, zie onder 1.4)  
- Locatieonderzoek woningbouw U16 (zie onder 1.4) 
 

5. BO MIRT Woningbouwafspraken en af te sluiten ‘woondeal’ 
 
In het BO MIRT van 22 november jl. zijn afspraken gemaakt over het versnellen en functioneren van de regionale 
woningmarkt in de Metropoolregio Utrecht. Zo is afgesproken dat Rijk en regio zich inzetten om de groei van de 
regio op een goede wijze te accommoderen en het woningtekort in te lopen, onder meer door het vinden van 
bereikbaarheidsoplossingen. Dit gebeurt via de verschillende trajecten van het programma U Ned. Daarnaast is 
besloten om bij een aantal locaties actief de samenwerking op te zoeken met als doel tot een versnelde 
duurzame stedelijke verdichting te komen. Ten aanzien van het functioneren van de woningmarkt zijn 
procesafspraken gemaakt, onder meer over het tegengaan van excessen bij huurprijzen en versterking 
woningbouw aan de onderkant van het middensegment. Tenslotte is afgesproken dat ingezet wordt op het sluiten 
van een ‘woondeal’ begin 2019.  
 
Over de afspraken die we gaan opnemen in de woondeal vindt nog overleg plaats tussen Rijk en regio. Deze 
afspraken kunnen betrekking hebben op 1) de versnelling van de woningbouw, bijvoorbeeld door specifieke 
afspraken te maken over een aantal locaties die ook al in de BO MIRT-afspraken zijn benoemd, 2) het 
functioneren van de woningmarkt, denk aan afspraken die te maken hebben met het verbeteren van de 
doorstroming of de betaalbaarheid, 3) de binnenstedelijke kwaliteit, bijvoorbeeld afspraken over binnenstedelijke 
transformatie  en inclusiviteit, maar ook over 4) de locaties voor de langere termijn, waarbij voor ons het traject 
van de provinciale Omgevingsvisie, waaronder het Koersdocument leidend is. Wij zullen u op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen in deze.  
 

6. Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 
 
Het Rijk werkt aan Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Begin 2019 wordt de Ontwerp NOVI verwacht. Deze 
benoemt nationale ambities en geeft richting aan de aanpak van de vier prioritaire opgaven uit de NOVI. Een van 
deze prioritaire opgaven betreft ‘Sterke, leefbare en klimaatbestendige steden en regio’s met voldoende ruimte 
om te wonen, werken en bewegen. Zij initieert een aantal nieuwe programma’s rondom cross-sectorale opgaven 
die model staan voor de integrale manier van werken die de NOVI beoogt. Dit doet zij gebiedsgericht o.a. door 
middel van zogenaamde perspectiefgebieden (acht tot tien voor heel Nederland). Dit zijn gebieden waar 
meerdere complexe NOVI-opgaven samenkomen. De oostkant van de stad Utrecht (met de A12‐zone, 
Merwedekanaalzone, Stationsgebied en Rijnsweerd/USP) kan mogelijk zo’n perspectiefgebied te worden. In dit 
gebied komen veel complexe opgaven samen waar we met Rijk en regio in het kader van het programma U Ned 
aan samenwerken. In dit gebied zal ook een aanzienlijk deel van de woningbouwopgave kunnen landen. 
Randvoorwaarde daarbij zijn investeringen in de bereikbaarheid. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met onze inspanningen in het kader van de actie-agenda woningmarkt willen we tot 2021 een 
woningbouwproductie van 7000 woningen per jaar realiseren.  
Zoals in het koersdocument vastgelegd kiezen we ervoor om de ruimtevraag voor wonen te accommoderen, op 
een duurzame wijze.  
 



 

  

 

Financiële consequenties 
Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

- Begin 2019: woondeal regio Utrecht 

- 2019: uitwerkingen t.b.v. Omgevingsvisie 

- 2019: contour verstedelijkingsperspectief op basis van MIRT Onderzoek 

- Eind 2019: concept-ontwerp Omgevingsvisie en -verordening 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief en motie 83 en 121 als afgehandeld te beschouwen.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 
 
Bijlagen:  

- 1. Special ROMmagazine 
- 2a. en 2b. Rapportages Site UD 
- 3. Analyse knooppunten Vereniging Deltametropool 


