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Opgaven:

• Gezonde toekomstbestendige regio 

• 125.000 woningen 

• 80.000 arbeidsplaatsen 

• Duurzaam bereikbare regio 

• Rijk en regio werken samen aan  studies, onderzoeken, besluitvorming 

en investeringen

Bron: U Ned



Perspectief op de regio 

Bron: NOVI

Bron: OpU

Bron: IRP 2050

Bron: RSU 2040

Bron: U Ned

Nationaal

Lokaal



Nabijheid als leidend principe

• Gezond stedelijk leven als motto

• Mixen en dubbelfuncties, menging 

• Alle voorzieningen dichtbij 

• Bestaande gebied wordt versterkt 

• Inzetten op fiets, lopen en OV 

• Barrières worden geslecht

Bron: RSU 2040



Grote U & Wiel met spaken

• Stedelijk kerngebied met drie 
metropoolpoorten 

• Daarbij behorende regionale (OV) 
knooppunten rondom een OV 
netwerk

• Wiel met spaken is het concept

Bron: U Ned



Groen groeit mee 

• Maak landschappen beter 
bereikbaar en toegankelijk 

• Investeer in stedelijk 
regionaal groen in 
samenhang met andere 
investeringen

• Zet in op kwalitatief én 
kwantitatief groen

Bron: RSU 2040

Bron: U Ned



Korte en middellange termijn (tot 2030)
2030

+ 75.000 (125k) woningen

+ Extra hinder door grote infraprojecten

+ 65.000 (80k) arbeidsplaatsen

Grote bereikbaarheidsopgaven in de 
regio

Korte Termijn Aanpak (KTA)

Aanpak 2030

Regionale parkeerstrategie

No Regrets

Welke maatregelen moeten we nu in gang zetten om in                      

2025-2030 effect te kunnen sorteren?

Welke fiets en OV- maatregelen kunnen we treffen 

zonder toekomstige ontwikkelingen te blokkeren?

Hoe houden we een deel van 

de  ‘Corona-effecten’ vast?

2040
2050

Wat spreken we gezamenlijk  af 

over ons parkeerbeleid?

Onder welke voorwaarden kunnen we op 

bestaande regioknopen en OV-corridors 

verder verstedelijken? 

Programma Knooppunten

MIRT-Verkenning OV en Wonen
Wat wordt onze eerste stap richting een schaalsprong OV?

NU





In BO MIRT 2020 afgesproken de mobiliteitsvisie uit Utrecht Nabij verder uit 

te werken.

De strategie moet antwoord geven op de vragen zoals:

• Met welke slimme maatregelen houden we de regio bereikbaar in 2040?

• Hoe kan de groei van het aantal inwoners en arbeidsplaatsen gefaciliteerd 

worden?

• Welke maatregelen zijn nodig voor fiets, OV en auto?

• Op welke wijze blijft de Ring Utrecht functioneren voor het doorgaande en 

regionale verkeer?

• Kan met gedragsmaatregelen (zoals thuiswerken) en beprijzen uitbreiding 

van de infrastructuur voorkomen worden?

Mobiliteitsstrategie



• Inhoudelijk gericht op de 
bereikbaarheidsopgaven in de regio, 
zowel de nationale als de regionale 
opgaven

• In continue afstemming met 
Verkenning OV en Wonen en 
gebiedsonderzoeken

• Gereed voor het BO MIRT van 2022 
om dan besluiten te nemen over 
vervolg

Mobiliteitsstrategie 



• Onderzoeken hoe de bandbreedtes voor wonen en 

werken uit Utrecht Nabij gerealiseerd kunnen 

worden in deze drie gebieden. 

• Aandacht voor alle opgaves die ruimte vragen bij 

verdere verstedelijking: mobiliteit, groen, klimaat, 

water, energie, cultuurhistorie, maatschappelijke 

voorzieningen.  

• Belangrijke vertrekpunten naast Utrecht Nabij:

 Ruimtelijke Strategie Utrecht 

 Omgevingsvisies Provincie Utrecht, Nieuwegein

 Integraal Ruimtelijk Perspectief U16

Doel drie gebiedsonderzoeken 
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Drie gebieden in samenhang bekijken
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• Oktober  brief en bijeenkomst(en) m.b.t. inzet BO MIRT

• November  brief afspraken BO MIRT (Rijk-Regio)

• Begin 2022  besluitvorming MIRT verkenning zeef 1 en 

richting geven aan gebiedsonderzoeken en mobiliteitsstrategie

Vervolg raden en staten



Dank voor uw aandacht

Vragen?


