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Inleiding 

Op 31 oktober 2006 hebben wij een standpunt ingenomen over de concept Ontwikkelingsvisie 2015-
2030 van de Noordvleugel Utrecht. Dit standpunt hebben wij neergelegd in onze brief aan Provinciale 
Staten  van 31 oktober 2006. In deze brief wordt ingegaan op de achtergronden van de visie en op 
onze overwegingen die aan ons besluit ten grondslag liggen. Kortheidshalve verwijzen wij naar deze 
brief, die als bijlage is bijgevoegd.  
 
Wij bieden u bijgaand ontwerp besluit aan. 
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Besluit 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 11 december 2006; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 21 november 2006, dienst/sector RenG/RSO, nummer 
2006REG003271; 
 
Gelezen; de brief van GS van 31 oktober 2006 aan PS (2006REG003272i)  
 

Besluiten:  
 
De concept Ontwikkelingsvisie 2015-2030 van de Noordvleugel Utrecht te beschouwen als een kader 
voor de volgende vervolgstappen: 
 

• een strategische agenda voor nader overleg in regionaal verband en met het Rijk; 
• een agenda voor de nadere gebiedsverkenningen met als centrale vraag of de in de Visie 

geschetste mogelijke ontwikkelingsrichtingen ook daadwerkelijk haalbaar zijn; 
• een agenda voor een tweetal sectorale uitwerkingen; de groenblauwe visie en het opstellen van 

een infrastructureel investeringsprogramma in samenhang met de beide Pakketstudies 
infrastructuur, waarvan de Planstudies onderdeel uitmaken. 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Bijlage bij statenvoorstel Noordvleugel Utrecht concept Ontwikkelingsvisie 2015-2030 
 

Datum : 31 oktober 2006 
Aan Provinciale Staten Uw Kenmerk :  
t.b.v statencommissie Ruimte en Groen Ons kenmerk :  2006REG003272i 
 Contactpersoon : K.A. Meester 
 E-mail : klaas.meester@provincie- 
 utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 030-2583490 
 

Onderwerp: Noordvleugel Utrecht concept Ontwikkelingsvisie 2015-2030 
 
In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 
Aanleiding 
Per brief van 18 oktober jl. heeft de voorzitter van de NV-Utrecht, de heer Staal, ons de 
concept Ontwikkelingsvisie Noordvleugel 2015-2030 aangeboden. Deze brief, gericht aan 
alle dagelijkse besturen van de NV-Utrecht partners is, evenals de Ontwikkelingsvisie, 
bijgevoegd. De brief geeft een goed overzicht van de procesgang, de inhoud en voorgestelde 
vervolgstappen van de Ontwikkelingsvisie. 
Alle NV-partners bespreken de Ontwikkelingsvisie in hun dagelijkse besturen. Wij hebben de 
visie op 31 oktober jl. in ons college besproken. Wij beschouwen de Ontwikkelingsvisie als 
een kader voor de volgende vervolgstappen: 

• een strategische agenda voor nader overleg in regionaal verband en met het Rijk; 
• een agenda voor de nadere gebiedsverkenningen met als centrale vraag of de in de 

Visie geschetste mogelijke ontwikkelingsrichtingen ook daadwerkelijk haalbaar zijn; 
• een agenda voor een tweetal sectorale uitwerkingen; de groenblauwe visie en het 

opstellen van een infrastructureel investeringsprogramma in samenhang met de beide 
Pakketstudies infrastructuur, waarvan de Planstudies onderdeel uitmaken. 

Wij zijn van mening dat de NV-Utrecht een belangrijk medium is om de regionale belangen 
goed voor het Haagse voetlicht te brengen. De besluiten die het Kabinet op 25 augustus 2006 
genomen heeft in het kader van het Noordvleugelprogramma getuigen hiervan. In de brief van 
de voorzitter wordt daar nader op ingegaan. 
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
In het door uw staten vastgestelde Streekplan  2005-2015 is op pagina 18 en 29 aangegeven 
dat met de NV-Utrecht beoogd wordt om de positionering van Utrecht gestalte te geven. 
Pagina 29 van het Streekplan meldt hierover: “Kernbegrippen daarbij zijn de versterking van 
de stedelijke netwerken en de economische ontwikkeling, de bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van de Randstad en het aanbieden van een aantrekkelijk leefmilieu”.  
Op 29 augustus 2005 is de aanpak van de Ontwikkelingsvisie in de commissie Ruimte en 
Groen besproken. In NV-Utrecht verband is vervolgens het eerste concept van de 
Ontwikkelingsvisie opgesteld. Deze is op 4 december 2005 in de commissie besproken. De 
commissie heeft ons een aantal kaderstellende uitgangspunten meegegeven voor een volgende 
versie. De commissie vond de lagenbenadering van belang, waarbij de infrastructuur een 
belangrijke rol zou moeten spelen. Ook zou maximaal ingezet moeten worden op de 
binnenstedelijke mogelijkheden. Er werden kritische kanttekeningen geplaatst bij enkele 
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mogelijke ontwikkelingsrichtingen zoals bijvoorbeeld aan de Noordkant van Utrecht en in het 
Kromme Rijngebied. Ook was de commissie van mening dat Flevoland een deel van de 
verstedelijkingsdruk op het NV-Utrecht gebied zou moeten opvangen. De commissie vroeg 
meer aandacht voor de groenblauwe ontwikkelingen. Zo is in NV-verband ook een 
groenblauwe visie opgesteld. Deze is als onderlegger bij de opstelling van de Visie gebruikt 
en zal ook als een van de vertrekpunten bij de nadere gebiedsverkenningen zijn. De visie is 
eveneens bijgevoegd. 
Wij zijn van mening dat in de voorliggende Ontwikkelingsvisie de door de commissie Ruimte 
en Groen genoemde elementen goed zijn verwerkt. 
 
Status NV-Utrecht en Ontwikkelingsvisie 
In de brief van de voorzitter van de NV wordt nadrukkelijk aandacht besteedt aan de status 
van de NV-Utrecht en van de Visie. Wij onderschrijven dat ten zeerste. De Visie is vooral 
agenderend van aard. Daar is bewust voor gekozen. Zoals in de brief van de voorzitter van de 
NV is neergelegd hoeven de afzonderlijke partners niet elke regel van de Visie te omarmen. 
Er is een aantal aspecten die effecten kunnen hebben op het uiteindelijke resultaat. Zo zal met 
de Ministeries van VROM en LNV nog een stevige discussie gevoerd moeten worden over 
het spanningsveld tussen de verstedelijkingsopgave en het beleid voor de Nationale 
Landschappen. Ook zal rekening gehouden moeten worden met een maatschappelijke 
discussie over mogelijke ontwikkelingsrichtingen.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De Visie is het startpunt van een aantal vervolgstappen. Deze zijn in de Visie, maar ook in de 
aanbiedingsbrief van de voorzitter beschreven. Zoals aangegeven in het begin van deze brief 
onderschrijven wij die vervolgstappen. Daarbij is er een ruwe taakverdeling te maken. De 
NV-Utrecht zal zich vooral concentreren op haar corebusiness, het gezamenlijk optrekken 
richting Den Haag. De Minister van VROM en de programmaminister voor de Noordvleugel 
hebben aangegeven de discussie vooral met de gezamenlijke regionale partners voort te 
zetten. Dat gebeurt ook in andere delen van de Randstad, zoals de Noordvleugel 
“Amsterdam” de Zuidvleugel en het Groene Hart. 
Bij de nadere verkenningen zullen vooral de direct belanghebbenden betrokken worden, 
waaronder de relevante gemeenten. Niet alle NV-partners zullen bij elke verkenning 
betrokken hoeven te worden. Bij de verdere verkenningen zal het voortouw voor een 
belangrijk deel bij de provincie liggen.  
 
Hoewel bij de vervolgactiviteiten de provincie een nadrukkelijker rol zal spelen, willen wij de 
regionale afstemming in NV-Utrecht verband ook de komende periode voortzetten. Wij zijn 
van mening dat met dit platform de regionale belangen op de meest effectieve wijze op de 
Haagse agenda’s te zetten en te houden zijn.  
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, mr B. Staal 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 


	Inleiding

