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Samenvatting 

De Noordvleugel Utrecht doet het economisch zeer goed. Zij heeft een 

hoog bruto regionaal product en is één van de snelste groeiers van 

Nederland. Vooral de kennisintensieve en creatieve sectoren floreren. 

Hiermee levert de Noordvleugel Utrecht een grote bijdrage aan de 

internationale concurrentiepositie van de Randstad. Er is een hoog

opgeleide bevolking, de grootste universiteit van Nederland en er zijn 

veel onderzoeksinstellingen. De vele hoogwaardige woonmilieus en  

de fraaie landschappen dragen bij aan de internationale concurrentie

positie want deze vestigingsplaatsfactoren gaan steeds zwaarder 

wegen. Tegelijker tijd is er in het gebied een zeer grote vraag naar 

woningen, bedrijventerreinen en infrastructuur. De centrale vraag is 

hoe met deze verstedelijkingsdruk om te gaan in relatie tot de kwaliteit 

van het landschap. 
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Het afgelopen jaar heeft het Bestuurlijk Overleg Noordvleugel Utrecht in 

verschillende delen van de regio onderzoek laten doen naar oplossingen 

voor dit dilemma. De tussenbalans van dit onderzoek is dat het onder 

voorwaarden mogelijk is meer woningen in de bestaande bebouwde 

gebieden te realiseren dan oorspronkelijk werd aan genomen. Daardoor 

hoeft minder in open gebied te worden gebouwd en komen de nationale 

landschappen niet verder onder druk te staan. Het Rijk en de Noord

vleugel Utrecht zullen de randvoorwaarden verder uitwerken en eind dit 

jaar concrete afspraken maken over de rol en inzet van de betrokkenen 

en de middelen.

Wegens het grote belang van deze ontwikkeling voor de toekomst  

van de Randstad, is Duurzaam bouwen in de Noordvleugel Utrecht één van 

de projecten geworden van het Programma Randstad Urgent van het 

kabinet. Er is een nauwe relatie met Draaischijf Utrecht, een andere 

project uit dit programma, dat gaat over de bereikbaarheid van Utrecht 

en de Randstad. 
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Wat vooraf ging

In 2005 begon de Noordvleugel Utrecht te onderzoeken hoe de regio zich met behoud 

van haar kwaliteiten tot 2030 zou kunnen ontwikkelen. Om tot een uitgebalanceerde 

aanpak te komen, is de Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2030 opgesteld. Deze is  

in mei 2007 verschenen en in juni 2007 gepresenteerd op de Noordvleugel Utrecht

conferentie in Hilversum. 

De trefwoorden van die Ontwikkelingsvisie zijn ‘kwaliteit’ en ‘verdichting’. Die duiden 

erop dat de Noordvleugel Utrecht de groei van de economie en de bevolking wil opvangen 

door de kwaliteit van het aanbod aan woningen en werklocaties te verhogen en door  

de al bebouwde ruimte nog beter te benutten. Een belangrijk facet van die regionale 

kwaliteiten zijn de groene en blauwe elementen van natuur, water en landschap in hun 

rijke schakering en afwisseling. De bescherming daarvan is van het grootste belang. 



De Ontwikkelingsvisie beschrijft wat de verwachte woningbehoefte is, voor welk deel 

van deze behoefte er mogelijkheden liggen en voor welk deel nader onderzoek nodig is. 

Verder is aangegeven hoe de Noordvleugel Utrecht tot een goede afweging wil komen 

van de belangen van zowel woningbouw, bedrijventerreinen en infrastructuur als 

groenblauwe elementen (natuur, landschap, water). 

In de Ontwikkelingsvisie zijn vijf gebieden geselecteerd voor nader onderzoek. Daarnaast 

zijn vier thematische uitwerkingen opgezet naar de behoefte aan bedrijventerreinen, de 

mogelijkheden voor binnenstedelijk bouwen, de mogelijkheden voor woningbouw bij 

Randstadspoorstations en de groenblauwe elementen. Zowel de gebiedsverkenningen 

als de sectorale uitwerkingen hebben inmiddels resultaten opgeleverd. Zij vormen de 

basis van deze Tussenbalans. 

Agenda Noordvleugel Utrecht volgens Ontwikkelingsvisie 2007
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Resultaten van de gebiedsverkenningen 

Behoefte aan woningen

In de Ontwikkelingsvisie van mei 2007 is geconcludeerd dat de Noordvleugel Utrecht  

in de periode 20152030 maximaal 65.500 nieuwe woningen nodig heeft. Volgens de 

Ontwikkelingsvisie kan ongeveer een derde deel daarvan gebouwd worden in bestaand 

stedelijk gebied. Ongeveer de helft vraagt om ‘nieuwe’ gebieden. Het resterende deel 

van de benodigde woningen kan gerealiseerd worden in Almere. 

Minder woningen in open gebied nodig

Omdat het bouwen in ‘nieuwe’ gebieden op grote bezwaren stuit vanuit oogpunt van 

natuur en landschap, is het afgelopen jaar kritisch gekeken of dat werkelijk in die mate 

nodig is. De voorlopige conclusies zijn dat er inderdaad meer woningen in bebouwd 

gebied tot stand kunnen komen, mits daarvoor voldoende financiële steun van het  

rijk beschikbaar komt en een aantal andere problemen, bijvoorbeeld op het gebied  

van infrastructuur en externe veiligheid, opgelost kunnen worden. In dat geval zijn  

er minder woningen nodig in het open gebied (zie tabel 1).
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Tabel 1: Verschuiving woningbouwopties van uitleglocaties naar intensivering 

stedelijk gebied 

Opgave  
Ontwikkelingsvisie

Resultaat  
verkenningen

Totaal in stedelijk gebied (inclusief  

stationslocaties Randstadspoor)

21.500 + pm i.v.m.  

Randstadspoor

38.800

Totaal uitleglocaties en verspreid landelijk 

gebied (inclusief Almere en Rijnenburg)

44.000 33.100

Totaal onder voorwaarden te realiseren 65.500 71.900

De Noordvleugel Utrecht wil dit onder meer realiseren door de verouderde, te slopen 

woningen in bestaand stedelijk gebied, te vervangen door hetzelfde aantal nieuwe 

woningen en door nieuwe inbreidingslocaties.

Als het echter niet lukt om aan de randvoorwaarden te voldoen (zie pagina 13 ) moet 

worden uitgeweken naar onbebouwd gebied of worden besloten de bouwambitie naar 

beneden bij te stellen.
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Dit grotere accent op bestaand bebouwd gebied is het resultaat van nieuwe inzichten 

die het afgelopen jaar zijn verworven.

Wat betreft bestaand stedelijk gebied:

1. Voor het bestaand stedelijk gebied werd tot nog toe uitgegaan van 21.500+p.m. nieuwe 

woningen, voor een deel als vervanging van te slopen woningen. De verkenningen 

hebben opgeleverd dat het, met financiële injecties, mogelijk is een groter aantal 

woningen te bouwen: 7.500 (i.p.v. 5.000) woningen in Gooi en Vecht, 4.300 (ongewijzigd) 

in Eemland en 21.000 (i.p.v. 16.000) in het stadsgewest Utrecht. De realisatie van deze 

extra woningen is zeer complex en vraagt extra inzet van alle betrokken partijen.

2.  De Ontwikkelingsvisie hield rekening met het bouwen van 10.000 tot 15.000 woningen 

in Almere voor de behoefte van de Noordvleugel Utrecht. Dit aantal is nu op 15.000 gezet.

3.  Zoals is afgesproken is gezocht naar mogelijkheden om woningen te bouwen bij  

Randstadspoorstations. Daar kunnen 2.000 woningen gerealiseerd worden.

4.  Daarnaast worden de plannen voor Rijnenburg met 2.000 verhoogd (van 5.000 naar 7.000 

woningen) met als randvoorwaarde het behoud van de kwalitatieve ambities en het tot 

stand komen van de daarvoor benodigde ontsluiting.  

Wat betreft de plannen voor nog onbebouwd gebied:

5.  De Ontwikkelingsvisie ging uit van een resterende woningbouwopgave voor het  

Stadsgewest Utrecht van 15.000 à 20.000 woningen. In de verkenningen is onderzocht 

wat mogelijk is binnen bestaand bebouwd gebied en bij Randstadspoorstations en wat 

in de Oude RijnzoneOost en in de Kromme Rijn / Lekzone kan worden gerealiseerd. 

Vooralsnog is de raming voor de Oude RijnzoneOost vervallen omdat het toevoegen 

van extra woningen in die zone voor de Noordvleugel Utrecht op gespannen voet staat 

met het beleid voor het nationaal landschap Groene Hart. Het laten vervallen van deze 

toevoeging staat los van de nog te realiseren woningen voor de eigen behoefte van 

Woerden en omgeving. 

6.  De verkenning Kromme Rijn/Lekzone komt uit op 5.500 mogelijke woningen, aansluitend 

bij bestaande woonkernen of geplande ovverbindingen. 

7.  In Eemland zou worden gezocht naar mogelijkheden voor 3.000 tot 5.000 woningen in 

uitleggebieden. De uitkomst is dat er in elk geval 4.500 mogelijk zijn en wellicht zelfs 

7.600. Een deel daarvan (tot een maximum van 3.000 woningen) zal worden gerealiseerd 

in VathorstWest.

8.  De Ontwikkelingsvisie ging er vanuit dat ongeveer 5.000 woningen verspreid door het 

landelijk gebied geplaatst konden worden. Omdat is gebleken dat er hoogstens enkele 

honderden gerealiseerd kunnen worden, is dit aantal in de Tussenbalans niet meegeteld.



Tabel 2: Maximale woningbouwmogelijkheden per gewest 

Behoefte 2015-2030 volgens 
Ontwikkelingsvisie 2007

Mogelijkheden volgens 
Tussenbalans mei 2008

Gewest Eemland 14.000 11.900

Gewest Gooi en Vecht 10.500 7.500

Almere 15.000

Stadsgewest Utrecht 41.000 37.500

Noordvleugel Utrecht totaal 65.500 71.900

Woonmilieus

De langetermijnontwikkeling van de Noordvleugel Utrecht vraagt om een gevarieerd 

aanbod van woningen in verschillende woonmilieus dat past bij de groeiende welvaart. 

Wij verwachten dat het goed mogelijk is vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.  

We moeten wel alert blijven op veranderingen in behoeften en voorkeuren van woon

consumenten. Centrumstedelijke en groenstedelijke woonmilieus vragen in dit opzicht 

extra aandacht. 
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In de gebiedsverkenningen is gekeken of er mogelijkheden zijn om langs bestaande 

wegen of dijken exclusieve, landelijke woningen in een dorpse omgeving te laten bouwen. 

Er is een beperkte vraag naar die woningen en er zijn ook slechts beperkte mogelijkheden 

tot het realiseren ervan. Het gaat dan hooguit om enkele honderden woningen. 

Tabel 3: Woonmilieudifferentiatie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 

Woonmilieu Procentuele toevoeging in 
2015-2030 aan de bestaande 

woningvoorraad

Aantal te bouwen woningen 
in 2015-2030 (afgerond)

Centrumstedelijk 2030 16.500

Stedelijk buiten centrum 2030 16.500

Groenstedelijk 2030 16.500

Dorps 1020 9.500

Landelijk 515 6.500

Totaal 100 65.500
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Ontwikkelingsvisie 2015-2030 – verdichting en kwaliteit
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Bedrijventerreinen 

De oorspronkelijke, in de Ontwikkelingsvisie opgenomen, ramingen wat betreft behoefte 

aan bedrijventerreinen (exclusief kantoorlocaties) zijn op basis van nieuwe landelijke 

behoeftecijfers tot 2040 naar beneden bijgesteld van 812 ha bruto naar 432 ha bruto. 

Wij kiezen voor optimaal gebruik van de bestaande terreinen, zodat minder nieuwe 

bedrijventerreinen hoeven te worden aangelegd. Dat is ook het beleid van de rijks

overheid. Voor herstructurering en kwaliteitsverbetering van bedrijventerreinen  

heeft de provincie al € 15 miljoen gereserveerd voor de komende jaren.

De vraag naar bedrijventerreinen in het Stadsgewest Utrecht is groter dan gemiddeld  

in Nederland. Dat komt door de hoge groeicijfers van onze regionale economie. Boven

dien zal er vervangende ruimte moeten komen voor de bedrijvenlocaties die worden 

getransformeerd tot woningbouwlocaties. Om deze redenen gaat de Noordvleugel 

Utrecht uit van een hogere behoefte dan in andere delen van het land. 

Om in de behoefte van de Noordvleugel Utrecht te voorzien speelt Almere een grote rol. 

Het tekort kan worden gecompenseerd met de mogelijkheden in Almere. 

Tabel 4: Behoefte en aanbod bedrijventerreinen 

Behoefte Resultaat  
verkenning

Behoefte Noordvleugel Utrecht volgens Ontwikkelingsvisie 2007 812 nvt

Behoefte Noordvleugel Utrecht volgens Tussenbalans 3) 432 308  

Stadsgewest Utrecht 244 120 1)

Gewest Eemland 91 59 2)

Gooi en Vechtstreek 97 0

Almere - 129 4)

1) Waaronder Rijnenburg: 100 ha
2) Diverse locaties
3) Daarnaast is er in de provincie Utrecht nog een opgave voor de deelgebieden Zuidoost- en West-Utrecht
4) Het tekort van de gewesten Eemland en Gooi en Vechtstreek wordt opgevangen in Almere.

Kantorenlocaties

Voor kantorenlocaties is tot 2015 en daarna voldoende opgenomen in de ruimtelijke 

plannen. Hier hoeft nu geen ruimte voor te worden gereserveerd. 
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Groenblauw

Een belangrijk onderdeel van de Ontwikkelingsvisie gaat over het versterken en tot 

stand brengen van de groene (natuur, landschap) en blauwe (water) kwaliteiten van ons 

gebied. Daarvoor bestaan al verschillende beleidsdocumenten zoals voor het Groene Hart, 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie, heel de Heuvelrug, de Ecologische Hoofdstructuur en 

de Groene Uitweg. Het is zaak de projecten en programma’s die voorbereid zijn ook 

werkelijk uit te voeren.

Omdat de mensen die in de nieuwe wijken gaan wonen ook recreatiegebieden moeten 

hebben, zal veel energie gestoken moeten worden in de toegankelijkheid van het 

buitengebied vanuit de steden. De grote woningdichtheid in de steden vraagt om extra 

goede stadlandverbindingen zodat het rijke landschap ook voor de binnenstadbewoners 

heel goed bereikbaar is. In de gebiedsverkenningen die in voorbereiding zijn, wordt dan 

ook voortdurend bekeken wat de consequenties van bouwprojecten kunnen zijn voor 

de recreatieve routenetwerken en de groenblauwe kwaliteiten van de Noordvleugel 

Utrecht.



Te realiseren randvoorwaarden
 

De mogelijkheden om meer binnenstedelijk te bouwen kunnen alleen tot stand komen 

als aan randvoorwaarden wordt voldaan. Het gaat onder meer om de volgende:

 Voldoende financiële mogelijkheden voor het realiseren van de woningen in bestaand 

bebouwd gebied. Het financieringstekort kan uiteenlopen van € 10.000 tot € 80.000  

per woning. Daarnaast zijn nog investeringen nodig voor openbaar vervoer en andere  

infrastructurele maatregelen. 

 Voor een aantal Randstadspoorstations geldt dat het bouwen van woningen nog  

zorgvuldig ingepast moet worden, rekening houdend met het principe dat in nationale 

landschappen alleen voor de ‘eigen’ bevolkingsaanwas wordt gebouwd. (In de nationale 

landschappen geldt ‘migratiesaldo 0’: er mag rekenkundig niet gebouwd worden voor 

inwoners van ‘buiten’.)

 Wanneer bedrijventerreinen worden getransformeerd tot woongebieden zijn elders 

nieuwe bedrijventerreinen nodig. 

 De extra woningbouw in Rijnenburg vraagt infrastructuur die op gespannen voet kan 

staan met het beleid voor het Groene Hart.

 Bij binnenstedelijk bouwen in Hilversum, Amersfoort, Utrecht en Woerden is een  

oplossing nodig voor het veiligheidsprobleem door het transport van gevaarlijke stoffen 

over spoor. 

 Voor een deel van de binnenstedelijke woningen in Amersfoort is tevens een vergroting 

van het bouwgebied nodig door gedeeltelijke transformatie van het rangeerterrein of 

overkluizing van het station. 

 Door het bouwen van 15.000 woningen in Almere neemt de verkeersdruk op de 

A27corridor nog verder toe. Dat heeft effecten voor de autosnelweg, het onderliggend

 wegennet en het openbaar vervoer. 

 Reserveren en beschikbaar houden van voldoende locaties voor bedrijventerreinen. 

 Een actief grondbeleid van de gemeenten in combinatie met voldoende financiële 

ruimte.

 Aanpassing van het provinciale en het rijkswegennet. 

 Afrekenbare overeenkomsten sluiten met consequenties bij onvoldoende nakomen van 

verplichtingen. 

 Accent op de uitvoering van de projecten en de programma’s die op de rol staan voor 

natuur en landschapsontwikkeling, stadlandrelaties en recreatie. 
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Afspraken tussen Noordvleugel Utrecht en 

rijksoverheid in voorbereiding
 

In 2007 is de samenwerking tussen de rijksoverheid en de Noordvleugel Utrecht hechter 

geworden. Duurzaam bouwen in de Noordvleugel Utrecht werd één van de projecten in het 

programma Randstad Urgent. Dit project heeft een hechte relatie met een ander  

Randstad Urgentproject, Draaischijf Nederland, dat gaat over een effectief en efficiënt 

verkeersnetwerk op de Ring Utrecht en in de driehoek UtrechtAmersfoortHilversum. 

Het karakter van het programma Randstad Urgent is dat de rijksoverheid met bestuurlijke 

partners harde afspraken maakt over te bereiken resultaten. 

Duurzaam bouwen in de Noordvleugel Utrecht wordt getrokken door het ‘bestuurlijke duo’ 

minister Jacqueline Cramer (VROM) en het Dagelijks Bestuurslid van de Noordvleugel 

Utrecht, tevens wethouder van Utrecht, Harrie Bosch. 

Draaischijf Nederland wordt getrokken door het duo van minister Camiel Eurlings 

(Verkeer en Waterstaat) en de voorzitter van de Noordvleugel Utrecht, tevens  

gedeputeerde, Jan Ekkers. 
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Op 18 maart 2008 hebben bestuurders deze Tussenbalans van Duurzaam bouwen in de 

Noordvleugel Utrecht besproken met minister Cramer. Zij waren het eens over de aanpak 

en de inhoud van de Tussenbalans en zullen samen de volgende stappen zetten.

In dit overleg is het belang van een goede verbinding van weg en openbaar vervoer 

tussen Utrecht en Almere via de A27corridor onderstreept. Ook is afgesproken dat bij 

het uitwerken van de binnenstedelijke bouwmogelijkheden zoveel mogelijk een relatie 

wordt gelegd met de investeringen in infrastructuur (‘werk met werk maken’). Rijk en 

regio gaan gezamenlijk uitzoeken welk bedrag nodig is om de binnenstedelijke ambities 

te realiseren. Nog in 2008 worden afspraken gemaakt over de rol en inzet van de betrok

kenen en de middelen. Tevens worden afspraken gemaakt over de vertaling van de 

verstedelijkingsmogelijkheden in regionale en lokale ruimtelijke plannen. 

Daarvoor wordt het overleg tussen Rijk en regio dit jaar intensief voortgezet.  

In september is een vervolgoverleg gepland als voorbereiding op het bestuurlijk overleg 

in december 2008. 



Wat is de Noordvleugel Utrecht? 

De Noordvleugel Utrecht is een vrijwillige bestuurlijke samenwerking op het 

gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en economische ontwik

keling. Deelnemers zijn bestuurders van de provincie Utrecht, de gemeenten 

Utrecht, Amersfoort en Hilversum, Woerden, het Stadsgewest Utrecht, het 

gewest Eemland en het gewest Gooi en Vechtstreek. De Noordvleugel Utrecht 

streeft naar een ruimtelijkeconomische ontwikkeling waarin wonen, werken, 

natuurwaarden (groen), waterbeheer (blauw) en infrastructuur volledig op 

elkaar zijn afgestemd. 

De Noordvleugel Utrecht is een onderdeel van de Noordvleugel van de Randstad 

(Amsterdam – Haarlem – Zaanstad Haarlemmermeer  Almere  Utrecht  

Hilversum  Amersfoort).

Samenstelling

De Noordvleugel Utrecht heeft een bestuurlijk overleg waaraan deelnemen:

 De portefeuillehouders Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer van de 

provincie Utrecht.

 De wethouders Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer van de gemeenten 

Utrecht, Amersfoort, Hilversum en Woerden.

 Portefeuillehouders Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer van het Bestuur 

Regio Utrecht, van het gewest Gooi en Vechtstreek en van het gewest Eemland. 

 De directeurgeneraal Ruimte van het Ministerie van VROM, namens de Minister.

Publicaties 

 Ontwikkeling Noordvleugel Utrecht. De agenda voor 20072008. Brochure  

t.b.v. de conferentie op 18 juni 2007. 

 Ontwikkelingsvisie 20152030. Verdichting en kwaliteit. Mei 2007. 

 Groenblauwe visie 2030. Achtergronddocument bij de Ontwikkelingsvisie 

Noordvleugel Utrecht 20152030. September 2006. 

 ConceptOntwikkelingsvisie 20152030. Verdichting en kwaliteit.  

9 oktober 2006. 

 Persbericht: Utrecht vangt grootste deel woningbehoefte zelf op,  

31 oktober 2006. 

 Persbericht: Kabinet wil investeren in Utrechtse mobiliteitsknelpunten,  

25 augustus 2006. 

 Brieven aan de minister van VROM, dd. 7 maart 2006 en 16 mei 2006. 

 Overzicht reacties achterbanraadpleging, 14 februari 2006. 

 Nieuwsbrieven zijn verschenen in juli 2005, november 2005, februari 2006,  

mei 2006 en november 2006.
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Alle publicaties zijn beschikbaar op www.nvutrecht.nl / presscorner / documenten

Het Programmabureau van de Noordvleugel Utrecht is gevestigd in het provinciehuis.  

Het is bereikbaar via (030) 258 2394. Zie www.nvutrecht.nl 


