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DATUM 20-12-2021 

AAN Statencommissies Ruimte, Groen en Water/Wonen & Milieu en Mobiliteit 

VAN Huib van Essen en Arne Schaddelee 

DOORKIESNUMMER 06-25762279 (Erik van Hoogstraten) 

ONDERWERP Kamerbrief bestuurlijke overleggen verstedelijking 

Geachte leden van de Satencommissies Ruimte, Groen en Water/Wonen & Milieu en Mobiliteit,  

 

Hierbij stuur ik u ter informatie de op 16 december 2021 door demissionair minister Ollongren van BZK verstuurde 

Kamerbrief  “bestuurlijke overleggen verstedelijking”. Hierin wordt ook ingegaan op het bestuurlijk overleg 

verstedelijking Noordwest d.d. 24 november 2021. Dit bestuurlijk overleg is in de plaats gekomen van het 

bestuurlijk overleg MIRT Noordwest (uitgesteld naar voorjaar 2022) en was niet besluitvormend. In de 

Statencommissie Milieu en Mobiliteit is hier al een mondelinge terugkoppeling over gegeven.  

 

Belangrijkste punten voor de provincie Utrecht: 

• Metropoolregio Utrecht: 

o Uit recente berekeningen blijkt dat de bereikbaarheidsopgave voor de periode tot 2030 nog groter is dan 

eerder gedacht en dat er onvoldoende mobiliteitsmaatregelen zijn geprogrammeerd om de mobiliteit in 

de Metropoolregio Utrecht op orde te hebben.  

o De grootschalige gebiedsontwikkelingen na 2030 in de ‘Grote U’ (Metropoolpoorten Leidsche Rijn-

Zuilen, A12 zone en Lunetten/Koningsweg-USP) zijn besproken.  

o In het bestuurlijk overleg is bevestigd dat in het bestuurlijk overleg MIRT 2022, met het nieuwe kabinet, 

concrete afspraken gemaakt gaan worden over maatregelen en de financiering hiervan. 

o De inhoud om te komen tot vervolgafspraken op het snijvlak van verstedelijking en mobiliteit bereiden we 

in belangrijke mate voor binnen de Rijk-regio samenwerking U Ned. Op 26 januari (gemeenteraden) en 

25 januari (Staten) 2022 zullen bijeenkomsten voor de betrokken gemeenteraden en Staten worden 

gehouden, om u mee te nemen in de uitkomsten van recente studies in U Ned. Uitnodiging en info volgt. 

• Regio Amersfoort: 

o Het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort Centraal en het Ontwikkelperspectief Utrecht Nabij worden gezien 

als één regionale verstedelijkingsstrategie. Daarnaast kent het gedeelte Barneveld/Nijkerk eveneens een 

duidelijke samenhang met de Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. Het Rijk geeft de 

samenwerking met de Regio Amersfoort dan ook met aandacht voor beide kanten verder vorm. 

o Het Rijk gaat uitvoering geven aan de aangenomen motie Koerhuis c.s. over het ook voor (spoorzones) 

Amersfoort beschikbaar stellen van de 500 miljoen euro voor de grootschalige woningbouwgebieden.   

• Groen Groeit Mee: 

o De ambitie om het groen/blauw met de verstedelijking mee te laten groeien wordt breed ondersteund. 

o Er moet nu zicht worden gekregen op de realisatie daarvan. Dit wordt nader uitgewerkt in samenhang 

met de regionale verstedelijkingsstrategieën Ontwikkelperspectief Utrecht Nabij/Ontwikkelbeeld Regio 

Amersfoort Centraal en Verstedelijkingsstrategie Armhem-Nijmegen-Foodvalley. Om daar vervolgens in 

2022 concrete afspraken over te kunnen maken, bijvoorbeeld via het Groen Groeit Mee Pact. 

 

Ook in het op 15 december 2021 verschenen coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitzien naar de toekomst” 

is aandacht voor investeringen in het kader van verstedelijking, bereikbaarheid en groen/blauw. Over de 

betekenis voor de provincie Utrecht zullen wij  begin 2022 met het nieuwe kabinet het gesprek voeren. 


