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Onderwerp Statenbrief:
Concept Integraal Ruimtelijk Perspectief van de Regio U16

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie/ samenvatting
De regio U16 heeft in de afgelopen periode een concept Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) opgesteld. Het 
concept IRP bevat de visie van de regio U16 op een toekomstbestendige, duurzame, gezonde groei van de regio 
met een aantrekkelijke leefomgeving. Het concept IRP is het eigen, gezamenlijk toekomstperspectief van de regio 
U16 en de 16 samenwerkende gemeenten. Het concept IRP is voor een zienswijzeronde naar de gemeenteraden 
van de 16 gemeenten gestuurd. Met deze zienswijzeronde worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld 
invloed uit te oefenen, alvorens ze het definitieve IRP ter besluitvorming ontvangen. Wij hebben het concept IRP 
ter informatie ontvangen en stellen graag ook uw Staten in staat om er kennis van te nemen.

Inleiding 
Het concept IRP van de regio U16 is van belang voor de provincie Utrecht, omdat het samenhang heeft met de 
Omgevingsvisie provincie Utrecht (OpU) en met het Programma U Ned waarin de provincie één van de partners 
is. De provincie heeft ambtelijk en bestuurlijk dan ook adviserend meegedacht in het totstandkomingsproces van 
het concept IRP, zonder partner te worden in de besluitvorming. Besluitvorming ligt echt bij de 16 gemeenten zelf.

Relatie met Utrecht Nabij
Er is directe samenhang met het beoordelingskader voor het MIRT Onderzoek U Ned. Op 25 september 2019 
hebben uw Staten ingestemd met dit beoordelingskader. De regio U16 hanteert in het IRP hetzelfde 
beoordelingskader, maar heeft wel in de stap tussen contour (de verkenning) en perspectief enkele subdoelen 
aangepast op basis van reacties van gemeenten. In het programma U Ned werken Rijk en regio (U10/U16 en 
provincie) aan de groeiopgaven in Utrecht. Eind vorig jaar is het Ontwikkelperspectief ‘Utrecht Nabij’ vastgesteld, 
waarin de samenwerkende partijen een toekomstbeeld schetsen voor de metropoolregio Utrecht op het gebied 
van wonen, werken, leefbaarheid en bereikbaarheid. Het rapport en de belangrijkste conclusies zijn met u 
gedeeld op 27 november (kenmerk 821BADCE). De zeven principes voor verstedelijking in Utrecht Nabij zijn 
verwerkt in de eigen visies en beleidskaders van de samenwerkende partijen. Zo is het Ontwikkelperspectief 
Utrecht Nabij als basis meegenomen bij de opstelling van het IRP.

Totstandkoming concept IRP
De 16 gemeenten zijn in een aantal stappen tot het concept IRP gekomen. Het gaat om de Ruimtelijk-
Economische Koers uit 2017, de gezamenlijke uitgangspuntennotitie en het eerste beoordelingskader vorig jaar 
en de Contour REP met het aangescherpt Beoordelingskader. Nu werken ze aan fase 3: een Integraal Ruimtelijk 
Perspectief voor de regio. In fase 4 (2021-2022) werken ze dit verder uit naar een integraal ruimtelijk programma 
en uitvoeringsstrategie. In de periode van totstandkoming van het IRP zijn er bijeenkomsten voor de 
gemeenteraden georganiseerd, waarbij ook leden van uw Staten waren uitgenodigd.



Opgaven concept IRP
De regio U16 heeft het concept IRP opgesteld om richting te geven aan een toekomstbestendige, duurzame, 
gezonde groei van de regio met een aantrekkelijke leefomgeving. De opgaven in de regio voor wonen en werken 
zijn groot. Dit brengt voor de regio de noodzaak tot een schaalsprong met zich mee voor groen, wonen, 
economie, energie en mobiliteit. De regio wil op al deze opgaven anticiperen. Het gaat om de volgende opgaven:
- Voor Groen en Landschap gaat het in totaal om het toevoegen van ruim 4.000 ha natuur- en recreatiegebied 

inclusief het toevoegen van ruim 400 kilometer aan recreatieve en ecologische verbindingen. 
- De totale woningbehoefte tot 2040 is circa 104.000 tot 125.000 volgens de prognoses die samen met de 

Provincie zijn opgesteld. 
- De groei van de regio en met name stad Utrecht vertaalt zich naar een groei van ten minste 80.000 

arbeidsplaatsen tot 2040 (Bron: STEC). 70.000 daarvan zullen landen in de stad Utrecht. 
- Voor Energie wil de regio U16 in uitwerking van de landelijke doelstelling en in relatie tot onze eigen ambities 

ten minste 1,8 TWh duurzame opwek realiseren in 2030 (landelijk 35TWh). 
- De opgave voor mobiliteit is groot en komt met een inzet op een schaalsprong van met name het regionale 

OV-systeem als drager voor de verstedelijking in de regio in beeld. 

Hoofddoelstellingen concept IRP
Het concept IRP kent vier hoofddoelstellingen:
1. Een gezamenlijk toekomstperspectief hoe de regio er tot 2040 uit kan komen te zien;
2. Een integrale afweging tussen de verschillende opgaven op basis van de bouwstenen van de pijlers wonen, 

economie, mobiliteit, groen en landschap en energie;
3. Keuzes maken over de ruimtelijke ontwikkelingsrichting tot 2040; 
4. Het fundament en belangrijke schakel richting de uitvoering (fase 4).
De regio geeft in het concept IRP aan waarover zij van mening is dat regionaal keuzes nodig zijn, zoals voor de 
(boven)regionale en bovengemeentelijke onderwerpen wonen, werken, mobiliteit, groen, landschap, water, 
energie, en gezondheid. Dat betreft in elk geval de ruimtelijke ontwikkelrichting van de regio, bandbreedtes en 
randvoorwaarden en de ontwikkeling van majeure locaties en projecten. Ook biedt het IRP ruimte voor nadere 
uitwerking in allianties en beschrijft het een fasering voor uitvoering. Daarnaast maakt de regio ook zachtere 
keuzes voor nadere uitwerking in de volgende fase van het programmeren (fase 4), daar waar locaties of 
projecten nu nog niet bekend zijn. De regio is zich er terdege van bewust, dat niet alles kan en zeker niet 
tegelijkertijd. Het IRP biedt voor de regio de basis voor de toekomst en brengt samenhang en volgorde in lopende 
trajecten, gemaakte afspraken en transities. 

Onafhankelijke beoordeling concept IRP
Het concept IRP is voor een kwalitatieve beoordeling gelegd langs het (aangepaste) beoordelingskader dat 
eerder door de raden is vastgesteld. Dit is een onafhankelijk oordeel, opgesteld door een extern bureau (Decisio). 
Het is naast het concept IRP als bijlage bij de statenbrief toegevoegd. Het doel van deze beoordeling voor de 
regio is om een eerste, indicatief inzicht te krijgen in hoeverre het perspectief voldoet aan de kwaliteiten die de 
samenwerkende gemeenten in de regio Utrecht voorstaan. De toets op het concept IRP laat in zijn algemeenheid 
een positief beeld zien en vraagt op onderdelen om nadere uitwerking en concretisering. 

Status concept IRP
Het concept IRP is een visie die vanuit lokale input en draagvlak in de regio tot stand is gekomen en daarbij de 
verschillende opgaven en voorstellen afweegt. Het IRP is van de gemeenten en regio zelf en is voor hen de basis 
van samenwerking. De provincie heeft ambtelijk en bestuurlijk meegedacht en geadviseerd, maar is geen partner 
in het IRP. Het IRP heeft geen wettelijke status, zoals een Omgevingsvisie. Daarmee dient het IRP beschouwd te 
worden als een voorloper op/ bijeen brenger van de Omgevingsvisies van de 16 deelnemende gemeenten. Het 
concept IRP is tijdens het proces van opstellen ook de basis geweest voor de regionale inbreng in de NOVI, de 
OpU en de MIRT afspraken met het rijk. 

Overeenstemming concept IRP en OpU
Het concept IRP en de OpU hebben op hoofdlijnen dezelfde uitgangspunten. Beide visies bevorderen een balans 
tussen opgaven en kwaliteiten en gaan uit van concentreren en combineren van nieuwe ontwikkelingen, 
bijvoorbeeld rond knooppunten. Utrecht Nabij (Programma U Ned) is voor beide visies de basis, inclusief de 
benodigde schaalsprong voor openbaar vervoer. Ook de overall woningbouwambitie en de 
verstedelijkingsvolgorde, de nadruk op intensiveren van bedrijventerreinen, het belang van groen dat meegroeit 
(Groen Groeit Mee) en de positie die Rijnenburg inneemt in de visie zijn vergelijkbaar. Ook de beelden voor de 
grootste ontwikkellocatie, de A12 Zone zijn behoorlijk congruent.

Accentverschillen concept IRP en OpU
Het concept IRP en de OpU kennen ook accentverschillen. Voorbeelden hiervan zijn:
- In het concept IRP zijn keuzes voor locaties opgenomen die niet zonder meer mogelijk zijn vanuit beleid en 

regels uit de OpU en bijbehorende Interimverordening (PS 10 maart 2021). Het gaat bijvoorbeeld om de 
uitleglocatie Bunnik-Zuid en de mogelijk na 2040 te ontwikkelen locaties Breukelen-West en Loenersloot.

- De visie op de ontsluiting per auto is beperkt en vooral rond de meer landelijke locaties onvoldoende 
onderbouwd. Het belang van het borgen van multimodale ontsluiting (inclusief de auto), ook vanuit 



doorstroming op de wegen i.r.t. OV krijgt onvoldoende aandacht in de keuzes in het concept IRP. Het IRP zet 
feitelijk voor de hele regio in op het beperken van de spitsdruk en alternatieven bieden voor de auto. 
Verbeteringen van de weginfrastructuur die voorgesteld worden raken direct aan het hoofdwegennet. In de 
OpU kiezen wij ook voor een bereikbaarheidstransitie en primair binnenstedelijk en rond OV bouwen. In 
aanvulling bieden we waar mogelijk uitbreidingsruimte voor kleinere kernen. Dit alles zoveel als mogelijk 
binnen de bestaande weginfrastructuur, maar dit betekent niet dat er geen investeringen nodig zijn. Daarbij 
zet de OpU in op goed beheer en onderhoud en optimaal benutten van het beschikbare wegennet.

- Het concept IRP geeft aan dat ‘bouwen voor eigen woningbehoefte en vitaliteit’ voor iedere gemeente 
mogelijk is. In de kernen wil het concept IRP de bevoling op peil houden en draagvlak voor voorzieningen 
behouden. Dit betekent dus een bouwopgave bij iedere kern. In de OpU geven we aan dat we ‘oog hebben 
voor lokale vitaliteit’. De nadruk op lokale vitaliteit vraagt een meer op de kwaliteit/leefbaarheid gerichte 
onderbouwing, dit past beter bij de hoofdlijn van accommoderen woningbehoefte, primair regionaal op de 
beste plekken bij knooppunten en binnenstedelijk. Daarbij is er oog voor lokale wensen, maar niet alles kan. 

Vervolgprocedure/ voortgang
Zodra de regio U16 de besluitvorming over het concept IRP heeft afgerond, zullen zij dit formeel aan de provincie 
toesturen. Wij zullen dan een reactiebrief sturen. Ook uw Staten ontvangen dan deze definitieve versie. 

In deze fase van het concept IRP zullen wij geen zienswijze of reactie sturen. De regio U16 heeft het concept 
Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) enkele weken geleden voor een informele consultatieronde aan ons 
toegestuurd. Wij hebben toen gereageerd en in het concept IRP zijn op basis daarvan enkele wijzigingen 
doorgevoerd. Het betreft een betere weergave van de verbinding met Utrecht Nabij, het gebruik van het begrip 
‘vitaliteit’ bij de groei van kernen en het meer kijken over de grenzen van de regio heen. In de huidige fase, de 
zienswijzeronde van gemeenteraden, ligt het niet voor de hand opnieuw te reageren, aangezien het IRP nu bij de 
gemeenten in de besluitvormende fase zit.

Het IRP heeft, zoals eerder aangegeven, samenhang met de inzet en betrokkenheid van de regio in het 
Programma U Ned. U wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang hiervan.

Het IRP en ook de volgende fase van het REP, de ‘integrale programmering’, heeft samenhang met Regionaal 
Programmeren Wonen en Werken, één van de instrumenten voor de uitvoering van ons Omgevingsbeleid. Hierin 
werken regio en provincie dan ook samen. De regio U16 ziet het IRP als hun basis voor regionaal programmeren. 
Over Regionaal Programmeren zijn en worden uw Staten regelmatig geïnformeerd.

Bijlagen
Bijlage 1: Concept IRP regio U16
Bijlage 2: Beoordeling concept IRP

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter, Secretaris,
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen


