
Amendement “Verbindingen en Voorzieningen bij 
Knooppunten” 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021 ter bespreking van de 
Omgevingsvisie en interim-verordening 

Constaterende dat: 
• de Omgevingsvisie bedoeld is als richtinggevend beleid voor de lange termijn ambities en

beleidsdoelen;
• het omzetten van de visie in concrete plannen plaatsvindt via Uitvoeringsprogramma’s, die in

samenwerking met andere overheden en met de samenleving worden opgesteld;
• een transitie in mobiliteit als wezenlijk onderdeel van de visie op omgevingsverandering wordt

beschouwd.

Overwegende dat: 
• de Omgevingsvisie vooralsnog concrete keuzes laat over te maken verbindingen tussen en bij

bepaalde knooppunten, waardoor de al genoemde opties breder kunnen worden geschetst,
voordat deze nader onderzocht en besproken worden om tot draagvlak in de samenwerking
met betrokken gemeenten en met de samenleving te komen;

• het voor het welslagen van de mobiliteitstransitie, die nodig is om de groei van de
Metropoolregio Utrecht te faciliteren, van essentieel belang is dat er bij knooppunten
voldoende voorzieningen zijn om het overstappen naar andere modaliteiten mogelijk te maken.

Besluiten: 
De Omgevingsvisie als volgt aan te passen: 
1. Paragraaf 2.2 “Utrecht 2050”, onder “Duurzaam, Gezond en Veilig Bereikbaar”, bij “Keuze” van

“verbindingen” spreken in plaats van “verbinding”, de tekst hierop aanpassen en de woorden
“zoals” en “de polder Rijnenburg en/of” toevoegen, zodat er komt te staan:
Ook ontwikkelen we enkele nieuwe knooppunten: Lunetten / Koningsweg, Utrecht Science Park
en Westraven. Tussen deze knooppunten verkennen we de mogelijkheid om aanvullende
hoogwaardige OV-verbindingen te realiseren. Deze verbindingen kunnen op termijn worden
doorgetrokken, zoals naar station Leidsche Rijn, de polder Rijnenburg en/of via Zeist naar
Amersfoort Centraal Station.

2. Paragraaf 4.5.2 “Ontwikkeling bij knooppunten bij “Bereikbaarheid” toevoegen van “voldoende
op de vraag afgestemde parkeer-, fietsenstalling- en oplaadvoorzieningen” in het tweede punt
na “Een hogere kwaliteit van de knooppunten willen we bereiken door de volgende
beleidsinzet:” zodat er komt te staan:
Aantrekkelijk reizen: richt zich op het reizigersgemak van de transfer, het overstappen van de
ene op de andere vervoerwijze en de voor het reizen noodzakelijk voorzieningen, zoals
voldoende op de vraag afgestemde parkeer-, fietsenstalling- en oplaadvoorzieningen,
kaartverkoop en reisinformatie.
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