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Vraag / Input Antwoord / Reactie

ChristenUnie 1 Het Integraal Ruimtelijke Perspectief heeft ook betrekking op 
gebieden die in Zuid-Holland en Noord-Holland liggen. Hoe gaat 
het college - gezien de gebiedsgerichte samenwerking - de 
afstemming met deze provincies vormgeven?  

Het Integraal Ruimtelijk perspectief (IRP) is een gezamenlijk 
toekomstperspectief van 16 samenwerkende gemeenten in de regio U16. De 
Regio U16 ligt volledig in de provincie Utrecht. Het gaat om de gemeenten 
Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, 
Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, 
Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeist. De regio kijkt in het IRP 
wel naar relaties met omliggende gebieden, net zoals de provincie dit doet in 
haar Omgevingsvisie, maar geeft geen visie op de ontwikkelingen daar.
De afstemming vanuit ons met onze omliggende provincies blijft via overleggen 
tussen de provincies/ met gemeenten en in programma’s en projecten verlopen.

2 Als provincie zijn we een van de spelers aan tafel. Onze vraag 
aan het college is of het Integraal Ruimtelijk Perspectief past bij 
de provinciale doelen? Komen onze doelen voldoende terug?  

Als provincie zijn wij formeel geen speler aan tafel. Het IRP is echt van de regio 
en de 16 samenwerkende gemeenten zelf. Besluitvorming ligt bij de 16 
gemeenten. De provincie heeft niet mee besloten en is hier niet aan gebonden. 
We hebben wel ambtelijk en bestuurlijk kennis ingebracht en meegedacht in het 
totstandkomingsproces van het IRP. De Regio U16 en de 16 gemeenten zijn 
vaste samenwerkingspartners in onze provincie. Wij nodigen hen uit om mee te 
doen in onze trajecten en zij nodigen ons uit om mee te doen in hun trajecten. 
We hebben meegedacht vanuit ons eigen beeld van de toekomst van deze 
regio en vanuit onze provinciale ambities en doelen. Beide zijn opgenomen in 
de door uw Staten vastgestelde Omgevingsvisie (OpU).
Zoals in de statenbrief is aangegeven, hebben het IRP en de OpU op 
hoofdlijnen dezelfde uitgangspunten. Beide visies zijn opgesteld om de balans 
tussen opgaven en kwaliteiten te bevorderen, gaan uit van concentreren en 
combineren van nieuwe ontwikkelingen en dragen bij aan een gezonde en 
veilige leefomgeving. Ook in uitwerking zijn er veel overeenkomsten en enkele 
accentverschillen. Deze staan in de statenbrief. 
Het perspectief past dus in grote mate bij onze provinciale doelen en vormt een 
goede basis voor verdere samenwerking.

SGP 3 Verschillende gemeenten vragen aandacht voor een verbetering 
van de balans tussen stadse en plattelandsgemeenten. Wij 
onderstrepen dit.

De gemeenteraden hebben bij de Regio U16 zienswijzen in kunnen dienen op 
het concept IRP. Daarin vragen de gemeenteraden ook aandacht voor de 
balans tussen stad en land en tussen steden en dorpen. Alle zienswijzen zijn 
door de Regio U16 beantwoord en waar nodig en mogelijk verwerkt in het 
definitieve IRP. Er is dus op dezelfde manier met de zienswijzen omgegaan als 
hoe de provincie omgaat met zienswijzen die ingediend worden op haar 
plannen. Wel waren dit aan de gemeenteraden gevraagde zienswijzen. Het 
stond dus niet open voor eenieder om op het concept IRP te reageren.
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Voor dit onderwerp is door de Regio U16 in het IRP benadrukt dat de opgaven 
benoemd zijn als regionale opgaven. De oplossingen zullen dus ook regionaal 
moeten zijn. De Regio U16 geeft in het IRP aan dat samenwerking tussen de 
gemeenten in de uitvoering belangrijk is en dat daarbij ook het gezamenlijk 
organiseren en bekostigen van de uitvoering hoort.
Ook in de OpU zijn de diverse opgaven gepositioneerd als regionale opgaven. 
Dit geldt zowel voor zowel het landelijk als het stedelijk gebied. De balans 
tussen stadse en plattelandsgemeenten maakt daar deel van uit. 

4 a. Veel gemeenten vragen expliciet aandacht voor de 
automobiliteit. Hoe neemt de provincie dit aandachtspunt de 
komende periode mee?
b. De Bilt vraagt aandacht voor de effecten van een eventuele 
tramverbinding tussen Utrecht en Zeist voor hun gemeente en 
vraagt om ook te blijven kijken naar alternatieven. In de 
beantwoording wordt aangegeven dat de provincie dit mee zal 
nemen in het vervolgonderzoek. Herkent u dit en kunt u ons hier 
meer over vertellen?
c. Verschillende gemeenten vragen aandacht voor OV-
verbindingen buiten de grootste lijnen (de zogenaamde 
dwarsverbanden) en voor de negatieve effecten van het strekken 
van lijnen. Hoe neemt de provincie dit aandachtspunt de 
komende periode mee ook in voorbereiding op de nieuwe 
concessie OV.
d. De gemeente Zeist vraagt concreet aandacht voor de 
fietsveiligheid op de Bisschopsweg. Wat kan de provincie 
hiermee?

De gemeenteraden hebben bij de Regio U16 zienswijzen in kunnen dienen op 
het concept IRP. Daarin vragen de gemeenteraden o.a. aandacht voor de 
punten a t/m d. Alle zienswijzen zijn door de Regio U16 beantwoord en waar 
nodig en mogelijk verwerkt in het definitieve IRP. Zie ook de toelichting bij vraag 
3. In reactie op uw vragen a t/m d:

a. Zoals u weet zijn we bezig met Netwerkperspectief Wegen. Daarin 
analyseren we ons wegennet op knelpunten in veiligheid, leefbaarheid en 
bereikbaarheid. Op basis van die uitkomsten wordt de studieplanning de 
komende jaren aangevuld. Meerjarenplanning van alle studies komt 
binnenkort richting PS. Dat vertaalt zich vervolgens onder meer ook in de 
uitvoering van de trajectaanpak. Voor wegverkeer geldt ook dat onze grote 
wegeninvesteringen niet primair gericht zijn op de stad maar vooral 
daarbuiten. Denk aan de projecten bij Veenendaal, Rhenen, Woudenberg, 
Maarsbergen en straks rond de N201.

b. De Bilt verwijst hier naar het doortrekken van de tram naar Zeist-Noord. In 
het verleden zijn hiervoor verschillende varianten onderzocht binnen U Ned. 
De verbinding is ook opgenomen in het Ontwerp Netwerkperspectief als 
onderdeel van doorkijk 2050 en is onderdeel van een samenhangend 
provinciaal ambitienetwerk van trein, tram en bus. De uitwerking van 
infrastructuur en mogelijke routevarianten van de tram naar Zeist-Noord 
willen wij zoveel oppakken binnen de lopende programmalijnen van U Ned. 
Ook gemeenten zijn daarin vertegenwoordigd. 

c. Nu en in de nieuwe OV-concessie blijven we het OV tussentijds 
ontwikkelen. In de Nota van Uitgangspunten en OV-netwerkperspectief is 
nadrukkelijk aandacht voor het behoud van de fijnmazigheid van het 
bestaande netwerk. In het bereikbaarheidsbeleid van de provincie is hier 
ook veel aandacht voor. Het gaat net als bij alle modaliteiten ook bij OV om 
een integraal netwerk, dat stadse en plattelandsgemeenten verbindt, omdat 
herkomst- en doelbestemming onlosmakelijk verbonden zijn om te kunnen 
wonen, werken, leren en ontspannen. Dit is ook uitgangspunt in het 
omgevingsbeleid.
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De Nota van Uitgangspunten voor de nieuwe OV aanbesteding en het 
Netwerkperspectief OV gaan uw Staten de komende periode ook 
behandelen en vaststellen. We kiezen voor het koesteren van de sociale 
functie en het versterken van verbindingen met groei. Tegelijkertijd kunnen 
er altijd redenen zijn om lijnen te strekken bijvoorbeeld omdat wensen van 
bewoners qua leefbaarheid of de infrastructuur het rijden door wijken niet 
meer mogelijk maakt of omdat strekken ervoor zorgt dat het OV behouden 
kan blijven en de daling van het aantal reizigers wordt gestopt. In deze 
gevallen willen wij ons inzetten voor goede alternatieven zoals aanvullend 
OV. Ook een aantal dwarsverbindingen staan nadrukkelijk op de kaart om 
in de komende jaren verder uit te bouwen (bv Veenendaal-Amersfoort). 
Voor bovenstaande geldt dat de consultatie op de plannen nu loopt en op 
basis van de ontvangen reacties gaan wij ook naar kijken naar verdere 
verbetering van de plannen.

d. De provincie herkent de behoefte voor verbetering van de fietsroute USP 
Zeist. Wat betreft de provincie is de oplossing een nieuwe directe, goed 
ingepaste, fietsverbinding. Daarover zijn we al jaren in gesprek met de 
gemeenten Zeist en de Bilt. Recent hebben we ons actief ingezet om hier 
stappen in te zetten. Niet alleen vanwege de directheid is deze nieuwe 
route wenselijk. Ook omdat het op het gewenste kwaliteits- en 
veiligheidsniveau krijgen van de Bisschopsweg om (forse) maatregelen 
vraagt die nadelige effecten hebben op natuur- en cultuurhistorische 
waarden. Recent is in de gemeente de Bilt een motie aangenomen om de 
route via de Bisschopsweg te verbeteren en niet een nieuwe route te 
realiseren. Wij zien binnen het huidige profiel alleen nog beperkte 
mogelijkheden tot verbetering op de Bisschopsweg. Dat is aan de 
gemeenten de Bilt en Zeist. Daarom ziet de provincie voor zichzelf geen rol 
bij de Bisschopsweg. Begin 2022 zullen wij u nader informeren over de 
fietsroute USP-Zeist.

5 Verschillende gemeenteraden vragen expliciet om 
natuurinclusieve landbouw aan te merken als natuur en mee te 
nemen in de Groen Groeit Mee discussie. Wij brengen dit graag 
opnieuw onder de aandacht van GS en vragen hier recht aan te 
doen in de uitwerking van Groen Groeit Mee.

De gemeenteraden hebben bij de Regio U16 zienswijzen in kunnen dienen op 
het concept IRP. Daarin vragen de gemeenteraden o.a. aandacht voor 
natuurinclusieve landbouw. Alle zienswijzen zijn door de Regio U16 beantwoord 
en waar nodig en mogelijk verwerkt in het definitieve IRP. Deze uitspraak over 
natuurinclusieve landbouw is met enige nuance verwerkt. Er is opgenomen: 
“Natuurinclusieve landbouw levert een essentiële bijdrage aan behoud van 
bestaande natuurwaarden, nieuwe natuur en vergroting biodiversiteit.” 
Groen Groeit Mee richt zich met name op recreatief groen. De ambitie van 
natuurinclusieve landbouw maakt hier deels onderdeel van uit, daar waar het 
gaat om recreatief groen/medegebruik. Denk aan de groenblauwe dooradering, 
klompenpaden, pleisterplaatsen, etc.. 
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