Ruimte
Herijking Structuurvisie en Verordening (PRS)
Door de provincie Utrecht zijn de gemeenten verzocht om een zienswijze in te dienen op de herijking
van de Provinciale Structuurvisie en verordening(PRS). Dit onderwerp is aan de gecombineerde
bestuurstafel Ruimte/Economie besproken en leidde tot een gezamenlijke actie. Inmiddels heeft de
provincie een reactie op onze zienswijze gegeven. Deze reactie stemde ons niet tevreden. Wij hebben
hier inmiddels, ook weer gezamenlijk, opgereageerd.
Ruimtelijk-economische koers Regio Utrecht
In 2016 is voortvarend verder gegaan samen met raden, bedrijfsleven en (kennis)instellingen een
ruimtelijke/economische koers op te stellen. Een gezamenlijke koers van tien gemeenten, die
enerzijds dient als richtinggevende bouwsteen voor de (strategische) beleidsstukken van de
individuele gemeenten, en anderzijds richting geeft aan de samenwerking, positionering en lobby van
gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen in de Utrechtse regio. De
koers houdt in dat we een Ontmoetingsplaats voor Healthy Urban Living willen zijn. Via zes
toekomstbeelden wordt specifieker beschreven hoe we als regio onze gezamenlijke toekomst tot en
met 2030 voor ons zien en tot welke keuzes/acties dit gaat leiden.
Nadat eind 2015 diverse workshops, voor oa raadsleden, over dit onderwerp is gehouden is in 2016
de zgn Peilnota ruimtelijke/economische koers door de bestuurstafels aan alle raden gezonden om
daarmee de raden zoveel mogelijk aan de voorkant van het proces te mee te kunnen laten sturen.
Na de zomer 2016 is de eerste Proeve van de Koers naar alle raadsleden gezonden tbv het U10
Beraad(t) van 28 september. Dit Beraad(t) was geheel gewijd aan deze nota. De proeve is op 2
november besproken tijdens een samen met de EBU georganiseerde avond voor
ondernemers/kennisinstellingen en andere belanghebbenden.
In het voorjaar van 2017 zal de focus vooral liggen op het besluitvormingstraject van deze nota en
geheel 2017 in de verdere opbouw , in triple helix verband, van het uitvoeringsprogramma hiervan.
De regionale woningbouwopgave
Bij de start van de samenwerking van de tien gemeenten in de regio Utrecht is de woningbouwopgave
tot één van de grote vraagstukken benoemd. De Noordvleugel van de Randstad, zal naar verwachting
nog langdurig een grote druk op de woningmarkt kennen. Er moeten dan ook nog veel woningen
worden toegevoegd. De vraag is waar dat moet, waar dat kan en voor wie die woningen dan vooral
bestemd zullen zijn. In 2015 zijn daar verkenningen naar verricht en die hebben geleid tot een aantal
tussentijdse conclusies. Een van die conclusies is dat het goed is om met behulp van verschillende
partijen tot een verfijnder beeld te komen, voordat zinvolle conclusies getrokken kunnen worden over
verdere programmering en eventuele regionale afspraken daarover te maken. Dat meer verfijnde beeld
kon worden verkregen via een drietal workshops, voor elke deelregio (West, Zuid en Oost) één.
Regionale inbreng in samenwerking Utrecht-oost/Sciencepark Utrecht
Het Utrecht Science Park (USP) in Utrecht Oost groeit hard. Daarom wordt intensief samengewerkt aan
de bereikbaarheid, de ontwikkelruimte en Healthy Urban Living. Overheden, onderwijsinstellingen en
bedrijfsleven werken samen aan de ambitie om een internationaal toonaangevend vestigingsklimaat te
realiseren op het USP.
In 2016 is langs drie sporen gewerkt: bereikbaarheid, ontwikkelruimte en Healthy Urban Living. Met
name bij ontwikkelruimte hebben U-10 gemeenten een bijdrage geleverd.
Er is onderzocht welke locaties rondom het USP een bijdrage kunnen leveren aan het toonaangevende
internationale vestigingsmilieu. In dat onderzoek komen locaties als de Utrechtseweg in Zeist,
Rijnsweerd en Berg en Bosch in Bilthoven naar voren als kansrijke locaties voor USP-gerelateerde

activiteiten. Voor 11 locaties in de omgeving van USP is inzichtelijk gemaakt welke ontwikkelruimte er
is en welk profiel deze locatie zou kunnen hebben. Daarnaast wordt onderzocht hoe door
transformatie en verdichting op het USP zelf ruimte kan worden gecreëerd. In 2017 zal langs de
genoemde sporen verder worden gewerkt, waarbij ook U10 gemeenten participeren. De uitdaging voor
2017 is onder andere om een bijdrage van het Rijk te verkrijgen om de bereikbaarheid van het gebied
ook in de toekomst te garanderen.

