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Inkt wordt zand wordt asfalt
Het is mei 1978 en het werk bij Vianen schiet lekker op. Tien jaar eerder mocht een Rijksingenieur eindelijk de ontbrekende
inktlijn trekken tussen de knooppunten Everdingen en Lunetten. Te lang al was het snelwegverkeer aangewezen op de
westelijker gelegen A2 en de Lekbrug bij Vianen - langzamerhand een synoniem voor filevorming en vertraging.
Dit nieuwe stuk rijksweg 27 moest de bereikbaarheid van de regio Utrecht vergroten, en die van de rest van Nederland.
Nu vereeuwigt de luchtfotograaf het werk in uitvoering. Hoe het zand zich een weg baant dwars door de polderverkavelingen.
Hoe bij Hagestein de tweede brug over de Lek geslagen wordt en hoe de beide afritten nieuw niemandsland omarmen.
Bijna klaar: nog drie jaar voor de eerste auto’s het asfalt inwijden.

Concessieverlening kost meer tijd
Het verlenen van de nieuwe concessie voor het
stads- en streekvervoer in de regio Utrecht neemt
meer tijd in beslag dan verwacht. In oktober 2010
besloot Bestuur Regio Utrecht de concessie aan
Qbuzz te gunnen. Afgelopen februari schorste de
voorzieningenrechter echter het gunningsbesluit.

Twee vervoerders hadden zich vorig jaar ingeschreven: Connexxion
en Qbuzz. Nadat hun aanbiedingen waren binnengekomen, heeft
BRU hen om nadere informatie gevraagd. Dat is gebruikelijk bij
aanbestedingen, maar de rechter oordeelde dat de stadsregio daarin
te ver was gegaan. Daarmee werd BRU verplicht een nieuw besluit
te nemen. Mede op basis van de rechterlijke uitspraak heeft het
dagelijks bestuur daarop de beide inschrijvingen alsnog ongeldig
verklaard. De volgende stappen hangen mede af van de inschrijvers
en zijn daarom - stand: begin april - nog niet zeker. Door de duur
van bezwaarprocedures is in elk geval de oorspronkelijke startdatum
van de nieuwe concessie, 11 december 2011, niet meer haalbaar.
Het openbaar vervoer blijft overigens gewoon rijden. De Wet
Personenvervoer regelt namelijk dat verlenging van de lopende
concessie mogelijk is als een aanbesteding niet tot gunning heeft
geleid.
Meer informatie:
Hennie Heesmans
h.heesmans@regioutrecht.nl
030-2862576
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Voorwoord

Regionale Agenda doet de ronde

Van beleid
tot resultaat

In de afgelopen maanden is de concept Regionale Agenda besproken in
een ronde langs de BRU-gemeenten. Het belang van regionale samen-

Een strakke strategie zonder doordachte

werking werd door de gemeenten onderstreept, net als het belang van

uitvoering, dat is als Mozart uit een

gezamenlijke regionale speerpunten voor strategisch beleid. In de Regionale

mobieltje. De bedoeling is goed, maar

Agenda staat hoe in de periode tot 2014 gewerkt wordt aan de bereik-

het komt er niet best uit.

baarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling in de Utrechtse regio.

Daarom ontwikkelt Bestuur Regio Utrecht
niet alleen strategisch beleid, maar

Naar aanleiding van inbreng uit de gemeenten en vanuit de samenwerkingspartners is de concept Regionale Agenda op een aantal punten gewijzigd en
aangevuld. Zodra ook de gemeenten Stichtse Vecht en IJsselstein de Agenda
hebben behandeld, komt het moment van de finale besluitvorming.
Daarom wordt de definitieve Regionale Agenda niet eerder dan juni aan
het algemeen bestuur voorgelegd. Daarna wordt de vastgestelde Regionale
Agenda 2011-2014 toegezonden aan de colleges en raden van de BRUgemeenten en aan de betrokken samenwerkingspartners.

voeren we ook regie op de uitvoering.
Zodat de gemeenten en hun bewoners
ook echt iets aan de plannen hebben.
Deze uitgave van BRUberichten geeft er
verschillende voorbeelden van. Zoals de
vernieuwing van 750 bushaltes in de
regio Utrecht (omslag en pag. 6 en 7):

Vanaf september vorig jaar is de Regionale Agenda in gezamenlijkheid
opgesteld. Dat proces werd breed gewaardeerd. Verscheidene gemeenten
meldden ook dat zij op prijs stelden dat de concept Regionale Agenda
het takenpakket van BRU helder aangeeft en afbakent. De tekst is te
downloaden via de website www.regioutrecht.nl.

concrete resultaten in staal en beton,
als uitvoering van de visie op kwaliteit
in het openbaar vervoer.
Toch is het verband tussen de visies en
de projecten soms complex, zoals bij de

Besparen blijkt noodzaak

tram. Pagina’s 4 en 5 geven daarom eens

Juist in de periode waarin de Regionale Agenda werd opgesteld,
bleek dat BRU de komende jaren fors zal moeten besparen. Dat is
noodzakelijk geworden omdat de kosten toenemen en tegelijkertijd mede als gevolg van rijksbezuinigingen - de inkomsten dalen.
Het dagelijks bestuur heeft vastgesteld dat er van 2011 tot 2014
circa 94 miljoen euro moet worden bespaard.
Het algemeen bestuur heeft de bijgestelde meerjarenbegroting 20112014 en de besparingsvoorstellen op 23 maart opiniërend besproken
en op onderdelen zijn er wensen geuit voor een nadere uitwerking.
Afzonderlijk zal er nog een bestuurlijke conferentie over dit onderwerp
worden gehouden. Daarnaast willen de AB-leden hun eigen gemeenteraden betrekken bij de keuzes die bij de besparingen gemaakt moeten
worden. Daarna volgt een definitief voorstel over de besparingsmaatregelen. Naar verwachting wordt dat in juni aan het algemeen bestuur
voorgelegd.

een samenhangend overzicht van alles wat
met Regiotram Utrecht te maken heeft.
Regionale samenwerking - van visie tot
regie, van beleid tot resultaat.
Nu staat, zoals bekend, de toekomstige
rol van de stadsregio’s bestuurlijk ter
discussie. BRU gaat die discussie met
open vizier aan - zie pagina 9 - maar
wel vanuit het belang van diezelfde
regio. En vanuit de visie dat de resultaten
moeten tellen.

De redactie
Meer informatie: Hanneke Kerckhaert, h.kerckhaert@regioutrecht.nl, 030-2862578
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Regiotram Utrecht
Van visie tot uitvoering
Bestuur Regio Utrecht werkt hard aan de toekomst van de tram in de stad en de regio Utrecht.
Dat gebeurt met verschillende langetermijnvisies, die uitgewerkt worden in uiteenlopende
praktische projecten. Maar wat is de onderlinge samenhang? Hier volgt een beknopt overzicht.

Ambitie:
stevige groei

Meer informatie:
Pepijn Steenbergen
p.steenbergen@regioutrecht.nl
030-2862551
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De stadsregio Utrecht telt bijna 650.000 inwoners, in 2040 zijn dat er 800.000.
Om de groene omgeving te sparen, zullen de nieuwe Utrechters voor het grootste
gedeelte binnen het huidige stedelijke gebied gehuisvest moeten worden. In zo’n
compacte stad kun je niet alleen op de auto aangewezen zijn. Daarom is, naast
goede fietsvoorzieningen, een uitstekend openbaarvervoersysteem nodig. Vanuit dat
besef stelden de gemeenten in de regio Utrecht in 2008 het OV-ambitiedocument
vast. Die ambitie luidt kortweg: tot 2020 een jaarlijkse OV-groei van 5%. Een jaar
later stemden de regiogemeenten unaniem in met een van de uitwerkingen van
de OV-ambitie, het Regionaal tramnetwerk 2025. Dat uitgebreide en hoogwaardige
tramnetwerk zou volgens dit document moeten bestaan uit radiale tramlijnen van
en naar Utrecht CS. Het zal ontstaan door een stapsgewijze uitbreiding van het
bestaande tramnetwerk (tussen Utrecht en Nieuwegein/IJsselstein).

Visie: soms
systeemsprong

De gestelde ambities uit het OV-ambitiedocument worden op dit moment ook nader
uitgewerkt in een Regionale OV visie. Die visie zal bestaan uit twee delen: het geeft,
zoals de titel al aanduidt, een visie op het openbaar vervoer voor de lange termijn, en
het toont nog eens de samenhang tussen alle lopende OV-projecten in de Utrechtse
regio - tram, trein en bus. Duidelijk is al dat op een lijn de situatie kan ontstaan dat er
te veel bussen moeten rijden om aan de vraag te kunnen voldoen. In dat geval wordt
een systeemsprong wenselijk: opschalen van bus naar tram. Dat speelt momenteel
op de verbinding tussen Utrecht CS (de toekomstige OV-terminal) en De Uithof. Deze
Uithoflijn kan daarmee de eerste uitbreiding van het Utrechtse tramsysteem worden.

Eisen aan
tramnetwerk

Maar wanneer is het uitgebreide (en het bestaande!) tramnetwerk voldoende
hoogwaardig om de ambities te kunnen realiseren? Dat beschrijft het Integraal
Programma van Eisen (IPvE) Tramsysteem Regio Utrecht. Het IPvE stelt onder meer
dat het toekomstige tramsysteem lagevloertrams en bijbehorende perrons moet
krijgen, hoe de trambaan ruimtelijk ingepast wordt in de stad en daarbuiten, en
daarnaast geeft het nog vele andere technische kwaliteitseisen. Het IPvE is eind
maart vastgesteld, de eisen worden hierna nog verder uitgewerkt en gedetailleerd.

Sneltram
renoveren

Op termijn zal ook de bestaande sneltramverbinding Utrecht-Nieuwegein/IJsselstein
(SUNIJlijn) - indertijd door NS opgezet als een soort stadstrein - worden omgebouwd
tot lagevloersysteem en alle eisen uit het IPvE volgen. Zo wordt het tramnetwerk
inderdaad een integraal netwerk. Het bestaande materieel wordt daarbij vervangen
door hetzelfde type lagevloertrams als voor de Uithoflijn en de perrons worden
navenant verlaagd. Over het tijdstip van deze ombouw van de huidige sneltram is
nog geen besluit genomen.
Wanneer dat besluit ook valt en op welke termijn de ombouw zal zijn gerealiseerd de huidige, bijna dertig jaar oude, tramstellen zijn aan het einde van hun technische
levensduur voordat de ombouw gereed is. Daarom ondergaan ze vanaf dit jaar
sowieso een uitgebreide renovatie, het zogeheten levensduurverlengend onderhoud,
zodat ze nog tien jaar kunnen doorrijden. De trams krijgen daarbij tevens een
vervoerderonafhankelijk uiterlijk: ze worden overgespoten in het heldere geel met
grijs dat de Utrechtse regiobussen al hebben.

Remise
vernieuwen

Zolang de sneltram Utrecht-Nieuwegein/IJsselstein nog de bestaande hogevloerperrons heeft, kunnen de nieuwe lagevloertrams van de voorziene Uithoflijn er
niet stoppen om passagiers in- en uit te laten stappen. Voor onderhoud zullen
de Uithoflijntrams wel kunnen doorrijden (zonder passagiers) naar de remise
Nieuwegein. In de periode 2013-2015 zal de remise Nieuwegein worden vernieuwd,
gemoderniseerd en uitgebreid om de extra en andersoortige trams te kunnen
onderhouden. Buiten de tijden voor reizigersvervoer en onderhoud staan de
Uithoflijntrams op nieuw aan te leggen opstelsporen in De Uithof.

Trambaan
vervangen

Het grootste deel van de bestaande SUNIJlijn - tussen Utrecht CS en Nieuwegein - is
bijna dertig jaar oud. Daarmee is niet alleen het materieel maar ook de infrastructuur
aan het einde van z’n technische levensduur. Infrabeheerder BRU bereidt daarom de
zogeheten Grootschalige Vervangingsoperatie voor: de sneltrambaan van Utrecht
tot Nieuwegein moet tot 2014 in etappes worden vervangen. Er is overigens geen
verband met de latere ombouw van de SUNIJlijn tot lagevloersysteem: bij de
vervangingsoperatie gaat het om met name de rails, het spoorbed en de bovenleiding. Het maakt niet uit of daar hogevloer- of lagevloermaterieel overheen rijdt.

Brede
verantwoordelijkheid

Bestuur Regio Utrecht is eigenaar van zowel de traminfrastructuur, het trammaterieel,
de remise als van de haltes. Dat integrale eigendom brengt een brede verantwoordelijkheid met zich mee - met veiligheid als onlosmakelijk onderdeel. En de verschillende tramprojecten komen uit die verantwoordelijkheid voort.
De tramprojecten staan overigens los van de aanbesteding van de OV-concessie,
dus los van de vraag wie het vervoer gaat verzorgen.
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Kwestie van kwaliteit

Foto
Bushalte Hobbemastraat in
Utrecht, een van de inmiddels
350 vernieuwde haltes

Project en doel
Kwaliteit verbeteren en toegankelijker
maken van 750 bushaltes in de regio
Utrecht

In beeld
Pascal van der Velden, projectleider
bij Bestuur Regio Utrecht

De kwaliteit van het openbaar vervoer
moet verder vergroot, zo is het beleid van
de regio Utrecht. En voor de reiziger begint
die kwaliteit bij de halte. Daarom besloot
BRU drie jaar geleden dat de belangrijkste
bushaltes worden vernieuwd en verbeterd.
In 2012 moeten de 750 drukste bushaltes
in de Utrechtse regio zijn aangepakt - dat is
meer dan de helft van de 1.450 haltes die
de regio telt. Ook Europese regels vereisen
uiterlijk 2015 kwaliteitsverbetering, maar
Bestuur Regio Utrecht wil eerder kwaliteit
bieden, en bovendien méér kwaliteit.
De bushaltes worden verhoogd om de inen uitstap te vergemakkelijken. De haltes
krijgen digitale reisinformatie, markeringen
voor blinden en slechtzienden, verlichting
en brede perrons voor rolstoelen en kinderwagens.
Bestuur Regio Utrecht houdt bij dat alles de
regie op de uitvoering. Die coördinerende
rol heeft verschillende voordelen. Allereerst
is de kwaliteit en de voortgang beter te
bewaken. Daarnaast wordt het één doorlopend project in plaats van een reeks
miniprojecten - wat ook prettig is bij de
aanbesteding. Bij de uitvoering blijft overigens iedere gemeente nauw betrokken.
Inmiddels zijn 350 haltes opgeleverd en
goedgekeurd.

Meer informatie:
Pascal van der Velden
p.vd.velden@regioutrecht.nl
030-2862570
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Afschaffing strippenkaart in najaar
De strippenkaart in de regio Utrecht wordt naar verwachting in het najaar afgeschaft.
Tot die tijd kunnen reizigers van zowel de strippenkaart als de OV-chipkaart gebruik maken.
De vertraging komt onder meer door de landelijke commotie die is ontstaan na fraude
met de OV-chipkaart.

De OV-chipkaart is al enige tijd ingevoerd
in de regio Utrecht. Het systeem is stabiel,
de distributie is op orde en de sterabonnementen zijn verchipt. BRU en
de provincie Utrecht, die samenwerken
bij de invoering van de OV-chipkaart,
streefden ernaar om voor de zomer de
strippenkaart af te schaffen. Naar aanleiding van het debat in de Tweede
Kamer, afgelopen februari, ziet het er
echter naar uit dat de afschaffing van
de strippenkaart in het najaar zal
plaatsvinden.

Korting
Nu al reizen ongeveer zes op de tien
mensen in de regio op de OV-chipkaart.
Om ook de overige veertig procent van
de reizigers over de streep te trekken,
zal vervoerder Connexxion een uitgebreide informatie- en actiecampagne
inzetten. Zo kunnen reizigers een
persoonlijke OV-chipkaart tijdelijk met
flinke korting aanschaffen; gesubsidieerd door BRU en de provincie
Utrecht.

Meer informatie: Karin Peskens, k.peskens@regioutrecht.nl, 030-2862547

Onderzoek naar toekomst Regiotaxi Utrecht
Een speciale stuurgroep onderzoekt
de toekomst van Regiotaxi Utrecht,
waarvan BRU opdrachtgever is.
Met name de betaalbaarheid wordt
daarbij onder de loep genomen.
Het succes van Regiotaxi Utrecht
vormt namelijk tegelijkertijd een
bedreiging voor het voortbestaan.

Regiotaxi Utrecht wordt goed benut,
maandelijks voeren de taxi’s en busjes
ruim veertigduizend ritten uit. Dat
gebeurt naar kennelijke tevredenheid
van de passagiers, die in november
2010 Regiotaxi Utrecht een 7,8 gaven
voor de dienstverlening. Het ruime
gebruik van Regiotaxi Utrecht brengt
echter ook hogere kosten met zich mee.
Niet voor niets beslist het algemeen
bestuur in juni over een voorstel om de
tarieven te verhogen. Het onderzoek van
de stuurgroep moet daarom uitwijzen
hoe Regiotaxi Utrecht ook in de toekomst
betaalbaar kan blijven voor BRU.

Aanbesteding
Aanleiding om het onderzoek juist nu te
laten uitvoeren, is dat het contract met

de huidige vervoerders in 2013 afloopt.
Voor die tijd moet BRU meer inzicht
hebben in de financiële toekomst van
Regiotaxi Utrecht. Het onderzoek en het
advies moeten in het najaar van 2011
klaar zijn. De stuurgroep zal dan verschillende mogelijkheden voorleggen
aan het dagelijks bestuur. Het DB
neemt vervolgens een besluit over
de toekomst van Regiotaxi Utrecht.
Er is enige tijdsdruk rondom het onderzoek door de stuurgroep en het uiteindelijke besluit van het DB. Het vervoer
van Regiotaxi Utrecht moet namelijk in
2013 Europees aanbesteed worden.
De voorbereidingen hiervoor beginnen
al in 2012.

Meer informatie: Jan van Riel, j.van.riel@regioutrecht.nl, 030-2862506
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Samen
werken
onder welke
vlag dan ook

Wat gaat er gebeuren met de stadsregio’s? En hoe staat BRU daar in? De toekomst
van de zogenoemde WGR-plus-gebieden, zoals Bestuur Regio Utrecht, is onderwerp
van een levendige discussie in bestuurskringen en media. Directe aanleiding is het
regeerakkoord, waarin staat dat het kabinet komt met voorstellen tot afschaffing
van onder meer de WGR-plus.

De regering streeft daarnaast naar
de instelling van een Infrastructuurautoriteit, aldus het regeerakkoord.
Rijk, provincies, regio’s en gemeenten
in de Randstad zouden bevoegdheden
op het gebied van vervoer en infrastructuur aan die nieuwe Infrastructuurautoriteit moeten overdragen.
Provincies zouden zich moeten gaan
beperken tot kerntaken op de gebieden
van ruimte, economie en natuur.
Per terrein zouden hoogstens twee
bestuurslagen betrokken mogen zijn
bij hetzelfde onderwerp. De discussie
gaat over de toekomst van alle stadsregio’s, met extra aandacht voor de
vier stadsregio’s in de Randstad.

maar ze moeten volgen op de samenhang van de inhoudelijke vraagstukken.
Daarbij moet het perspectief van de
inwoner steeds centraal staan. In Utrecht
hebben de gemeenten, regio en provincie
de afgelopen jaren een effectieve werkwijze ontwikkeld. Daarbij wordt vanuit
partnerschap doelgericht aan vraagstukken gewerkt - zonder op voorhand
een beroep te doen op bevoegdheid of
status. Met als resultaten bijvoorbeeld
de voorbereiding van het provinciaal
structuurplan, de aanpak leegstand
kantoren, de Ringstudie, de inzet op
economie, NV Utrecht, A12 Centraal
en het convenant bedrijventerreinen.

Gezond samenwerken
Effectieve werkwijze
Welk standpunt neemt Bestuur Regio
Utrecht hierin? Allereerst: BRU treedt de
discussie met open vizier tegemoet,
onderstreept het bestuur. Voor BRU zijn
structuurwijzigingen geen doel op zich,

Afstemming en samenwerking op het
terrein van ruimtelijke ordening, verkeer
en vervoer, wonen en economie zal altijd
noodzakelijk blijven - in welke bestuurlijke vorm dan ook. Dat stelt het regiobestuur vast. Immers, de gemeenten

in een regio als Utrecht vormen samen
één gemeentegrens-overschrijdende
woningmarkt, één economisch gebied,
met één verkeersnetwerk dat de
knooppunten verbindt. Op die manier
zijn de gemeenten in deze stedelijke
zone nauw met elkaar verbonden.
Tegen die achtergrond zal de samenwerking tussen de gemeenten in de
regio Utrecht blijven bestaan. In welke
vorm dan ook.

Meer informatie: Hanneke Kerckhaert, h.kerckhaert@regioutrecht, 030-2862578
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Gezamenlijk antwoord
op regionale ruimtedruk
Waar in de regio kan, moet en mag in de komende jaren gebouwd
worden? De BRU-gemeenten bundelden hun ruimtelijke ambities
in een regiodocument. Dat stuk dient als input voor de nieuwe
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS). Bestuur Regio
Utrecht ondersteunde de gemeenten bij het opstellen van het
gezamenlijke document.

Elke tien jaar verschijnt een nieuwe Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie.
Die beschrijft het gehele provinciale ruimtelijke-ordeningsbeleid. In
het regiodocument richten BRU-gemeenten zich voornamelijk op het
verstedelijkingsvraagstuk. “Oftewel: waar kan nog gebouwd worden”,
verduidelijkt Ralph Kohlmann, vanuit BRU betrokken bij het document.

Oproep: investeer!
Het regiodocument is een uitwerking van de eerder opgestelde Ontwikkelingsvisie NV Utrecht. “Daarin werd de keuze gemaakt voor binnenstedelijk bouwen als antwoord op de ruimtedruk in de regio. De vraag die
in het regiodocument aan bod komt, is vooral: hoe gaan we die ambitie in
de praktijk brengen.” Het document is een soort lobby naar de provincie,
aldus Ralph Kohlmann: “Het is enerzijds een oproep te investeren.
Anderzijds is het een vraag om plannen ruimtelijk ook mogelijk te maken.
Ook de provincie heeft overigens een belang bij dit regiodocument. Hierin
komen gemeenten immers tot overeenstemming waar uitleglocaties
moeten komen, rekening houdend met behoud van het landschap.”

Veel steun
BRU pakte de totstandkoming van het regiodocument op een nieuwe
manier aan. Vaak worden zulke beleidsstukken vanuit BRU geschreven
en vervolgens voor commentaar aan de gemeenten voorgelegd.
Nu organiseerde BRU gespreksronden en werksessies met gemeenteambtenaren rondom verschillende thema’s, en daaruit kwam het
regiodocument voort. “We hebben er meer de tijd voor genomen”,
verklaart Ralph Kohlmann. “Uiteindelijk waren ruim vijftig mensen
betrokken. Met als gevolg dat er nu veel steun is voor het document.
Deze werkwijze beviel goed.” Het regiodocument wordt nu naar de
gemeenteraden gestuurd, als voorbereiding op de vergadering van
het algemeen bestuur van de regio in juni.
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Onder meer de potentiële uitleglocaties in de regio zijn in het
Regiodocument in kaart gebracht.

Vooral binnen bestaande stad…
Bouwen binnen de bestaande bebouwde kom blijft de
voorkeur van de BRU-gemeenten als oplossing voor de
toenemende vraag naar woningen. In totaal verwachten
de gemeenten zo’n 15.000 woningen te kunnen bouwen.
BRU-gemeenten pleiten er voor dat de binnenstedelijke
bouwopgave prioriteit krijgt in het investeringsbudget
bij de PRS - zeker omdat zulk binnenstedelijk bouwen
relatief kostbaar is.

...maar toch ook daarbuiten
Ook bouwen in uitleglocaties blijft nodig. Zo is in de
regio veel behoefte aan landelijk-groene woonmilieus.
De BRU-gemeenten stellen voor ruim 10.000 woningen
te bouwen op uitleglocaties, in Odijk-west (1.000),
Werkhoven-west (300), Eiland van Schalkwijk (250),
Laagraven-oost (aantal onbekend), Rijnenburg (7.000),
Hoef en Haag (1.800). Aan de provincie vraagt BRU om
een financiële bijdrage en medewerking, bijvoorbeeld
door locaties planologisch mogelijk te maken.

Het concept-Regiodocument is te vinden op
www.regioutrecht.nl, via de zoekfunctie ‘Regiodocument’
Meer informatie: Ralph Kohlmann, r.kohlmann@regioutrecht.nl, 030-2862557

Utrecht

Sinds 1995 vormen negen gemeenten samen Bestuur Regio

& de Regio

kenmerken, en vaak heel eigen opgaven. In deze rubriek

Utrecht. Negen gemeenten met gezamenlijke belangen, maar
tegelijkertijd met verschillende karakters, uiteenlopende
stelt telkens een van de partnergemeenten zich voor.

De stad Utrecht is populair. Of het nu is om er te werken, te

Feiten en cijfers

studeren of te wonen - steeds meer mensen trekken naar de
Domstad. “De voorzieningen moeten die groei aankunnen”,

◆

bestaat als stad sinds 1122

◆

oppervlakte 99,32 km2

◆

307.000 inwoners (per 1 januari 2010) -

zeggen burgemeester Aleid Wolfsen en hoofd Strategie van

naar verwachting 350.000 in 2019 en 386.000 in 2030
◆

Utrecht grenst aan BRU-gemeenten De Bilt, Zeist, Bunnik,
Houten, Nieuwegein, IJsselstein en Stichtse Vecht

◆

DB-leden BRU namens Utrecht: Aleid Wolfsen (voorzitter),
Harrie Bosch, Frits Lintmeijer; AB-leden: Bart Beerlage,
Willem Buunk, Peter van Corler, Bram Fokke, Dick Hoek,
Ruben Post, Chiel Rottier, Dimitri Gilissen

Burgemeester en
regiovoorzitter Aleid
Wolfsen: “Ben je in
het stationsgebied?
Loop dan eens het
infocentrum Stationsgebied binnen,
Vredenburg 40. Daar
kun je maquettes
bekijken van de
prachtige architectuur
die straks in deze
omgeving staat.”

Stadsontwikkeling Jan de Weerd. “Wij moeten daarvoor zorgen.”
Aleid Wolfsen is naast burgemeester van de stad Utrecht ook
voorzitter van Bestuur Regio Utrecht. En als bestuurder Wolfsen
en stadsontwikkelaar De Weerd over de stad Utrecht spreken,
komt de regio Utrecht bijna vanzelf aan de orde. Zo legt Jan de
Weerd uit waarom het Utrechtse stationsgebied zal veranderen.
“Als groeiende gemeente moet Utrecht meer woon- en werkgelegenheid creëren. Bereikbaarheid en goed openbaar vervoer
zijn daarmee onlosmakelijk verbonden. Een van de belangrijkste
regionale taken is dan ook de aanleg van de nieuwe OV-terminal.”

Niet alleen
Het huidige station is gebouwd voor 35 miljoen reizigers per jaar.
Dit aantal zal de komende jaren stijgen naar honderd miljoen. De
toekomstige OV-terminal zal al deze mensen opvangen. “De verantwoordelijkheid van Utrecht gaat verder dan de stad alleen,” vult
Wolfsen aan. “Ook in dit project. Al het openbaar vervoer uit de regio
komt hier samen. Zo moet de stad ervoor zorgen dat werkzaamheden
niet ten koste gaan van de bereikbaarheid. Natuurlijk kunnen we dat
niet alleen. Bij projecten als deze, die voor de hele regio gevolgen
hebben, moeten we samenwerken. Zonder vrijblijvendheid. Daarom
is de WGR-plus zo belangrijk: die geeft een wettelijke basis aan de
samenwerking van gemeenten rondom de kernstad.”

Goede buur

Jan de Weerd (l.)
en Aleid Wolfsen

Wolfsen: “Utrecht ziet zichzelf als een goede buur van de andere
gemeenten in de regio, een buur met een groot, gastvrij huis.
Daarom voelen we ons, uiteraard samen met onze buurgemeenten,
medeverantwoordelijk voor voorzieningen zoals snelwegen,
openbaar vervoer en woningen in de hele regio. Daarvoor krijgen
we als regio ook extra geld. Als er bijzondere kwesties liggen, dan
moet je soms het voortouw nemen. De aanleg van Leidsche Rijn
is daarvan een mooi voorbeeld.” Een ander veelgenoemd project
is A12 Centraal, de toekomstvisie op het gebied tussen Utrecht,
Nieuwegein en Houten. Een ontwikkeling voor de lange termijn en
dus voor bestuurders met een lange adem. “Een mooi voorbeeld
van regionale samenwerking,” besluit Wolfsen.
"Natuurlijk heb je als gemeente je
deelbelangen. Maar je bereikt vaak
meer als je ook het gemeenschappelijk
belang meeneemt.”
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Mijn favoriete plek in de regio . . .
…is Kasteel
Beverweert bij
Werkhoven.

Joost Gijsbers, lid van het
algemeen bestuur van
Bestuur Regio Utrecht voor

Colofon

de gemeente Bunnik.

BRUberichten is een uitgave van Bestuur Regio Utrecht
en wordt verspreid onder de relaties van de stadsregio.
Wilt u op de verzendlijst, of hebt u zelf een interessant
regiobericht? Neem gerust contact op.
BRUberichten verschijnt viermaal per jaar.
Uitgave voorjaar 2011.
In Bestuur Regio Utrecht werken negen gemeenten
samen aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en
economische ontwikkeling van de regio Utrecht.
Het zijn Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein,
Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen en Zeist.

Postadres
Postbus 14107
3508 SE Utrecht
tel 030-2862525
fax 030-2862500
www.regioutrecht.nl
info@regioutrecht.nl
Coördinatie en eindredactie
◆ Hartog Communicatie
Tekst
◆ Bestuur Regio Utrecht
◆ Hartog Communicatie
◆ Schrijf-Schrijf
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Beeld
◆ Bestuur Regio Utrecht
◆ Het Utrechts Archief
◆ Erik van ’t Woud, Photosteron

Grafisch ontwerp
◆ Ellen Bakker, Utrecht

Druk
◆ Kerckebosch, Zeist

