










Bijlage: Korte samenvatting vier rapporten U10 

 

Het gaat goed met Utrecht. De bevolking en het aantal huishoudens in de Utrechtse regio groeien al 

jaren sneller dan het landelijk gemiddelde en de economie draait op volle toeren. Ook op Europees 

niveau is Utrecht steevast een van de aanvoerders in ranglijsten wanneer het gaat om economische 

kracht en kwaliteit van leven. Dit succes is niet iedere regio gegeven en moet gekoesterd en gevierd 

worden. 

De woningmarkt dreigt verder uit balans te raken. Het woningmarktonderzoek signaleert een 

disbalans tussen het groeiende aantal huishoudens en de achterblijvende plancapaciteit voor 

woningbouw in de provincie: er zijn onvoldoende woningbouwplannen voor het groeiend aantal 

bewoners. Er is becijferd dat er tot 2040 circa 104.000 nieuwe woningen bij moeten komen. Die 

worden natuurlijk wel meteen allemaal CO2 neutraal. De bestaande plannen voorzien in circa 67.000 

woningen, maar waarschijnlijk worden niet alle bestaande plannen ook uitgevoerd. Om zeker te zijn 

van een gezonde woningmarkt in de regio moeten er plannen worden ontwikkeld voor nog eens circa 

53.000 woningen. Regionale afstemming is daarbij nodig om het groene landschap te sparen én de 

leefbaarheid binnen de rode contouren te waarborgen. 

Knooppuntontwikkeling verenigt opgaven van verstedelijking, mobiliteit en landschap en kan 

worden ingezet voor een integrale ontwikkelstrategie die de kwaliteiten van Utrecht behoudt en 

versterkt. Daarom gingen de provincie Utrecht, de U10 en Vereniging Deltametropool de afgelopen 

zomer met elkaar in gesprek en werd er een onderzoek opgestart om de huidige situatie van 42 

potentiele OV-k ooppu te  i  kaart te bre ge . Met behulp va  het vli der odel  is de huidige 
ruimtelijke dynamiek gerelateerd aan de positie van een knooppunt in het OV-netwerk.  

De regionale energie analyse laat zien hoeveel energie we nu verbruiken en waar de vraag voor deze 

energie vandaan komt, wat de verwachtte groei van het energiegebruik tot 2050 is, en wat de 

potentie is voor energiebesparing en duurzame energieopwekking. Daarbij gaat het om de 

theoretisch maximum potentie op basis van de kennis en technieken van nu. Bij de berekening van 

het verwachtte energiegebruik is al rekening gehouden met de prognoses op het gebied van 

woningbouw en verkeer uit bovengenoemde rapporten. De conclusie is dat in de bebouwde 

omgeving maximaal moet worden ingezet op isolatie en verwarming met duurzame warmte. Het 

rapport laat ook zien dat de verschillen tussen de gemeenten onderling groot zijn. Het potentiële 

overschot aan duurzame elektriciteit van de één kan het tekort van de ander dekken Alleen bij 

maximaal inzetten op isolatie, maximaal gebruik van duurzame warmtebronnen en eendrachtige 

samenwerking bij het opwekken van duurzame elektriciteit is het in theorie mogelijk om de 

energievraag van de regio in 2050 ook binnen de regio te vervullen. 

De economische verdiepingsslag is een macro-economische analyse, die laat zien dat de huidige 

werklocaties vollopen en er een substantiële vraag naar werklocaties ( kantoren, bedrijven en nieuwe 

vormen) blijft. De studie constateert dat we als regio niet voldoende sturen op kwaliteit van 

werklocaties en dat onvoldoende duidelijk is waar volume toegevoegd kan worden. Het onderzoek 

geeft aan dat regionaal programmeren noodzakelijk is, waarbij zeker ook de vervangingsvraag m.b.t. 

kantoren meegenomen moet worden in de uitwerking van het Ruimtelijk Economisch Programma. 

Dit is ook van belang omdat het gemeenten de dringend gewenste sturingsmogelijkheden geeft op 

kwaliteit van werklocaties in stedelijk gebied. Tenslotte is er een verdere uitdieping van de 

ontwikkeling van typologie informele werklocaties nodig (winkels, zorg, kennisinstellingen). 

 

 



Rapporten U10 Ruimtelijk-economisch programma 

De U10-gemeenten kennen een gemeenschappelijke Ruimtelijke Economische Koers : De 

ontmoetingsplaats voor gezond stedelijk leven. Daarin schetsen de gemeenten een duidelijk 

regionaal toekomstbeeld voor de langere termijn. Er zal een concreet Ruimtelijk Economisch 

Programma (REP) worden gemaakt om dit toekomstbeeld ook echt te realiseren. 

In 2018 zijn - nog in opdracht van de vorige colleges  -  analyses uitgevoerd op het gebied 

van mobiliteit, wonen, economie en energie. Deze analyses zijn besproken aan de nieuwe 

bestuurstafels. Eind 2018 hebben de bestuurstafels de rapporten doorgezonden aan de 

colleges. Aan de colleges is gevraagd of ze ermee in kunnen stemmen dat deze rapporten 

worden gebruikt als bouwstenen voor het Ruimtelijk Economisch Programma.  

De U10-colleges bespreken deze vraag voor het eerst in januari 2019 en zullen daar voor 1 

april 2019 een antwoord op geven. Via onderstaande links kunt u kennis nemen van alle 

analyserapporten. Op 30 januari 's avonds vindt in het gemeentehuis van Zeist een U10-

Beraad(t) plaats, waar u nader wordt geïnformeerd over de inhoud van deze rapporten en 

met leden van de bestuurstafels in gesprek kunt over de inhoud. 

Of en wanneer de rapporten in uw eigen raad worden besproken hoort u van uw eigen 

college. 

NB: De woningmarkt analyse bestaat uit twee rapporten en de economische analyse bestaat 

uit drie rapporten. Daarnaast is toegevoegd de kantorenmonitor van de provincie, die uiterst 

relevant is voor de economische analyse, maar die strikt genomen geen onderdeel uitmaakt 

van de door de U10 uitgevoerde analyses. De energie-analyse en de knooppuntenanalyse 

bestaan beide uit één rapport. 
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https://www.utrecht10.nl/nl/news/eindversie-ruimtelijk-econ-koers-u10-8/
https://www.utrecht10.nl/nl/news/eindversie-ruimtelijk-econ-koers-u10-8/
https://www.utrecht10.nl/media/filer_public/2a/ac/2aac101c-a4f7-447e-a1b7-014181f6864c/analyse_woningbouwlocaties_deel_1.pdf
https://www.utrecht10.nl/media/filer_public/e3/8d/e38db076-218d-413e-a416-ce250377d299/analyse_woningbouwlocaties_deel_2.pdf
https://www.utrecht10.nl/media/filer_public/5c/a9/5ca91433-db68-4343-97b7-1cc13b9b77d1/knooppunten_analyse.pdf
https://www.utrecht10.nl/media/filer_public/7a/11/7a11f593-ac17-40b4-8d2b-c49c4c2ec308/u16_def_rapport_energieanalyse.pdf
https://www.utrecht10.nl/media/filer_public/ea/28/ea281ad9-d55e-4231-9ccb-fefda4c7f81f/eindrapportage_verdieping_economisch_beeld_u10_februari_2018.pdf
https://www.utrecht10.nl/media/filer_public/1b/e8/1be8ecb2-9369-40a5-8145-6512a4b4d6be/uitdieping_economisch_beeld_u10_ruimtelijke_vertaling_werklocaties.pdf
https://www.utrecht10.nl/media/filer_public/9b/d2/9bd2d605-5145-4221-a9c7-d18d6b60a4e0/essay_economisch_beeld_u10_juni_2018.pdf
https://www.utrecht10.nl/media/filer_public/e2/8e/e28e4d4e-863c-4d88-ae95-7825c62ca1c1/monitor_kantorenmarkt_pu_2018_alias_stec_rapport.pdf
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