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Bijlage 1.  
 

 
Samenvatting van de 4 rapporten en positie van Woerden 

 
 
 

Inleiding 
 

Het college realiseert zich dat deze rapporten specialistische informatie bevatten. Om de raad 
te faciliteren is een bijlage toegevoegd waarin per rapport A) een korte samenvatting staat en 
B) de positie van Woerden in de analyse wordt toegelicht.  
 
1. Locatieonderzoek Woningbouw Regio Utrecht.  (p. 1) 
2. Analyse knooppunten Provincie Utrecht.  (p. 2) 
3. Economische analyse.    (p. 5) 
4. Regionale Energieanalyse     (p. 6) 
 
 
 
 
1. Locatieonderzoek Woningbouw Regio Utrecht  
(NB: het  begrip’ Woningmarktanalyse’ op de website van de U10 is incorrect; het gaat om 
het locatieonderzoek.) 
 
A. Samenvatting 
 
Het locatieonderzoek bestaat uit twee delen: deel 1 is een verkennend onderzoek dat 
inzichtelijk maakt in hoeverre de woningbehoefte tot 2040 op binnenstedelijke locaties kan 
worden opgevangen in het woningmarktgebied Utrecht (de U16). In deel 2 is de potentiele 
toekomstige plancapaciteit in beeld gebracht. Dit betreft een kwantitatief onderzoek 
(aantallen, dichtheden, locaties). Vervolgens wordt nu een kwalitatief 
woningbehoefteonderzoek gedaan, zowel voor de regio als voor iedere gemeente apart. 
Beide onderzoeken zijn in opdracht van de U10 en de Provincie Utrecht uitgevoerd. 
 
De belangrijkste conclusies zijn: 
De woningbehoefte tot 2040 bedraagt ca. 104.000 woningen in de U16. 
 
Bestaande plancapaciteit en woningbouwlocaties (rapport 1):  

- er op korte termijn (2025) voldoende aanbod (68.000 woningen) in plannen is 

opgenomen, maar de realisatie van die plannen binnen planningstermijn niet 

gegarandeerd is. Een zeer forse versnelling (verdubbeling) van het bouwtempo is nodig, 

maar ligt niet altijd binnen invloedsfeer van gemeenten; 

- Ervaring leert dat in de loop van de tijd sprake is van 30% planuitval, en dat door 

plantoeval en/of planoptimalisatie nieuwe plancapaciteit gegenereerd wordt  

- er desondanks na 2025 een enorm plantekort is van 36.000 a 52.000 woningen op basis 

van de nu bekende bestaande locaties. Gezien de planhorizon (ca. 10 jaar) moeten 

gemeenten nu aan de slag met plannen voor nieuwe locaties. 

- Voor de realisatie van minimaal 41 % van de woningbouw moeten nog complexe 

dossiers worden opgelost, zoals mobiliteitsknelpunten. 

 
Potentiele plancapaciteit (rapport 2) 
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- Er is in dit onderzoek een theoretisch potentieel planaanbod gevonden van 96.000 
woningen 
in de U16 gemeenten. Deels zijn dit locaties waarvoor visies/ambitiedocumenten liggen, 
deels moeten hiervoor besluiten genomen worden om de locatie tot woningbouwlocatie 
te ‘benoemen’’. Hierbij moet er rekening gehouden  worden met de diverse claims die op 
de (schaarse) ruimte liggen (wonen, werken, energie, klimaat, recreatie/ontmoeting), 
omgevingskwaliteiten (natuur, cultuur, bodem, water etc.). 
 

- 40% (38.800 woningen) wordt beschouwd als onwaarschijnlijk, aangezien de politieke en 

maatschappelijke haalbaarheid er niet is of niet in beeld is; 

- de locaties zijn complex om te realiseren, aangezien beperkingen moeten worden 

opgelost; 

- de woningbehoefte kan niet geheel op locaties binnen de rode contouren worden 

opvangen. Er is  potentie voor woningbouw ‘nabij’ knooppunten, d.w.z. in het 

invloedsgebied van het knooppunt maar wel buiten rode contour. Wellicht zal er op 

termijn ook naar andere uitleglocaties buiten de rode contouren gekeken moet worden.  

 
B. Wat betekent dit voor Woerden? 
 
De huidige plancapaciteit in Woerden is 3800 woningen. Grof gezegd betekent dit een groei 
van Woerden tot ca. 60.000 inwoners. Er worden 200 tot 300 woningen per jaar 
gerealiseerd: we kunnen dus zeker 15 jaar vooruit met de huidige plancapaciteit.  
Na 2030 is er aanvullende plancapaciteit nodig als we aan de woningbehoefte willen 
voldoen, ook voor de autonome woning behoefte. Hierop moet vroegtijdig worden 
geanticipeerd als wij dit mogelijk willen maken.. 
 
Er is ook een potentiele plancapaciteit in Woerden. Dit zijn deels locaties waar functies zitten 
die dan een andere plek moeten vinden of locaties buiten de rode contour. 
 
De druk op de woningmarkt overstijgt gemeentegrenzen. Ook zijn er bovenlokale (en 

bovenregionale) opgaven die relevant zijn. Hierbij gaat het met name om 

mobiliteitsvraagstukken. Gemeenten hebben elkaar nodig en moeten samen met elkaar en 

andere relevante (o.a. de provincie) partners tot een oplossing komen.  

Samenwerking met alle partijen is nodig om de plannen tot ontwikkeling te krijgen. Hierbij is 

het Programma U Ned (hier het programmaplan) een belangrijk traject omdat keuzes en 

afwegingen in relatie tot de verstedelijkingsopgave in samenhang moet worden bezien met 

keuzes en investeringen in bereikbaarheid.  

 
 
 
 
2. Analyse knooppunten Provincie Utrecht 
 
A. Samenvatting 
 
Sinds 2016 is een economische ontwikkeling gaande ten gevolge van het aflopen van de 
crisis. Dit heeft sterke verstedelijk tot gevolg, wat betekent dat veel mensen naar de 
middelgrote en grote steden trekken. Dit zorgt voor een enorme druk op de woningmarkt in 
deze gebieden. De uitdaging in deze gebieden is om een verstedelijkingsopgave te 
realiseren om de krapte op de woningmarkt te verminderen, maar tegelijkertijd om steden 
bereikbaar te houden en het landschap zijn identiteit te laten behouden.  
 

https://www.mirtoverzicht.nl/projecten/programma-metropoolregio-utrecht
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi22O2amt7gAhUE4OAKHQbQDgkQFjAAegQIDhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.provincie-utrecht.nl%2Fpublish%2Fpages%2F326330%2Fprogrammaplan_programma_u_ned.pdf&usg=AOvVaw3DkO-ffw2z_mvCG5cWtytG
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Vanuit de Ruimtelijke Economische Koers (REK) is er een woningbouwopgave voor U10-
gemeenten van 104.000 woningen tot 2040. Om dit te bewerkstelligen moet er snel gestart 
worden met het maken van plannen en het bouwen. Het aanleggen van nieuwe 
infrastructuur heeft een lange doorlooptijd vanwege de processen die doorlopen moeten 
worden. Om de woningbouwopgave te halen kunnen we niet wachten met het bouwen van 
woningen totdat de benodigde infrastructuur aangelegd is. Om toch te zorgen dat de 
bereikbaarheid niet in het geding komt is er gekeken naar de potentie van OV-knooppunten 
in combinatie met mogelijkheden om woningbouw in de directe omgeving van het station te 
realiseren. Dit heeft geresulteerd in een knooppuntenaanpak. 
 
Knooppuntenaanpak - Vlindermodel 
Met behulp van het ‘vlindermodel’ zijn 42 knooppunten van de provincie Utrecht beoordeeld, 
waaronder station Woerden. Dit model is gebaseerd op drie onderscheidende kenmerken 
voor de knoopwaarde (langzaam verkeer, OV en wegen) en drie voor de plaatswaarde 
(nabijheid, intensiteit en menging). Op basis van deze zes indicatoren geeft het Vlindermodel 
een goed beeld of en op welke onderdelen stationsomgevingen beter benut kunnen worden. 
Het doel van het vlindermodel is om de samenhang tussen knoop en plaats voor het 
stationsgebieden zichtbaar te maken. 

 
 
Van ieder knooppunt is een ‘vlinder’ gemaakt van de huidige situatie. De vlinder wordt 
gevormd met behulp van data over het station, bijvoorbeeld met behulp van indicatoren om 
de bereikbaarheid voor het OV te kunnen scoren. In het geval van OV gaat het om de 
aanwezigheid, frequentie en aantal richtingen van OV-modaliteiten. De vlinder van de 
huidige situatie vormt het uitgangspunt op basis waarvan kan worden nagedacht over waar 
het knooppunt naartoe zou kunnen groeien.  
 
De relatie tussen knoop en plaats biedt uiteenlopende kansen voor nieuwe ontwikkelingen. 
Een sprinterstation dat midden in he centrum van een dorp ligt, biedt andere mogelijkheden 
dan een intercitystation aan de stadsrand vlakbij de snelwegafslag. Om deze variëteit aan 
mogelijkheden weer te geven zijn twaalf typologieën voor knooppuntmilieus opgesteld. Elk 
type vlinder staat voor een specifiek knooppuntmilieu: een plek waar wonen, werken en 



4 

 

voorzieningen op een bepaalde manier samen komen. Doordat bij alle typen de plaats- en 
knoopwaarde in balans zijn, levert het twaalf kansrijke vlinders op.   
 
 
B. Wat betekent dit voor Woerden? 
 
 
Vlinder Woerden 
Hieronder is de vlinder van station Woerden te zien. Het zwarte vlak geeft de huidige situatie 
weer. De groene lijn geeft de potentie van de typologie ‘regionaal centrum’ aan en de rode 

lijn de potentie voor ‘buitenstad’. Deze 
twee typologieën lijken voor station 
Woerden het meest kansrijk te zijn. In 
overleg met lokale partijen wordt 
uiteindelijk besloten bij welk typologie de 
ambitie gelegd wordt. De vlinder dient 
op deze manier dus als startpunt voor 
het gesprek met betrokken partijen en 
als handvat voor de keuze voor een 
bepaalde ontwikkelingsrichting. Aan de 
hand van de vlinders kunnen 
knooppunten met elkaar vergeleken 
worden en kan er op corridorniveau 
afstemming worden gevonden.  
 
De knoop Woerden is op dit moment 
redelijk goed in balans. Dat betekent dat 
de relatie tussen het aanbod OV aan de 
ene kant en de intensiteit van inwoners, 
werknemers en bezoekers aan de 
andere kant goed is. Desalniettemin 

geeft met name de groene lijn aan dat het station wel ontwikkelpotentie heeft. Station 
Woerden kan zich ontwikkelen van een buitenstad station naar een regionaal centrumstation. 
In dat geval moeten dus zowel de plaats- als de knooppuntkant evenredig aangepakt te 
worden zodat de vlinder in balans blijft. Ook in het rapport wordt Woerden genoemd als 
station met een van de grootste ontwikkelpotenties. Echter dreigt er door de huidige 
woningbouwplannen in de stationsomgeving een onbalans te ontstaan als niet ook wordt 
geïnvesteerd in de mobiliteit (knoopkant). Om het knooppunt Woerden in balans te houden 
moet dus goed worden gekeken naar welke mobiliteitsmaatregelen bijdragen aan het 
toekomstige balans van deze knoop.  
 
Knooppuntstrategie 
Naast de groeipotentie van iedere afzonderlijke knoop, moet ook de netwerkstrategie in de 
gaten worden gehouden. Als twee knopen die dicht bij elkaar liggen zich willen ontwikkelen 
tot eenzelfde type knoop, dan speelt concurrentie tussen die knopen een grote rol. Het is 
juist veel mooier als verschillende knopen langs een corridor complementair aan elkaar zijn 
en zo een logisch netwerk vormen. Hiervoor is een knooppuntstrategie opgesteld die deze 
onderlinge relaties in de gaten houdt.  
 
Potentie Woerden 
Zoals hierboven reeds benoemd is de potentie van de knoop Woerden groot. Dit biedt niet 
alleen kansen voor de woningbouwontwikkeling in Woerden, maar ook voor de ontwikkeling 
van de regio. De knoop Woerden zou namelijk in de toekomst een belangrijke schakel 
kunnen zijn in de knooppuntenstrategie. In dat opzicht bevindt Woerden zich in een luxe 
positie omdat we dan een goed onderhandelingsuitgangspunt hebben voor bijvoorbeeld 
meer mobiliteitsvoorzieningen. Wel houdt deze positie ook in dat er keuzes gemaakt moeten 
worden. Welke rol willen we met de knoop Woerden vervullen in de regio? Willen we de 
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potentie van het station optimaal benutten als dat betekent dat er hoge dichtheden rond het 
station gebouwd moeten worden? Zijn we bereid om te investeren in de stationsomgeving en 
de mobiliteitsvoorzieningen rondom het station? En wil Woerden bijvoorbeeld wel een P+R 
functie voor de regio gaan vervullen als dat betekent dat we meer auto’s vanaf de A12 
Woerden intrekken?  
 
Deze vragen moeten beantwoord gaan worden in de verdere discussie aan de hand van 
onder andere deze knooppunten-analyse. De vraag die nu is voorgelegd, is of we de 
voorliggende knooppuntanalyse als basis kunnen gebruiken voor die discussies.  
 
 
 
3. Economische analyse  
 
 
A. Samenvatting 
 
Het rapport Economisch beeld betreft een U10 verdieping op het onderzoek van Rienstra, 
zoals uitgevoerd voor de provincie Utrecht+  als input voor de Ruimtelijk Economische 
Strategie Utrecht+ (de zogenaamde RESU). Het rapport verdiept de cijfers van de provincie 
en vormt zo een onderbouwd actueel beeld van waar we staan als regio U10 (14 
gemeenten) als het gaat om regionale economie. Hiermee vormt het rapport een basis voor 
de ruimtelijk economische visie en omgevingsvisie. Tevens  is het rapport te benutten als 
basis voor acties als regioprofilering, acquisitie en ruimtelijke planning. Het dient zodoende 
als input voor te maken keuzes voor de te ontwikkelen locaties in de verstedelijkingsopgave.   
 
De belangrijkste conclusies: 
 
De U10 kent een betrekkelijk hoge groei van de bevolking na 2000, sneller dan landelijk en 
dan de werkgelegenheid. De U10 regio heeft te maken met een grote economische groei. De 
komende jaren worden 80.000 extra arbeidsplaatsen verwacht. De sterkste groei van de 
toegevoegde waarde landt vooral bij door consumptie gedreven sectoren (energie, water en 
afvalbeheer; bouw; overig zakelijke diensten; detailhandel; horeca; en specialistische 
zakelijke diensten). De maakindustrie heeft een gemiddelde groei. De U10 kent aan de 
zuidwestkant (samen met regio Utrecht-west) een hotspots-cluster van bedrijven in de 
maakindustrie (zie 2 kaarten van Rienstra aanvullend op Economisch beeld). 
Een groot deel van de inwoners in de leeftijd 15-74 jaar in de U10 werkt of wil werken 
(participatiegraad). Deze participatiegraad is hoger dan in Nederland en vergelijkbaar met de 
provincie Utrecht. Dit is een gevolg van het grote aandeel hoger opgeleiden in 
beroepsbevolking. De participatiegraad van de middelbaar opgeleiden in U10 is echter sterk 
gedaald tussen 2009 en 2016.  
Er is sprake van een toenemende spanning op de arbeidsmarkt van de Regio U10 vanwege 
de toenemende vraag naar hoger opgeleiden, die al maximaal aan het werk zijn, en de 
afnemende participatie van lager en middelbaar opgeleiden. De participatie en de 
werkloosheid dalen beide, waardoor de spanningsindicator toeneemt. Dat betekent 
zodoende een afnemend aanbod van arbeid. Als de vraag aantrekt vanaf 2014 leidt dat tot 
toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn inmiddels tekorten bij technisch personeel, 
transport/logistiek en ICT  De participatie en de werkloosheid dalen beide, waardoor de 
spanningsindicator toeneemt. Dat betekent afnemend aanbod van werknemers.  De vraag 
trekt aan vanaf 2014 wat leidt tot toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Tevens is sprake 
van een mismatch op de arbeidsmarkt tussen de gevraagde en geboden competentie van 
arbeidskrachten. Er zijn tekorten wat betreft technisch personeel, bij transport/ logistiek en in 
de zorg.   
De kantorenmarkt trekt de afgelopen jaren weer aan, waarbij vooral belangstelling bestaat 

voor ruimte op kantoorlocaties in de binnensteden en nabij de OV-knooppunten. Door 

transformatie van leegstaande kantoorgebouwen tot woningen, verdwijnt de overcapaciteit in 

een aantal gemeenten snel. Er is daarbij behoefte aan de transformatie van kantoorpanden 
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naar moderne werkplekken. De locaties zijn courant, maar de werkplekken zelf niet. Het is 

daarom zaak de kwaliteit van de locaties te verbeteren.. De bedrijventerreinen in de U10 

lopen vol en er blijft substantiële vraag. Volgens de prognose komt de regio U10 als geheel 

ca. 56 ha bedrijventerrein te kort tot 2040. De U10 regio wil meer op kwaliteit gaan sturen en 

waar volume toegevoegd kan worden. Kortom: Er is noodzaak tot regionaal programmeren. 

Aandachtspunten bij het rapport: 
De vervangingsvraag voor kantoren is niet meegenomen in de vraagraming kantoren. De 

U10 regio wil dit alsnog wel meenemen, omdat hier de knop zit voor sturing op kwaliteit en 

locatie in stedelijk gebied. Dat is de komende periode nodig ter onderbouwing van de 

bredere verstedelijkingsopagave. Leegstaande kantoren komen namelijk veelal in 

aanmerking voor transformatie. Daarbij bestaat er marktvraag voor nieuwbouw kantoren. Die 

vraag dient tezamen met de vervangingsvraag concreter in beeld te komen.  De 

economische dynamiek in het buitengebied is wel in beeld gebracht, maar is verder te 

verdiepen. 

B. Wat betekent dit voor Woerden? 
 
Voor Woerden is een additionele ruimtebehoefte vraag aan bedrijventerreinen berekend van 
16 hectare tot 2040. Dit strookt met de berekening van Doorakkers over ruimtebehoefte  
bedrijventerreinen, die gebruikt is ter onderbouwing van het Herstructureringsprogramma 
bedrijventerreinen 2030.  De korte termijn opgave betreft 6 à 9 hectare schuifruimte tot 2025; 
de lange termijn opgave betreft 16 hectare tot 2040. Deze lange termijn opgave is in 
regionaal verband op te pakken, met dit rapport  als bouwsteen voor de (provinciale) 
omgevingsvisie. De vraag is tevens hoe haalbaar het is om de extra woningen en extra 
werklocaties te realiseren binnen de rode contouren. 
Voor Woerden geldt dat we richting de provincie, naast onze input in de U10, ook in Utrecht-
west ruimtelijk economische bouwstenen aanleveren. Dit met name voor de vraagraming 
bedrijventerreinen en het economisch cluster (profiel) van maakindustrie en MKB bedrijven.  
Voor Woerden is het aan te bevelen om in het verband van de U10 door te pakken en de 
kantoorcijfers uit dit rapport verder te verdiepen in de komende periode. Het uitgangspunt is 
dat wonen en werken zoveel mogelijk rond OV-knooppunten worden ontwikkeld (mix), nu 
binnenstedelijk de mogelijkheden bijna zijn benut. Hier ligt een mogelijke opgave in de Poort 
van Woerden. 
De voornoemde aangetoonde mismatch van de arbeidsmarkt speelt in Woerden, met name 
op het gebied van techniek. Hierbij kan Woerden gebruik maken van de reeds bestaande 
kennis in de regio en dit vraagstuk tevens verder regionaal aanpakken.  
 
 
 
4. regionale energie analyse 
 
A. Samenvatting 
 
De eerste stap voor het maken van een regionale energiestrategie is het maken van een 
regionale energie analyse. Dit rapport biedt inzicht in de ontwikkeling van de energievraag en 
het energieaanbod tot 2050. Daarbij is tevens gekeken naar het effect van energiebesparing, 
elektrificatie van transport en van de warmtetransitie. Ook is gekeken naar de opwekpotentie 
voor hernieuwbare elektriciteit uitgaande van de huidige beschikbare technieken. Daarbij is 
gekeken hoe groot het maximaal potentieel is en hoe groot het potentieel is als bepaalde 
ruimtelijke kaders worden gehanteerd. De analyse laat zien dat de RES-U16 in 2050 in 
potentie voldoende warmte en elektriciteit kan opwekken om in de eigen behoefte te 
voorzien. Daarbij kon nog geen rekening gehouden worden met seizoen effecten, energie-
infrastructuur, opslag of innovaties. De regionale analyse laat zien dat de verdeling van de 
vraag en het aanbod van warmte en elektriciteit niet gelijkmatig over de gemeenten in de 
regio zijn verdeeld. Daarbij is de potentie van aardwarmte nog niet meegenomen in het 
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rapport, omdat hier onvoldoende informatie over beschikbaar is. Wanneer de uitkomsten van 
het onderzoek naar aardwarmte, waarover u bent geïnformeerd via RIB 19r.00054, 
beschikbaar komen worden deze toegevoegd aan toekomstige versies van de regionale 
energie analyse.  
 
Vanuit het concept nationale klimaatakkoord wordt gevraagd om een aanbod van de regio 
voor het jaar 2030 met een doorkijk naar 2050. De technische ontwikkelingen en innovaties 
staan niet stil, dat betekent dat nationaal, regionaal en lokaal periodiek de opgaaf en de 
gekozen oplossingsrichtingen opnieuw bekeken zullen worden. Waardoor nieuwe 
ontwikkelingen een plaats krijgen in de regionale energie strategie. De regionale energie 
analyse bevat geen keuzes voor locaties of technieken. De raad legt zich door het 
vaststellen van de regionale energie analyse dus niet vast op bepaalde keuzes, op de inhoud 
van het aanbod aan het rijk, of op de hoogte van het aanbod aan het rijk. Daarmee is de 
regionale energie analyse niet als volwaardige bouwsteen voor de REP te beschouwen, 
maar eerder als een aanzet daartoe. Het concept bod van de regionale energie strategie, dat 
in het vierde kwartaal van 2019 wordt verwacht (uitgaande van ondertekening van het 
concept nationaal klimaatakkoord in april 2019), bevat wel dergelijke keuzes en kan 
zodoende wel als bouwsteen worden beschouwd. 
 
B. Wat betekent dit voor Woerden? 
 
De regionale energie analyse laat zien dat de gemeente in 2050 in potentie meer elektriciteit 
kan opwekken dan nodig voor de eigen elektriciteitsvraag. De vraag naar warmte en het 
aanbod aan warmtebronnen is in 2050 in Woerden in evenwicht. Vanuit het concept 
klimaatakkoord worden regio’s gevraagd om een aanbod voor 2030 te doen. De regionale 
energie analyse doet geen uitspraken over hoe de verdeling van het regionale bod over de 
verschillende gemeenten binnen de regio. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00054-rib-geothermie-in-de-provincie-utrecht-1.pdf
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2 - INLEIDING 

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 

leefkwaliteit. Dit succes is niet iedere regio gegeven en moet gekoesterd en 

gevierd worden. 

Woningmarkt uit balans? 

Het heeft echter ook tot gevolg dat de Utrechtse woningmarkt uit balans dreigt te 

raken. Recent woningmarktonderzoek door STEC in opdracht van de Provincie 

Utrecht 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. 

Druk op de markt is een urgent en gezamenlijk probleem 

De druk op de woningmarkt is een urgent probleem geworden dat tot veel 

maatschappelijke en politieke discussie leidt. Voor sommige gemeenten is het een 

probleem waarvoor nauwelijks een oplossing te vinden is binnen de 

gemeentegrenzen. Andere gemeenten hebben juist de ambitie om met grote 

nieuwe ontwikkelingen het probleem te lijf te gaan, maar hebben hiervoor niet altijd 

de steun van buurgemeenten, regio of provincie, of stuiten op grenzen ten aanzien 

van de bereikbaarheid. Het is daarom een probleem waarvoor op regionale schaal 

een oplossing gevonden moet worden. 

Ook in het kader van U Ned en de gesprekken en onderhandelingen daarover staat 

de regio Utrecht aan de vooravond van een keuze voor de ruimtelijke strategie voor 

de regio waar wonen, werken, groen, energie en mobiliteit samenkomen. Op welke 

plekken wordt geïnvesteerd om nieuwe woningbouwontwikkelingenmogelijk te 

maken? Wanneer deze regionale afweging gemaakt is, kunnen lokaal nieuwe 

plannen in een stroomversnelling terecht komen. 

Naar een regionale strategie 

Om grip op deze problematiek te krijgen hebben de samenwerkende gemeenten in 

de U10 het initiatief genomen om te werken naar een gezamenlijke 

verstedelijkingsstrategie waarin vraag en aanbod beter op elkaar worden 

afgestemd in de regio. 

Een strategie voor woningbouw kan echter niet los gezien worden van integrale 

ruimtelijke regionale afwegingen. Ruimte voor woningbouw moet in relatie gezien 

worden met ruimte voor werken, landschap, mobiliteit, energie en andere 

ruimtevragers. 

Dit locatieonderzoek vormt daarmee één van de (kwantitatieve) bouwstenen die 

input geven aan het proces naar een gezamenlijke regionale visie. 

KWALITATIEVE ANALYSE 
WONNGBCUW KWANTITATIEVE ANALYSE 

Welk soot woonmilieus' WONINGBOUW 
Hoeveel woningen en waar' 

REGIONALE VERSTEDELIJKINGSSTRATEGIE 
s voor Ruirrteli;k-Economisch programma ANALYSE ECONOMISCH BEELD EN 

KNOOPPUNTEN 

Proces naar gezamenlijke regionale strategie is opgeknipt in verschillende fases. 

Dit rapport is een bouwsteen voor de regionale visie. 
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Hoeveel woningbouwplannen en waar? 

Om deze eerste stap in het proces naar een regionale strategie te zetten wordt in 

deze fase dus uitsluitend de kwantitatieve situatie op de woningmarkt in beeld 

gebracht: wat is de behoefte aan woningen in de woningmarktregio en wat zijn de 

ontwikkelmogelijkheden voor woningbouw die passend zijn bij de ambitie van de 

regio om de ontmoetingsplek voor gezond stedelijk leven te zijn. 

Daartoe wordt een antwoord gevraagd op de volgende vragen: 
a Welke woningbouwbehoefte bestaat er in de woningmarktregio Utrecht? 

Hierbij is geen nieuw kwantitatief marktonderzoek gevraagd, maar een analyse 

van bestaande bronnen die in de verschillende onderzoeken en analyses 

binnen de regio bestaan. 
a Bestaat voor deze behoefte voldoende plancapaciteit? Hiertoe is een 

overzicht gemaakt van de plancapaciteit in de regio. Deze planvoorraad is 

onderverdeeld in verschillende mate van hardheid en uitgezet in de tijd 

(fasering). 

In een separaat document (Locatieonderzoek woningbouw regio Utrecht: 

Potentiële locaties: Een eerste verkenning) is tevens een eerste (deels 

theoretische) verkenning gedaan naar mogelijke plekken waar het tekort aan 

woningbouwplannen kan worden opgelost. 

Eerste bouwsteen voor gezamenlijke oplossing 

Dit rapport vormt zo een eerste bouwsteen op weg naar een regionale strategie. 

Hierbij is niet alleen de inhoud van belang, maar het is tevens een stap in het 

samenwerken tussen de verschillende gemeenten, de provincie en andere partijen 

. Gegevens worden gedeeld en de lokale dilemma's worden verkend. Waar alle 

gemeenten de druk van de lokale en regionale woningmarkt voelen, heeft de ene 

gemeente meer mogelijkheden om daarop te reageren dan de andere: in deze 

dynamiek kunnen gemeenten elkaar vinden en uiteindelijk in regionale afspraken 

gezamenlijk de woningbehoefte invullen. 
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3 - WONINGMARKTDYNAMIEK 

Om de confrontatie tussen de woningbehoefte en het planaanbod in beeld te 

brengen is het allereerst nodig een beeld te hebben van de woningbehoefte. Deze 

wordt in het volgende hoofdstuk kwantitatief in beeld gebracht en verantwoord. 

Toch is het ook belangrijk om ook de aard van de dynamiek op de woningmarkt te 

duiden. 

In gesprekken met de 16 gemeenten is een eerste beeld ontstaan van hoe deze 

dynamiek op de woningmarkt eruitziet. In gesprek met gemeenten speelt de 

kwantitatieve druk een grote rol, maar de kwalitatieve dynamiek komt nog 

prominenter naar voren. De gesprekken gaan niet alleen over hoeveel woningen 

erbij zouden moeten komen, maar vooral over voor wie er gebouwd moet worden 

en waar de gemeenten tegen aan lopen bij de realisatie van hun ambities. 

Deze dynamiek geeft dus een eerste koppeling naar een meer kwalitatieve opgave 

en die in deze fase niet wordt uitgewerkt, maar waarvan het goed is om alvast 

bewust te zijn. In het vervolg op dit onderzoek moet deze kwalitatieve duiding juist 

een hoofdrol spelen. 

Marktdynamiek: lokale en regionale woningvraag 

Zonder uitzondering is in alle gemeenten en kernen in de regio de vraag naar 

woningen op dit moment groter dan het aanbod. Deze druk kan deels verklaard 

worden door de huidige economische conjunctuur, maar er liggen er ook autonome 

demografische ontwikkelingen aan ten grondslag 

Daarbij is deze spanning op de woningmarkt op te delen in twee soorten dynamiek: 

" De regionale groei 

De lokale dynamiek 

De regionale groei: gezinsverdunning en migratie 

De Utrechtse regio groeit. Doorzettende gezinsverdunning en een 

migratieoverschot uit andere regio's in Nederland en uit het buitenland veroorzaken 

een verwachte toename van het aantal huishoudens tot 2040 met ca. 90.000, 

bovenop een bestaand geschat woningtekort van ca. 11.000 woningen (bron: 

PRIMOS 2017). 

De populariteit van de regio en de disbalans tussen vraag en aanbod heeft in de 

gehele regio een prijsopdrijvend en daarmee verdringend effect op verschillende 

schaalniveaus. Dit legt een aanvullende druk op de lokale woningmarkten in de 

regio die op zichzelf al onder spanning staan. 

Regiodynamiek: 

Gezinsverdunnning 

Migrat ie binnen regio 

Migrat ie naar regio 
L Ã 

Bestaand 
woningtekort 

Lokale dynamiek: 

Doorstroming 

Vergrijzing 

Jongeren en starters 
L 4 
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Lokale dynamiek: starters en senioren in de knel 

Binnen deze context is in gesprekken met de 16 gemeenten een eenduidig beeld 

ontstaan over de lokale dynamiek. In alle kernen, van dorpen in het buitengebied 

tot de stad Utrecht is de lokale doorstroming in de markt een knelpunt. 

Doelgroepen die met name worden genoemd waar het knelt zijn enerzijds jongeren 

en starters op de woningmarkt, die onvoldoende kans hebben op een woning. Door 

de regionale druk op de markt en het tekort aan specifieke woningen voor deze 

groep concurreren zij op de markt met andere doelgroepen die meer te besteden 

hebben. 

Anderzijds wordt een gebrek aan woningen die geschikt zijn voor senioren als 

probleem benoemd. De vergrijzing en daarbij horende gezinsverdunning is in de 

regio het sterkst op de plekken waar de woningvoorraad juist vooral uit 

eengezinswoningen bestaan: met name in de kleinere kernen en de voormalige 

groeikernen. 

Afhankelijk van de karakteristieken van kernen wordt de oplossing vooral gezocht 

in meer gediversifieerde woonmilieus, met meer appartementen en kleinere 

eenheden nabij voorzieningen: een woonvoorkeur die starters en senioren delen 

en die door een betere doorstroming ook ruimte kan opleveren op de markt voor 

eengezinswoningen. 

Omgaan met woningmarktproblematiek: behoudend vs ontwikkelend 

Hoewel de analyse van de woningmarktdynamiek in de regio dus eenduidig is en 

breed wordt gedeeld, is de reactie op deze dynamiek sterk verschillend in 

verschillende kernen en gemeenten. De reactie varieert van ontwikkelend tot 

behoudend, en van bouwen voor de lokale dynamiek tot het bouwen om regionale 

groei op te vangen. 

Oplossingen in verschillende mate van bouwambitie: 

1. Behoudend: bescherming van landschappelijke kwaliteit: niet meer bouwen 

2. Ontwikkelen voor lokale bevolking I doorstroming - met name voor 

ouderen/jongeren 

3. Ontwikkelen om inwoneraantal en voorzieningenniveau op peil te houden 

4. Ontwikkelen om kwaliteit en diversiteit van de woningvoorraad en het 

dorp/stad te verbeteren 

5. Ontwikkelen om de regionale vraag helpen op te vangen 

Verschillende kernen kunnen ook meerdere van deze oplossingen en strategieën 

tegelijk hanteren. 

Om dit te duiden hebben wij de dorpen en steden van de U16 geordend in 

verschillende categorieën die elk een andere mate van ambitie hebben in de 

ontwikkeling van het woningbouwprogramma en de mate waarin dat voor de eigen 

bevolking of juist voor de regio is. Onderstaand schema illustreert dit: 
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B E H O U D 

L d l l Ľ i C " j p b ü l c i c i l : , S 

Landschassplaats M 

Agglomeratīedorp 

E I G E N B E V O L K I N G R E G I O Dorp S 

Dorp M 
S t d d M 

VM Groeikern S t c J S 

Stad XL 

O N T W I K K E L I N G 

Schema: Indeling verschillende plaatscategorieën naar verschillende 

ontwikkelattitudes (door SITE). Voor een indeling van kernen in de verschillende 

categorieën, zie bijlage 1 

« Dorp S: Dorpen in de regio, waarbij de lokale dynamiek de woningmarkt 

beheerst. Er is druk van buitenaf, maar de ambitie is om vooral bij te bouwen 

voor de doorstroming van eigen bevolking. 

« Dorp M: Grotere dorpen waar het voorzieningenniveau dreigt af te kalven door 

vergrijzing en gezinsverdunning. Deze dorpen willen graag groeien om het 

verenigingsleven en de winkelkern vitaal te houden. 

« Landschapsplaats S: Kernen die hun woonkwaliteit ontlenen aan het 

bijzondere landschap waar ze in liggen. De spanning op de markt is groot, 

prijzen liggen hoog, maar bijbouwen wordt vaak gezien als een aantasting van 

de kwaliteit. 

« Landschapsplaats M: Kernen die hun woonkwaliteit ontlenen aan het 

bijzondere landschap waar ze in liggen, maar die ook een stedelijke dynamiek 

en gemengde bevolking hebben. Binnen deze kernen zijn meer mogelijkheden 

voor inbreiding, maar uitbreiding is eveneens een aantasting van de kwaliteit 

van de kern. 

« Agglomeratiedorp: Dorpen die dichtbij een grote stad liggen waarbij de lokale 

dynamiek op de woningmarkt wordt overschaduwd door de grote stad waar zij 

in de buurt liggen. Enerzijds is er een eigen dorpse dynamiek, anderzijds 

functioneren zij bijna als buitenwijk van de stad. 

« Stad S: Historische stadskern met voorzieningen en een schil van 

uitbreidingswijken. Vanuit 'gewoonte' en om voorzieningen te behouden 

worden er plannen gemaakt voor de volgende uitbreidingswijk, maar in 

hoeverre de stad een rol speelt in de opvang van regionale groei raakt snel 

aan een discussie over de identiteit van de plek. 

« Stad M: Complete middelgrote stad met stedelijke dynamiek en ruimte voor 

verdichting, inbreiding en door goede verbondenheid ook met mogelijkheden 

om de regionale groei deels op te vangen. 

« Voormalige Groeikern: Kern die in een bepaalde periode snel gegroeid is als 

gevolg van een beleidskeuze om hier de regionale groei op te vangen. Dit 

heeft een eenzijdige woningvoorraad en bevolking tot gevolg gehad. De grote 

regionale vraag kan nu worden aangegrepen om de woningvoorraad en de 

bevolking te diversifiëren. 

« Stad XL: Centrale stad in de regio waar de economische en 

woningmarktdynamiek het grootst is en waar de grootste opgave ligt en waar 

de migratiestromen het grootst zijn. 

De indeling in deze categorieën komt voort uit voort uit de observatie dat in de 

gesprekken met verschillende gemeenten steeds dezelfde thema's en reacties 

terugkwamen, maar dat deze per type kern wel verschillend waren. Dit schema is 
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een clustering van hoe deze reacties geïnterpreteerd werden en moet gezien 

worden als observaties van SITE als bureau. 

Voor de kwantitatieve analyse van de woningmarkt zijn de observaties in dit 

hoofdstuk niet direct van belang. Toch worden ze hier benoemd omdat: 

« Deze belangrijke aanbevelingen bevat voor de vervolgfase van dit onderzoek: 

de kwalitatieve analyse: welk type woonmilieus is behoefte aan in de regio? 

" De attitude in ontwikkeling veel zegt over de mogelijkheden om binnen deze 

kernen een oplossing te verwachten voor de regionale 

woningmarktproblematiek. De attitude van een kern zoals hier gerapporteerd 

is een momentopname en kan in de toekomst veranderen. 

Voor de indeling van kernen in de categorisering en de specifieke kwalitatieve 

duiding van de problematiek per plaats categorie, zie bijlage 1. 
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4 - WONINGBEHOEFTE 2017 - 2040 

Voor het bepalen van de woningbehoefte tot 2040 is geen nieuw kwantitatief 

onderzoek gedaan. De woningbehoefte is geraamd op basis van bestaande 

gegevens en onderzoeken. Voor deze studie is uitgegaan van de periode 2017 -

2040 en van het woningmarktgebied U16 gebaseerd op de prognoses van het 

PRIMOS-model. 

Voor deze studie is voor het bepalen van de woningbehoefte een aantal aannames 

gedaan: 

1. Huishoudensgroei als basis: Er wordt uitgegaan van de groei van het 

aantal huishoudens als basis voor de behoefte van het aantal woningen. 

De huishoudensgroei is voor het grootste deel bepaald door autonome 

demografische ontwikkelingen. Andere gegevensbronnen binnen het 

PRIMOS-model (bijvoorbeeld de inschatting van de woningvoorraad en de 

gewenste woningvoorraad in 2040) leunen sterker op de bestaande 

woningbouwplannen in de regio. Om de behoefte aan woningen te 

bepalen vinden wij dat het aanbod aan woningbouwplannen een zo klein 

mogelijke rol zou moeten spelen omdat hiermee een cirkelredenering 

ontstaat. De groei definiëren wij daarmee als het verschil tussen het 

aantal huishoudens in 2017 en het aantal huishoudens in 2040 volgens 

PRIMOS. 

2. Oplossen woningtekort? Volgens de gegevens van PRIMOS was het 

tekort aan woningen in de regio U16 in 2017 ca. 11.000. Ook maakt 

PRIMOS-inschattingen voor het woningtekort in de toekomst. In dit 

onderzoek is ervoor gekozen om dit woningtekort niet in te lopen. De 

latente vraag naar woningen in de regio Utrecht is groot. Verwacht wordt 

Woningbehoefte: cijfers U Ned versus cijfers Locatieonderzoek: 

De gehanteerde methodiek voor analyse woningbehoefte sluit aan bij de opgave die 

vanuit U Ned is bepaald en gecommuniceerd in de gesprekken met het ministerie van 

Binnenlandse Zaken. Wel is er in het schaalniveau van de cijfers en de gehanteerde 

periode een aantal verschillen, waardoor de getallen niet 1-op-1 te herkennen zijn: 

» Gewenste netto toevoeging woningvoorraad zoals opgenomen in programmaplan U 

Ned: 84.200 - 99.900 woningen 

» Schaal: Dit betreft de U10 (12 Utrechtse gemeenten) 

» Periode: Dit betreft de periode van 2016 - 2040 

» Eenheid: Dit betreft een bandbreedte gebaseerd op twee verschillende cijfers: 

o Ondergrens bandbreedte: Het verschil tussen de woningvoorraad in 2016 

en de woningvoorraad in 2040 (zoals in PRIMOS 2017 voorzien). 

o Bovengrens bandbreedte: Het verschil tussen de woningvoorraad 2016 en 

de gewenste woningvoorraad in 2040 (zoals in PRIMOS 2017 voorzien). 

In deze studie wordt voortgebouwd op deze cijfers, maar wordt voor de behoefte een 

aantal aanpassingen gedaan: 

1. Schaal: dit onderzoek hanteert de schaal van de U16, inclusief Zederik en 

Leerdam. Bij de cijfers worden dus zes gemeenten opgeteld. Deze zijn in het 

programmaplan U Ned ook apart benoemd. 

2. Periode: in 2016 zijn in de U16 regio ca. 4.500 woningen gebouwd. Deze 

woningen worden van de behoefte afgetrokken en er wordt gerekend met de 

periode 2017 - 2040. 

3. Sloop: In de U16 regio worden in de periode 2017 - 2040 ca. 14.200 woningen 

gesloopt. Om de woningvoorraad op peil te houden moet voor deze sloop 

worden gecompenseerd. 

4. Van woningvoorraad naar huishoudensgroei: in het model van PRIMOS zit een 

klein verschil tussen de groei van de woningvoorraad en de groei van het 

aantal huishoudens. Voor de bepaling van de behoefte is geprobeerd zoveel 

mogelijk te werken met demografische gegevens en daarom wordt in deze 

studie verder gewerkt met de huishoudensgroei. 

Daarmee wordt de bruto woningbehoefte 2017 - 2040 voor de U16 bepaald op 104.000 

11 



dat indien geprobeerd wordt het tekort op te lossen, er een grotere latente 

vraag wordt aangewakkerd van mensen die naar de regio Utrecht willen 

verhuizen. Er is dus gekozen het tekort op de woningmarkt niet in te 

lopen: de spanning op de woningmarkt blijft daarmee. 

3. Vervanging van sloop: In de berekening van de woningbehoefte is 

uitgegaan van de verwachte aantallen te slopen woningen zoals door 

PRIMOS berekend. Voor de volledige behoefte zal dit getal bij de 

huishoudensgroei moeten worden opgeteld. Voor het grootste deel zal de 

terugbouw van te slopen woningen kunnen op dezelfde plek en is hier dus 

geen behoefte aan nieuwe locaties. Deels zullen deze plekken ook in de 

bestaande planvoorraad zitten. 

4. Regio: U16: De totaalaantallen in deze studie zijn de totalen voor de regio 

U16. Dit zijn de 16 samenwerkende gemeenten in de woningmarktregio. 

Naast de U16 werken gemeenten ook samen in U10 verband. Tussen de 

schaalniveaus zullen de cijfers iets verschillen. In deze studie is steeds de 

U16 als schaalniveau genomen. 

Dit levert de volgende woningbehoefte op voor de regio: 

Wat Aantal Bron 

Huishoudensgroei 2017 - 2040 

Sloop 2017 - 2040 

Woningbehoefte 

= huishoudensgroei + vervanging sloop 

90.000 

14.000 

104.000 

PRIMOS 

PRIMOS 

Interpretatie lokale cijfers woningbehoefte 

In de tabel op de volgende pagina geeft een opbouw van de regionale behoefte 

vanuit de cijfers per gemeente. De cijfers per gemeente zijn gebaseerd op de 

prognoses van PRIMOS. Op regionaal niveau leveren deze prognoses een helder 

beeld op, maar wanneer dit wordt vertaald per gemeente kan er vanuit de 

methodiek van PRIMOS op lokaal niveau een vraagteken ontstaan. Zo is de 

voorziene huishoudensgroei in Houten lager dan die in het kleinere Bunnik, terwijl 

daar op het eerste gezicht geen aanwijsbare reden voor is. 

In het interpreteren van de methodiek van PRIMOS op het lokale niveau schuilt 

daarmee een risico. Binnen deze methodiek is er een verschil tussen bijvoorbeeld 

Houten en Bunnik - mogelijk te verklaren door specifieke demografische gegevens 

of bestaande woningbouwplannen - maar de regionale woningdruk is in Houten 

niet anders dan in Bunnik: de regionale druk houdt niet op bij de gemeentegrens. 

De interpretatie van de cijfers per gemeente moet dan ook niet gezien worden als 

de opgave die de gemeente moet oplossen. De dynamiek in de regio overstijgt 

gemeentegrenzen en het is mogelijk dat juist op plekken waar op basis van 

demografische gegevens de groei aan de lage kant is (bijvoorbeeld door 

vergrijzing), de urgentie om te bouwen juist groot is om te voldoen aan de 

kwalitatieve vraag (bijvoorbeeld naar gelijkvloerse woningen). Deze opgave is niet 

op te maken uit de cijfers op de volgende pagina. 

De druk en de kwalitatieve opgave ligt dus op de regio als geheel en niet op de 

gemeenten individueel, terwijl de lokale kwalitatieve vraag juist gericht lokaal 

maatwerk vraagt. 
De (bruto) woningbehoefte 2017 - 2040 is voor de U16 daarmee 104.000 
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Bron: PRIMOS Inwoners Huishoudens Huishoudens HH GROEI ONTTREKKING P E R 
G E M E E N T E 

0Á V TOTAAL 

2017 2017 2040 2017-2040 2017-2040 2017-2040 

U10 Bunnik 15.156 6.446 8.412 1.966 125 2.091 2/ 

U10 De Bilt 42.754 19.234 20.437 1.203 874 2.077 2/ 

U10 Houten 49.300 19.665 21.340 1.675 242 1.917 2/ 

U10 IJsselstein 34.208 14.218 15.263 1.045 314 1.359 100, 

U10 Nieuwegein 61.868 28.276 33.551 5.275 472 5.747 5/ 

U10 Stichtse Vecht 64.450 27.796 31.782 3.986 690 4.676 5/ 

U10 Utrecht 343.038 176.592 228.670 52.078 7548 59.626 57/ 

U10 Utrechtse Heuvelrug 49.035 21.367 24.551 3.184 541 3.725 4/ 

U10 Vijfheerenlanden 54.461 22.159 26.977 4.638 789 5.427 5/ 

U10 Woerden 51.513 21.424 25.637 4.213 486 4.699 5/ 

U10 Wijk bij Duurstede 23.502 9.830 12.136 2.306 182 2.488 2/ 

U10 Zeist 62.830 28.424 32.408 3.984 1.149 5.133 5/ 

T O T A A L U 1 0 852.115 395.431 480.984 85.553 13.412 98.965 95/ 

U16 De Ronde Venen 42.763 18.131 21.438 3.307 438 3.830 4/ 

U16 Lopik 14.208 5.472 5.704 232 121 376 0/ 

U16 Montfoort 13.866 5.551 5.775 224 88 334 0/ 

U16 Oudewater 10.187 4.208 4.753 545 116 685 1/ 

T O T A A L U 1 6 933.139 428.793 518.654 89.861 14.175 104.190 100/ 
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5 - BESTAAND PLANAANBOD 

Op basis van gegevens van woningbouwplannen van de verschillende gemeenten 

zijn alle woningbouwplannen in de regio samengevoegd in één database en op de 

kaart gezet. 

Met deze database zijn verschillende analyses gedaan om de hardheid, de 

planning en de ligging van de woningbouwplannen te duiden. 

De analyse van het planaanbod laat zien dat onder druk van de woningmarkt en de 

druk op binnenstedelijk bouwen door het hanteren van rode contouren, er een 

groot aantal binnenstedelijke woningbouwplannen zijn. Met name voor de komende 

8 jaar staat een aanzienlijke planvoorraad gepland. Na 2025 neemt de 

planvoorraad snel af. 

" In totaal staat er voor ca. 67.000 woningen in bestaande plannen (peildatum 

van maart 2018). 

" Indien al deze plannen worden gerealiseerd lost dat maximaal 64 0 / van de 

hiervoor gedefinieerde woningbehoefte van 104.000 op. 

Hardheid van plannen 

De indeling van plannen in hard en zacht is een manier om in te schatten in 

hoeverre het zeker is dat plannen ook daadwerkelijk tot uitvoering komen. Hierbij 

wordt doorgaans gekeken naar de planologische status van plannen, waarbij een 

onherroepelijk bestemmingsplan vaak wordt gehanteerd om harde plannen mee te 

definiëren. 

In dit geval is het echter lastig om het bestemmingsplan als criterium te hanteren 

om een plan als 'hard' te benoemen. Dit heeft te maken met de aard van de 

plannen: deze zijn voor een groot deel binnenstedelijk. Bij binnenstedelijke 

woningbouwplannen, met name in het geval van transformatie, is het 

bestemmingsplan dikwijls een sluitstuk in het planproces. Aan de andere kant is 

het ook mogelijk dat woningbouw in het bestemmingsplan allang mogelijk is 

gemaakt, maar dat door andere factoren de plannen niet van de grond komen. In 

het geval van transformatie gaat het dan dikwijls over belangen van eigenaren, 

huidige gebruikers, complexiteit in milieueisen, etc. Kortom: bij binnenstedelijke 

plannen is het moeilijk de hardheid van plannen te definiëren op basis van het 

publiekrechtelijke planproces. 

Daarom is ervoor gekozen de plannen in te delen in de volgende categorieën 

zonder ze als hard of zacht te benoemen: 

- Plannen waarvoor een onherroepelijk bestemmingsplan ligt. 

- Plannen waarvoor op planniveau een collegebesluit is genomen, maar 

waarvoor nog geen bestemmingsplan ligt. 

- Plannen waarbij nog geen formeel besluit is genomen op planniveau, 

maar die wel zijn opgenomen in de provinciale planmonitor. 

In de onderstaande tabel is het aantal woningen in plannen ingedeeld naar de 

status van het plan: 

"/o Aantal Status van plan 

woningen woningen 

25/0, 17.000 Onherroepelijk bestemmingsplan 

66/0, 45.000 Wel collegebesluit, nog geen bestemmingsplan 

9/0, 5.000 Geen formeel besluit op planniveau 

100/0, 67.000 TOTAAL 

Op de volgende pagina's worden de plannen met bestemmingsplan en 

collegebesluit op de kaart getoond. 
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Fasering van bestaande plannen: vooral korte termijn 

Een andere manier om de waarschijnlijkheid van het doorgaan van plannen te 

definiëren is door ze in de tijd uit te zetten: plannen die dichterbij in de tijd gepland 

staan zijn zekerder dan plannen die ver vooruit in de planning staan. 

In onderstaande tabel is het aantal woningen in plannen ingedeeld naar de 

geplande oplevering van het volledige plan. Daarin is te zien dat het overgrote deel 

van de woningbouwplannen op relatief korte termijn gepland is. Ruim 51.000 

woningen staan gepland voor 2025, terwijl daarna het aantal woningbouwplannen 

snel afneemt. 

/ Aantal Planning (jaar van oplevering) 

woningen woningen 

77/0, 51.000 Tot 2025 

18/0, 12.000 2026 - 2030 

3/0, 2.000 2031 - 2040 

2/0, 2.000 Planning onbekend 

100/0, 67.000 TOTAAL 

TABEL: Aantal woningen in bestaande woningbouwplannen ingedeeld naar 

gepland jaar van oplevering 

Uit deze fasering spreekt een groot optimisme bij de gemeenten. Indien tot 2025 

51.000 woningen gerealiseerd worden, betekent dit dat de woningbouwproductie in 

de komende jaren fors hoger zal moeten zijn dan in de afgelopen jaren. 

Ligging van bestaande plannen: contouren en knooppunten 

Een analyse van de ligging van de bestaande plannen laat zien dat het grootste 

deel van de bestaande plannen binnen rode contouren ligt. Ook voor de plannen 

die momenteel nog buiten de rode contouren liggen is vaak een besluit in 

voorbereiding waarbij de contour door de provincie aangepast wordt. 
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Daarnaast hebben wij gekeken naar de ligging t.o.v. OV-knooppunten. Daarbij is 

uitgegaan van de knooppunten zoals gedefinieerd in het onderzoek van de 

Vereniging Deltametropool die in opdracht is gedaan voor de Provincie Utrecht. Het 

betreft een selectie van bestaande OV-knooppunten waar verschillende lijnen en/of 

modaliteiten bij elkaar komen. Voor deze studie is 'nabij' gedefinieerd als binnen 3 

km bereikbaar over de weg. Dit is zo'n 10 minuten fietsen, een afstand waarbinnen 

gebruik van het OV-knooppunt voor een grote groep mensen aantrekkelijk is. 

Deze gegevens geven een beeld van de mate van binnenstedelijkheid van plannen 

en de mate waarin zij gebruik maken van bestaande OV-netwerken. 

/ Aantal Ligging 

woningen woningen 

9 7 / 65.000 Binnen rode contour 

3/0, 2.000 Buiten rode contour 

85/0, 58.000 Binnen contour nabij knooppunt 

12/0, 7.500 Binnen contour buiten knooppunt 

r/o 500 Buiten contour nabij knooppunt 

1/0, 1.000 Buiten contour buiten knooppunt 

TABEL: Aantal woningen in bestaande woningbouwplannen ingedeeld naar ligging 

t.o.v. rode contour en OV-knooppunt 

BESTAAND PLANAANBOD BESTAAND PLANAANBOD 
ŗ, . Knooppunt 

Rode contour j gggļ̂  ^ . Binnenstedelijk nabij 
^ ^ ^ " " " " ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ * * ^ ^ ^ knooppunt: 87/0 

^ . Binnenstedelijk buiten 
M ī \ \ , ^ knooppunt: 11/0, 

Į Į 58.000 \ \ 
m i m \ | ^ ' Buiten contour nabij 

íâilļ lålsR ļ j knooppunt: 1/i 
1 \ i

 5 0 0 J ^ ' Buiten contour buiten 
\ 7 500 \ J Ĵ-—— knooppunt: 1/0, 

y/îvs. 
1.000 ^ 

K m Ĵ M É ' - ml* 

Knooppunten: blauw = 10 minuten lopen, grijs = 10 min fietsen van knooppunt 
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Ligging van bestaande plannen: gemeenten 

De bestaande plannen zijn niet gelijk over de gemeente verdeeld. In onderstaande 

tabel is het aantal woningen in bestaande plannen per gemeente aangegeven. 

Peildatum van de bestaande plannen is Maart 2018, zoals opgenomen in de 

planmonitor van de provincie en het MPSO van de gemeente Utrecht: 

Aantal Plannen 

woningen in tov aantal 

plannen d.d. huishoud 

maart 2018 ens 

U10 Bunnik 795 120Zo 

U10 De Bilt 621 3 / / 

U10 Houten 1.909 10"/,, 

U10 IJsselstein 202 r/o 

U 1 0 Nieuwegein 4.504 160/0 

U 1 0 Stichtse Vecht 1.577 60/0 

U10 Utrecht 40.986 23//0 

U10 Utrechtse Heuvelrug 1.138 50/ 

U10 Vijfheerenlanden 3.967 180/ 

U10 Woerden 4.008 19//0 

U10 Wijk bij Duurstede 859 9 / 

U10 Zeist 3.463 12//0 

TOTAAL U10 64.029 17/0, 

U16 De Ronde Venen 1.788 10/ / 

U16 Lopik 341 6 / 

U16 Montfoort 242 4 / 

U16 Oudewater 172 4 / / 

TOTAAL U16 66.572 16/0, 
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6 - P L A N T E K O R T 

Het verschil tussen het aantal op dit moment geplande woningen en de 

woningbehoefte is het plantekort. Het plantekort geeft een beeld van de opgave die 

er ligt voor nieuwe planvorming. 

Het plantekort ligt tussen de 36.000 en 52.000 woningen 

De bandbreedte volgt uit twee scenario's die verschillen in de aangenomen 

planuitval. 

Scenario 1 

Woningbehoefte 104.000 

Planaanbod 67.000 

Planuitval 0 

Verwachte productie 67.000 

Plantekort 37.000 

Scenario 2 

Woningbehoefte 104.000 

Planaanbod 67.000 

Planuitval 16.000 (30/ van plan zonder bestemmingsplan) 

Verwachte productie 51.000 

Plantekort 53.000 

Planuitval 

Niet alle plannen die nu gepland zijn zullen tot uitvoering komen. Een groot deel 

van de plannen zal worden uitgesteld, een deel zal geen doorgang vinden. Daarom 

wordt in de berekening van plantekorten doorgaans rekening gehouden met 

planuitval. De planuitval is hier als bandbreedte opgenomen in twee scenario's: 

Scenario 1 gaat uit van het realiseren van alle plannen zoals die nu in het overzicht 

van het planaanbod staan. Dit scenario levert een plantekort tot 2040 op van 

37.000 woningen. De consequentie van dit scenario is dat alle gemeenten in 

de regio de opgave hebben om ervoor te zorgen dat 100/0) van de plannen die 

zij hebben doorgang vinden. Dit is een enorme taakstelling gezien de complexe 

problematiek op vlakken zoals mobiliteit die nu al vaak de plannen in de weg zitten. 

Scenario 2 gaat ervan uit dat een deel van de plannen uiteindelijk geen doorgang 

zal vinden. Hiervoor is aangenomen dat 3 0 / van de plannen waarvoor nog geen 

bestemmingsplan is vastgesteld niet zal doorgaan. Dit percentage is gebaseerd op 

verschillende onderzoeken (o.a. van de Provincie Utrecht) en methodieken die 

door verschillende bureaus (o.a. RIGO) wordt gehanteerd. Consequentie hiervan 

is dat de opgave voor nieuwe planvorming groot is: voor zo'n 53.000 

aanvullende woningen zal een plek in de regio gevonden moeten worden. 

Planoptimisme 

Uit de bestaande planvoorraad blijkt een groot optimisme bij de gemeenten in de 

regio. Het aantal woningen dat voor de korte termijn in de plannen staat is ruim 

groter dan de productie in de afgelopen jaren. Dit planoptimisme is vaak niet 

helemaal terecht en veel plannen die voor dit jaar gepland staan zullen 

doorschuiven naar volgend jaar. Deze boeggolf zal gedurende de komende jaren 

verder de toekomst in schuiven. In 2018 wordt volgens het huidige planaanbod de 

realisatie van ruim 12.000 woningen verwacht. In de afgelopen jaren lag de 

productie gemiddeld op ca. 4.000 woningen per jaar. 
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Plantekort: fasering 

Het tekort aan planvoorraad tussen 2017 en 2040 is niet gelijk in de tijd verdeeld. 

Grofweg is er de komende jaren voldoende planvoorraad en op korte termijn zelfs 

een planoverschot, dat deels door planoptimisme te verklaren is. Op middellange 

termijn slaat dit om in een plantekort. In scenario 1 ontstaat het plantekort in 2025 -

in scenario 2 ontstaat dit tekort in 2028 (zie grafieken). 

Het is op zichzelf logisch dat er op lange termijn minder plannen zijn dan op korte 

termijn. Het is mogelijk dat plannen voor de langere termijn zichzelf in de komende 

jaren vanzelf aanbieden. Voor een deel zal dit gebeuren en vooral in de stad 

Utrecht is dit aan de orde, maar gezien de grote druk op de ruimte op dit moment is 

met name in de kleinere kernen de potentie voor binnenstedelijke en 

transformatieprojecten beperkt: de beschikbare ruimte wordt nu gezocht en benut 

waar mogelijk. 

Gezien de externe druk op de regionale woningmarkt en het bestaande tekort is de 

werkelijke behoefte aan woningen groter dan de berekende behoefte. Dit betekent 

dat als er op korte termijn inderdaad meer wordt gebouwd dan de theoretische 

behoefte, de kans bestaat dat het tekort wordt ingelopen. Een planoverschot zal 

hier dus niet leiden tot leegstaande nieuwbouwwoningen, maar vooral tot het 

bedienen van groepen die anders wellicht niet bediend zouden zijn. Een 

planoverschot zal dus zijn eigen vraag creëren, met als gevolg dat de lokale 

woningbehoefte op langere termijn alleen maar groter zal worden. 

VS PLANAANBOD SCENARIO 1 

120000 

100000 

B0OOO 

60000 

40000 

20000 

20000 

Totaal Met BP Zonder BP -Behoefte ^""Nekonzonder planuitval 

Grafiek Scenario 1: geen planuitval: Cumulatieve woningbehoefte per jaar (gele 

lijn) laat zien hoe de woningbehoefte tussen 2017 en 2040 zich ontwikkelt. In de 

blauwe lijn het totaal aantal geplande gebouwde woningen in dezelfde periode. 

De grafiek laat zien dat tot 2028 de geplande woningbouw groter is dan de 

woningbehoefte. Dit levert een negatief plantekort op (een planoverschot dus), zie 

rode lijn. In 2028 slaat dit om en zijn er te weinig plannen om aan de behoefte te 

voldoen. Het plantekort loopt op tot 37.000 woningen in 2040. 
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VS PLANAANBOD SCENARIO 2 
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Grafiek Scenario 2: wel planuitval: Cumulatieve woningbehoefte per jaar (gele lijn) 

laat zien hoe de woningbehoefte tussen 2017 en 2040 zich ontwikkeld. In de 

blauwe lijn het totaal aantal geplande gebouwde woningen in dezelfde periode, 

verminderd met de verwachte planuitval. 

De grafiek laat zien dat tot 2025 de geplande woningbouw groter is dan de 

woningbehoefte. Dit levert een negatief plantekort op (een planoverschot dus), zie 

rode lijn. In 2025 slaat dit om en zijn er te weinig plannen om aan de behoefte te 

voldoen. Dit tekort loopt op tot 53.000 in 2040 

Plantekort: Kwalitatief versus kwantitatief 

Het simpelweg confronteren van de woningbehoefte met de planvoorraad - zoals in 

dit hoofdstuk is gedaan - doet geen recht aan de complexiteit van de lokale en 

regionale woningmarktdynamiek zoals beschreven in hoofdstuk 3. 

Het kwantitatieve plantekort geeft een idee van de omvang van de opgave voor 

planvorming, maar daarmee wordt de vraag voor wie moet worden gebouwd ten 

minste zo belangrijk. Doelgroepen, leefstijlen, huishoudenstypes en woonmilieus 

zullen in het vervolgonderzoek centraal moeten staan, terwijl ze in dit onderzoek 

niet zijn benoemd. 

Het in dit hoofdstuk geformuleerde getal moet dan ook in een volgende fase gezien 

worden als een startpunt voor verder onderzoek naar de opgave en niet als de 

opgave op zich. 
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7 - HAALBAARHEID EN RANDVOORWAARDEN 

In een uitvraag naar gemeenten is gevraagd een inschatting te maken van de 

haalbaarheid van de bestaande plannen en eventueel aan te geven welke issues 

er nog zijn te verwachten in de planvorming danwel randvoorwaarden waaraan 

voldaan dient te worden om een plan haalbaar te maken. Dit geeft inzicht in de 

haalbaarheid van plannen en de elementen waarop plannen nu vastzitten. 

Voortgang projecten 

De gemeenten is gevraagd om de bestaande woningbouwplannen in te delen in de 

mate van voortgang en de plannen in te delen in drie categorieën: 

" Groen: verloopt volgens plan 

" Geel: er moeten nog complexe dossiers opgelost worden, wat de planning 

onzeker maakt 

" Rood: planvorming zit vast 

Op het moment van afronding van het rapport hebben nog niet alle gemeenten op 

de uitvraag gereageerd. 

Woningen in 

planmonitor G R O E N G E E L ROOD 

U10 Bunnik 795 4 5 / 2 6 / 2 8 / 

U10 De Bilt 621 8 3 / 1 5 / 1 / 

U10 Houten 1.909 8 0 / 1 9 / 0 / 

U10 IJsselstein 202 2 9 / 0 / 7 1 / 

U10 Nieuwegein 4.504 6 3 / 3 4 / 4 / 

U10 Stichtse Vecht 1.577 6 0 / 3 8 / 2 / 

U10 Utrecht 40.986 6 0 / 4 0 / 0 / 

U10 Utrechtse Heuvelrug 1.138 4 8 / 1 4 / 3 9 / 

U10 Vijfheerenlanden 3.967 8 9 / 1 1 / 0 / 

U10 Woerden 4.008 2 0 / 7 2 / 8 / 

U10 Wijk bij Duurstede 859 4 4 / 2 7 / 2 9 / 

U10 Zeist 3.463 7 2 / 2 6 / 2 / 

U16 De Ronde Venen 1.788 N/A N/A N/A 

U16 Lopik 341 100/ / 0 / 0 / 

U16 Montfoort 242 5 3 / 4 1 / 6 / 

U16 Oudewater 172 100/ / 0 / 0 / 

TOTAAL in stoplicht 64,774 60/0, 37/0, 3/0, 

Onbekend (N/A) 1.798 {30A) 
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Stoplichtmodel bestaande plannen 
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Randvoorwaarden 

De reden dat plannen niet op 'groen' staan, zijn door gemeenten aangegeven en 

geïnventariseerd. Dit is uiteraard sterk afhankelijk van de lokale situatie en de mate 

waarin gemeenten voelen dat iets een probleem is. In het algemeen is te stellen 

dat grotere gemeenten iets minder snel als een probleem of randvoorwaardelijk 

zien dan kleinere gemeenten. Dit maakt het inventariseren van randvoorwaarden 

over de gehele regio ingewikkeld. Onderstaande inventarisatie is een inventarisatie 

van randvoorwaarden zoals deze door gemeenten zelf is aangeleverd: 

Genoemde randvoorwaarden gele projecten (N.B. het betreft het aantal projecten, 

niet het aantal woningen in bestaande plannen. Zo zit de MWKZ in geel met 4000 

woningen, het complexe dossier dat nog moet worden opgelost is de 

bereikbaarheid o.b.v. de MER. Dit is opgenomen in categorie 1 planologische 

procedure): 

1. Planologische en juridische procedures (250Zo 

2. Maatschappelijk draagvlak (1407o) 

3. Bestaand gebruik (1307o) 

4. Politiek draagvlak (1207o) 

5. Overige randvoorwaarden (1207)) 

6. Haalbaarheid programma (1107)) 

7. Mobiliteit {6X) 

8. Beperkingen milieuhinder, etc. (30Zo) 

9. Ambtelijke capaciteit (307o) 

Dit moet gelezen worden als volgt: van de genoemde randvoorwaarden betrof 250Zo 

planologische procedures. Het gaat dus niet om percentages van het aantal 

woningen. Bij sommige plannen zijn geen randvoorwaarden benoemd, terwijl bij 

andere plannen meerdere randvoorwaarden zijn benoemd. Onder "overige 
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randvoorwaarden" was het tempo van de ontwikkelaar een vaak terugkerende 

voorwaarde. 

Procedures, draagvlak en de positie van bestaande gebruikers voeren de lijst aan 

van problemen die zijn gemarkeerd als geel: complexe dossiers moeten opgelost. 

Genoemde randvoorwaarden rode projecten: 

1. Mobiliteit (2200) 

2. Geen (woningbouw)project meer (2200) 

3. Overige randvoorwaarden (1300) 

4. Planologische of juridische procedures (900) 

5. Bestaand gebruik (900) 

6. Beperkingen milieuhinder, etc (900) 

7. Haalbaarheid programma (90 ) 

8. Maatschappelijk draagvlak ( 4 0 ) 

9. Politiek draagvlak ( 4 0 ) 

Bij de rode projecten spelen met name mobiliteit en overige randvoorwaarden een 

rol, waarbij de overige randvoorwaarden vaak te maken hebben met de 

ontwikkelende partij. Zorgelijk is dat ook een deel van de genoemde reden is dat 

het geen woningbouwproject meer is. Dit betekent dat de planuitval, zoals in 

hoofdstuk 6 beschreven, in ieder geval meer is dan 0. 

Mobiliteit als randvoorwaarde 

De randvoorwaarde mobiliteit is met name bij de gele plannen niet sterk 

vertegenwoordigd. Dit komt omdat vaak met name bij kleinere plannen 

mobiliteitsproblemen niet de planvorming blokkeert en het hier dus niet als op te 

lossen complex dossier wordt genoemd. Wel is het zo dat de optelling van deze 

kleine woningbouwplannen wel degelijk bijdragen aan het groeiende regionale 

mobiliteitsprobleem. 

Een voorbeeld waar mobiliteit de planvorming blokkeert is de Utrechtse 

Merwedekanaalzone. De gemeente heeft 4.000 meer woningen in het gebied 

gepland dan wat volgens de MER onderzoeken mogelijk is. Voor deze 4.000 

woningen is mobiliteit dus het beperkende issue. Deze locatie valt onder de 'gele' 

locaties van de gemeente Utrecht. 
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8 - CONCLUSIES 

1. Op korte termijn is er voldoende planaanbod: 

Voor de periode tot en met 2025 is er in de gemeentelijke plannen voldoende 

planaanbod om de behoefte mee in te vullen. Het is zaak om deze plannen 

zoveel mogelijk naar uitvoering te brengen en het aandeel uitstel en planuitval 

hierin zo laag mogelijk te maken om aan te sluiten bij de hoge behoefte. De 

realisatie van deze plannen is geen gegeven, en daar moet dus hard aan 

gewerkt worden. Om de productie zoals voorzien tot 2025 waar te maken is 

een forse versnelling van het bouwtempo nodig. 

2. Na 2025 oplopend tekort planaanbod: 

Na 2025 is er op dit moment onvoldoende plancapaciteit om aan de behoefte 

te voldoen. Het totale plantekort is afhankelijk van hoeveel plannen uiteindelijk 

uitvallen. Indien er geen planuitval is, is het tekort 37.000 woningen (scenario 

1), indien 3 0 0 van de plannen zonder bestemmingsplan niet doorgaat is het 

plantekort 53.000 woningen (scenario 2). 

3. Locaties voor lange termijn zijn nodig, afwegingen noodzakelijk: 

Om het nu bekende plantekort van 37.000 - 53.000 woningen in te vullen zijn 

nieuwe locaties voor woningbouw nodig. De keuze voor bouwlocaties zal 

gemaakt moeten worden: 

- Als onderdeel van een regionale afweging met alle gemeenten 

- Als onderdeel van een integrale afweging tussen de basiskwaliteiten (als 

landschap, bodem en water, natuur, cultuur), economie, mobiliteit en 

energie 

- Als gevolg op een precieze inschatting van de kwalitatieve 

woningbehoefte en de betekenis daarin van locatie 

4. Dit betekent dat op twee sporen tegelijk hard gewerkt moet worden: 

a. Het bestaande planaanbod moet voor een zo groot mogelijk deel van plan 

naar uitvoering gebracht worden, daarvoor is samenwerking met alle 

partijen nodig om plannen tot ontwikkeling te krijgen. De grootste 

obstakels in deze plannen zijn planologische procedures, maatschappelijk 

draagvlak en bestaand gebruik. 

b. Er moet NU een start gemaakt worden met het maken van keuzes voor 

plannen op de (middel)lange termijn: 

i. Kwalitatief woningmarktonderzoek nodig: welke woonmilieus 

nodig? 

ii. Integratie met andere beleidsterreinen nodig: mobiliteit, 

economie, ruimte, energie etc. 

iii. Keuze in regionale afweging nodig: welke locaties gaan we mee 

aan de slag? 

iv. Werken aan randvoorwaarden locaties: wat is nodig om deze 

locaties tot ontwikkeling te brengen? 

5. Samenwerking noodzakelijk en essentieel 

De opgave is regionaal en de afwegingen en oplossing moeten dat daarmee 

ook zijn. De druk op de woningmarkt overstijgt gemeentegrenzen en niet 

iedere gemeente heeft dezelfde mogelijkheden om aan de oplossing bij te 

dragen. Ook zijn er bovenlokale (en bovenregionale) opgaven die relevant zijn 

bij de te maken afwegingen. Gemeenten hebben elkaar nodig en moeten 

samen met elkaar en andere relevante (o.a. de provincie) partners tot een 

oplossing komen. Een goed regionaal afwegingskader en heldere regionale 

afspraken zijn daarmee de opgave voor de komende bestuursperiode. 
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BIJLAGE: INDELING KERNEN NAAR WONINGDYNAMIEK 
Categorie Eigenschappen Attitude woningbouw Kernen 
Dorp S « Kleine dorpen in een agrarische omgeving 

« Lokaal georiënteerde bevolking 
« Vaak uitbreidingen aan een oud lint 
« Vergrijzing en bevolkingskrimp zijn belangrijkste thema's 
« Vraag naar appartementen voor ouderen 
« Soms hebben dorpen goed lopend bedrijventerrein, weinig 

dynamiek voor transformatie 
« Beperkt voorzieningenaanbod 

« Wil kleinschalig bijbouwen voor eigen bevolking: in 
eerste instantie binnen contour, af en toe kleinschalig 
erbuiten 

« Bouwt vaak appartementen voor vergrijzende 
bevolking 

« Wenst geen grote rol te nemen in opvangen regionale 
woningvraag. 

« Gebruikt kernrandzone regeling provincie voor 
kwaliteitsimpuls in randen van het dorp met 
woningbouw 

« Accepteert eigen dynamiek voorzieningenniveau 

« Overige kernen 

Dorp M « Woondorp met woonwijken rond klein centrum 
« Te klein voor hoogwaardige voorzieningen, maar wel met 

aantal winkels, scholen en sportvoorzieningen 
« Deels lokaal karakter, maar ook met woonfunctie voor de 

regio nabij steden 
« Vraag naar appartementen voor ouderen 
« Vaak met goed lopend bedrijventerrein voor lokale, 

regionale en soms internationale bedrijvigheid 
« Lokaal werkgeverschap is belangrijk 

« Wil bouwen voor eigen bevolking, maar ziet tevens 
kans om door regionale vraag groeisprongen te 
maken 

« Relatief grote 'geografische invul' bouwplannen, om 
het 'af' te maken. 

« Angst om opgeslokt te worden in andere gemeentes, 
verlies van autonomie 

« Verzet zich tegen het verdwijnen van voorzieningen 

« Oudewater 
« Montfoort 
« Harmelen 
« Mijdrecht 
« Wilnis 
« Vinkeveen 
. Odijk 

Agglomeratie 
dorp 

« Dorp op zich, maar in nabijheid van stad die de 
woningmarktdynamiek domineert 

« Hoge kwaliteit leefbaarheid 
« Dubbele woningmarkt, waar de druk van de stad zorgt voor 

uitsluiting van lokale bevolking 
« Functioneert als buitenwijk van de stad en als dorp op zich 

« Wil graag bouwen voor eigen bevolking, maar door « De Bilt 
hoge marktdruk en prijzen is dit moeilijk haalbaar * Bunnik 

« Zouden wel willen groeien, maar zitten aan de * Maarssen-dorp 
grenzen van wat kan of wenselijk is vanuit bevolking * A b c o u d e 

« Buiten de rode contouren bouwen ligt gevoelig 
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Categorie Eigenschappen Attitude woningbouw Kernen 
Landschapsplaats 
S 

« Hoge woonkwaliteit door landschappelijke topologie en 
gunstige ligging 

« Grote woningvraag, lage marktdynamiek 
« Hogere woningprijzen dan de regio 
« Veelal grotere eengezinswoningen 
« Vrijkomende woningen trekken bewoners van buitenaf in 

hoog segment 
« Groot gat tussen sociaal en dure koop segment woningen 
« Sociale woningbouw laat zich ruimtelijk moeilijk in passen 

« Behoudend, liever niet bijbouwen. Indien wel, dan 
kleinschalige inpassing. 

« Bijbouwen wordt eerder gezien als kwaliteitsafbraak 
dan kwaliteitsimpuls 

« Willen alles het liefst binnen rode contouren houden 
« Hoogbouw en verdichting stuiten op lokaal verzet 
« Afnemend voorzieningenniveau is geen reden tot 

bouwambitie 

« Dorpen Stichtse 
Vecht (m.u.v. 
Maarssen, 
Breukelen, 
Kockengen) 

« Baambrugge 
« Dorpen Utrechse 

Heuvelrug (m.u.v. 
Driebergen) 

« Bilthoven 
« Den Dolder 

Landschapsplaats 
M 

« Is afgelopen decennia veel gegroeid, met verschillende 
uitbreidingswijken per bouwperiode 

« Veel wijken met kwalitatief wonen door landschappelijke 
topologie en gunstige ligging 

« Hogere woningprijzen dan de regio 
« Veelal grotere eengezinswoningen 
« Wonen voor senioren en voor jongeren zijn belangrijke 

vraagstukken 
« Groot gat tussen sociaal en dure koop segment woningen 

« Behoudend, liever niet bijbouwen. Indien wel, dan 
kleinschalige inpassing. 

« Willen alles het liefst binnen rode contouren houden 
« Hoogbouw, soms zelfs al 4 bouwlagen, ligt gevoelig 
« Verdichtingsopgaven lastig ivm nimby reacties 
« Betaalbare woning bijbouwen is politieke wens, maar 

in praktijk moeilijk 

« Zeist 
« Driebergen 
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Categorie Eigenschappen Attitude woningbouw Kernen 
Stad S « Historische kern met daaromheen verschillende 

uitbreidingswijken met elk een andere bouwperiode. 
« Vitaliteit voorzieningen staat onder druk 
« Bouwen voor lokaal, maar ook voor regionale groei 
« Infrastructuur staat zonder nieuwbouw al onder druk 
« Wonen voor senioren en voor jongeren zijn belangrijke 

vraagstukken 
« Kampt vaak met identiteitsvraag: behouden kleinschalige 

kwaliteit of meedoen in stedelijke dynamiek? 

« Geslaagde acties in verdichtingsopga ven 
« Binnenstedelijke locaties drogen op 
« Wil doorgroeien met nieuwe uitbreidingswijken, ook 

voor mensen van buitenaf 
« Wil voor eigen bevolking met name betaalbare 

appartementen bouwen (senioren en jongeren) 

« IJsselstein 
« Vianen 
« Leerdam 
« Breukelen 
« Wijk bij Duurstede 

Stad M « Complete woon-werkstad « Kent eigen stedelijke dynamiek « Woerden 
« Vitale economie met goed en minder goed functionerende « Staat voor vraag of ze willen bouwen voor de regio of 

bedrijventerreinen voor eigen stad 
« Regionale woon/werk functie « Zoekt naar het juiste ambitieniveau, kiest voor 
« Agglomeratie (groei)drang stedelijke oplossingen, inclusief hoge dichtheden 
« Vervoersknooppunt « Grootste dynamiek in transformatie, daardoor minder 
« Heeft stedelijke rafelrandjes met oude overgebleven druk op stadsranden 

industriegebieden 
« Heeft relatief grote opgave voor transformatie kantoren 
« Binnenstedelijke nieuwbouwplannen kunnen vooralsnog 

lokale vraag aan 

27 



Categorie Eigenschappen Attitude woningbouw Kernen 
Groeikern « Planmatig opgezet, daardoor weinig verborgen 

inbreidingsplekken 
« Gevaar van overloopfunctie Utrechtse woningmarkt 
« Bijzondere lokale dynamiek, maar tegelijkertijd zeer 

belangrijk voor regio 
« Eenzijdige woningvoorraad in typologie en bouwjaar, 

eengezinswoning dominant 
« Op zoek naar kwaliteitsimpuls 
« Tekort aan appartementen 
« Vergrijzing komt in grote golf, afhankelijk van leeftijd 

groeikern 
« Ook als kantorenlocatie vaak overloop van de regio en 

daarmee niet heel toekomstvast 

« Actief met verdichting, inbreiding en transformatie 
waarvoor grote kansen liggen 

« Wens om in ieder geval voor eigen bevolking te 
bouwen (senioren en jongeren) 

« Wens om regionale dynamiek op te vangen 
« Op zoek naar lange termijnperspectief 
« Woningbouw als kwaliteitsimpuls voor doorbreken 

eenzijdigheid en bevolkingsopbouw 

« Nieuwegein 
« Houten 
« Maarssenbroek 

Stad X L « Grootstedelijke opgave waar de marktvraag zich 
concentreert 

« Op zoek naar balans tussen leefbaarheid en verdichting 
« Opgave voor met name jongeren, jonge gezinnen, 

senioren 
« Huidige infrastructuur is grootste belemmering voor 

woningbouw 
« Instroom van buiten als grootste aanjager voor groei 
« Grootstedelijke transformatieprojecten als huidige opgave 
« Blindspots nog onderbelicht 
« Stadsranden rond Ring als volgende ontwikkelstap? 

« Hoge ambitie in nieuwbouw 
« Nieuwe vormen van stedelijkheid en schaalsprong 
« Grotendeels appartementen in hoge dichtheden 
« Twijfel of de stad wel alle woningbouwvraag van de 

regio moet oplossen 
« Verdichting open ruimtes aan de stadsranden is geen 

beleidsdoelstelling 
« Verdichtingskansen binnen bestaande buurten 

(bijvoorbeeld Overvecht) staan niet op politieke radar 

» Utrecht 
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2 - INLEIDING 

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 

leefkwaliteit. Dit succes is niet iedere regio gegeven en moet gekoesterd en 

gevierd worden. 

Woningmarkt uit balans? 

Het heeft echter ook tot gevolg dat de Utrechtse woningmarkt uit balans dreigt te 

raken. Recent woningmarktonderzoek door STEC in opdracht van de Provincie 

Utrecht 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. 

Zoektocht naar nieuwe woningbouwlocaties 

De druk op de woningmarkt is een urgent probleem geworden dat tot veel 

maatschappelijke en politieke discussie leidt. Voor sommige gemeenten is het een 

probleem waarvoor nauwelijks een oplossing te vinden is binnen de 

gemeentegrenzen. Andere gemeenten hebben juist de ambitie om met grote 

nieuwe ontwikkelingen het probleem te lijf te gaan, maar hebben hiervoor niet altijd 

de steun van buurgemeenten, regio of provincie, of stuiten op grenzen ten aanzien 

van de bereikbaarheid. Het is daarom een probleem waarvoor op regionale schaal 

een oplossing gevonden moet worden. 

Ook in het kader van U-Ned en de gesprekken en onderhandelingen daarover 

staat de regio Utrecht aan de vooravond van een keuze voor de ruimtelijke 

strategie waar wonen, werken, groen, energie en mobiliteit samenkomen. Op welke 

plekken wordt geïnvesteerd om nieuwe woningbouwontwikkelingen mogelijk te 

maken? Wanneer deze regionale afweging gemaakt is, kunnen lokaal nieuwe 

plannen in een stroomversnelling terecht komen. 

Naar een regionale strategie 

Om grip op deze problematiek te krijgen hebben de samenwerkende gemeenten in 

de woningmarktregio Utrecht het initiatief genomen om te werken naar een 

gezamenlijke verstedelijkingsstrategie waarin vraag en aanbod beter op elkaar 

worden afgestemd in de regio. 

Een strategie voor woningbouw kan echter niet los gezien worden van integrale 

ruimtelijke regionale afwegingen. Ruimte voor woningbouw moet in relatie gezien 

worden met ruimte voor werken, landschap, mobiliteit, energie en andere 

ruimtevragers. 

Dit locatieonderzoek vormt daarmee één van de (kwantitatieve) bouwstenen die 

input geven aan het proces naar een gezamenlijke regionale visie. 

KWALnATIEVE ANALYSE 
WONNGBCUW KWANTITATIEVE ANALYSE 

Welk soot woonmilieus' WONINGBOUW 
Hoeveel woningen en waar' 

REGIONALE VERSTEDELIJKINGSSTRATEGIE 
s voor Ruirrteli;k-Economisch programma ANALYSE ECONOMISCH BEELD EN 

KNOOPPUNTEN 

Proces naar gezamenlijke regionale visie is opgeknipt in verschillende fases. Dit 

rapport is een bouwsteen voor de regionale visie. 

4 



Hoeveel woningbouwplannen en waar? 

In het eerste deel van dit locatieonderzoek (separate rapportage: Locatieonderzoek 

woningbouw regio Utrecht: De opgave) is verkend wat de woningbouwopgave is, 

inclusief een analyse van de bestaande woningbouwplannen in de regio, beide 

voor de periode 2017 - 2040. Dit levert een plantekort op, die vooral gaat spelen op 

middellange en lange termijn (na 2025). In dit rapport wordt een eerste 

inventarisatie gemaakt van mogelijke plekken waar dit tekort kan worden opgelost. 

Inventarisatie, geen visie 

Het is een sectorale afweging zonder dat er is gekeken andere beleidsterreinen en 

de aanwezige basiskwaliteiten. Ook zijn er geen strategische overwegingen 

gemaakt. Het is een opsomming van locaties, die in een vervolgfase integraal en 

regionaal afgewogen moeten worden. 

In dit deel van de rapportage worden de volgende vragen beantwoord: 
a Waar is aanvullende ruimte voor woningbouw te vinden? 

Door middel van gesprekken met de regiogemeenten en eigen analyse door 

ons bureau is een lijst opgesteld van mogelijke aanvullende 

woningbouwlocaties. 
a Wat is het laadvermogen en de haalbaarheid van deze locaties? 

Voor de verschillende locaties is verkend hoeveel woningen er gebouwd 

zouden kunnen worden en is een eerste inventarisatie gedaan van de 

(on)waarschijnlijkheid van de ontwikkeling van deze locaties en de 

randvoorwaarden waaraan voldaan zou moeten worden voor ontwikkeling. 

Eerste input voor gezamenlijke oplossing 

Beide rapporten samen (de opgave en de potentiële locaties) vormen zo een 

bouwsteen op weg naar een regionale strategie. Hierbij is niet alleen de inhoud van 

belang, maar het is tevens een stap in het samenwerken tussen de verschillende 

gemeenten in de regio. Gegevens worden gedeeld en de lokale dilemma's worden 

in samenhang verkend. Waar alle gemeenten de druk van de lokale en regionale 

woningmarkt voelen, heeft de ene gemeente meer mogelijkheden om daarop te 

reageren dan de andere. 

Onderscheid bestaande en potentiële locaties 

De in het eerste deel geïnventariseerde "bestaande plannen" zijn plannen die 

binnen gemeenten in een (planologische) procedure zitten en zijn opgenomen in 

de provinciale planmonitor. Formele plannen dus. 

De potentiële plannen die in dit rapport worden benoemd zijn alle plannen die nog 

niet zo ver zijn. Dit zijn deels wel locaties waar wel eerder over gesproken is in het 

kader van woningbouw, zoals bijvoorbeeld de A12-zone, maar het kunnen ook 

locaties zijn die nog niet eerder als woningbouwplannen zijn opgenomen. Samen 

worden deze locaties worden potentiële plannen genoemd en in dit rapport 

geïnventariseerd. 
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3 - WONINGBOUWOPGAVE 

In een separaat rapport is voor de U16-gemeenten de woningbouwopgave 

verkend. Deze opgave koppelt de woningbehoefte tot 2040 aan het bestaande 

planaanbod zoals deze binnen gemeenten in verschillende fases van planvorming 

verkeren. 

Uit dit onderzoek is gebleken: 

- Woningbehoefte: De bruto-woningbehoefte is 104.000 woningen tussen 2017 

en 2040. Dit aantal is gebaseerd op ramingen van PRIMOS voor 

huishoudensgroei en vervanging van te slopen woningen voor de regio U16. 

- Huidige planvoorraad: De nu bekende bestaande plannen bevatten 67.000 

woningen, zoals opgenomen in de provinciale planmonitor. 

De opgave voor de regio is daarmee tweeledig: 

1. Zoveel mogelijk van de bestaande plannen realiseren en daarmee de 

planuitval zo laag mogelijk houden. Dit vereist grote inspanning van 

alle betrokken gemeenten en alle andere relevante partijen. De 

realisatie van deze plannen is geen gegeven, en daar moet dus hard 

aan gewerkt worden. Om de productie zoals voorzien tot 2025 waar 

te maken is een forse versnelling van het bouwtempo nodig. 

2. Het vinden van locaties om het plantekort op middellange en lange 

termijn op te vangen. Dit vereist een regionale en integrale afweging 

en het voorbereiden van besluitvorming om tot beslissingen te komen 

over hoe de regio verder wil groeien. 

Dit rapport vormt input om te komen tot een regionale en integrale afweging en 

draagt mogelijke locaties voor woningbouw op de lange en middellange termijn 

aan. 

Fasering: Het overgrote deel van de bestaande plannen staat gepland voor de 

korte termijn. Voor 7500) van de 67.000 staat de oplevering gepland vóór 2025. 

Dit betekent dat het plantekort met name op middellange tot lange termijn 

speelt en op korte termijn voldoende plannen zijn. Dit betekent overigens niet 

dat deze plannen ook daadwerkelijk voor 2025 uitgevoerd worden. 

Plantekort: Het plantekort voor de regio is afhankelijk van o.a. aannames over 

de te verwachten planuitval. Hiervoor zijn twee scenario's opgesteld: 

1. Geen planuitval: indien alle woningen gebouwd worden zoals nu in de 

plannen staat is er een plantekort van 37.000 

2. Wel planuitval: indien 3 0 0 van de plannen waar nog geen 

bestemmingsplan voor bestaat uiteindelijk niet doorgaat dan is er een 

plantekort van 53.000 
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4 - METHODOLOGIE POTENTIËLE LOCATIES Bijvoorbeeld: Rijnenburg, de A12-zone, Stedenbouwkundige verkenning 

Houten, Bunnik-Zuid. 

De regio kent dus vooral vanaf de middellange termijn een plantekort waarvoor 

nieuwe woningbouwlocaties in beeld zullen moeten komen. In dit onderzoek is 

gezocht naar deze nieuwe locaties en dit worden "potentiële plannen" genoemd. 

Deze potentiële plannen zijn veelal geen plannen waar gemeenten al aan werken, 

maar locaties waar de opstellers van dit onderzoek en/of de gemeenten vanuit 

deze sectorale insteek potentie als woonlocaties zien. 

Potentiële locaties: een theoretische kwantitatieve bouwsteen 

Er is bij het zoeken van deze locaties geen rekening gehouden met integrale 

beleidsafwegingen, lokale en regionale strategie of haalbaarheid. De gevonden 

potentiële locaties moeten dus gezien worden als een sectorale inventarisatie en 

opsomming. Een lijst mogelijkheden zonder afweging die een bouwsteen vormt 

voor een volgende fase waarin op regionaal niveau afwegingen moeten worden 

gemaakt over hoe en waar de regio zich verder ontwikkelt. 

De potentiële locaties zijn vervolgens voorzien van een mogelijk aantal woningen 

dat op die locatie gebouwd kan worden. Ook dit is uitsluitend een rekenkundige 

exercitie die de potentie van een plek laat zien zonder verder rekening te houden 

met randvoorwaarden waar voor woningbouw aan voldaan moet worden. 

Het vinden van potentiële locaties 

De potentiële plannen zijn gevonden op basis van verschillende bronnen, 

waaronder: 

" Bestaande initiatieven die eerder zijn voorgesteld waar al dan niet 

bestuurlijke steun voor bestaat. 

" Kansen voor transformatie van bedrijventerreinen naar wonen op basis 

van eigen GIS-analyse en overleg met de OMU. 

Bijvoorbeeld: transformatiekansen Cartesiusgebied/Werkspoorkwartier 

Utrecht, aanvullende transformatie in Nieuwegein, Woerden, Breukelen en 

op verschillende kleinere locaties in Utrecht, etc. 

m Locaties die uit het knooppuntenonderzoek van de Vereniging 

Deltametropool (NL CS, de knooppunten van de provincie Utrecht 

uitgelicht; 2018) benoemd zijn als plekken waar de plaatswaarde 

onderbenut is ten opzichte van de knooppuntwaarde. 

Bijvoorbeeld: stationsgebieden Breukelen, Lunetten, Woerden, Vianen, 

Bunnik. 

m Suggesties die gedaan zijn in gesprekken met ambtelijk betrokkenen in de 

verschillende gemeenten. 

" Ruimtelijke kansen die op basis van GIS-analyse of door ruimtelijke 

analyse door SITE als mogelijkheden worden gezien. 

Aantal woningen potentiële plannen: oppervlakte x dichtheid 

Het aantal woningen dat op deze potentiële locaties gebouwd kan worden is 

losgekoppeld van de ideeën die op een aantal plekken al bestaan voor het 

ontwikkelen van de locatie. In plaats daarvan is de locatie op de kaart ingetekend 

en is op basis van dichtheden die per plaats zijn gedefinieerd berekend wat het 

laadvermogen van het potentiële plan is. 
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Dit betekent dat er op een aantal plekken is afgeweken van de bestaande ideeën 

voor deze plekken. Bijvoorbeeld bij de A12-zone, de Stedenbouwkundige 

Verkenning van Houten en Rijnenburg is dus uitgegaan van de oppervlakte van de 

locaties vermenigvuldigd met aannames over de dichtheid die voor deze plekken 

worden gehanteerd. Voor alle potentiële plannen is er op een dergelijke manier 

omgegaan met de potentiële locaties voor ontwikkeling. Dit betekent dat de 

woningaantallen op dit soort plekken vaak afwijkt van wat in bestaande visies is 

opgenomen. Dit is gedaan om de potentiële locaties los te koppelen van bestaande 

politieke en maatschappelijke discussies en puur te kijken naar wat er ruimtelijk in 

theorie mogelijk zou kunnen zijn. 

Dichtheden per plaatscategorie: afhankelijk van soort plaats 

De dichtheden die gebruikt worden om het laadvermogen van een locatie te 

berekenen zijn gekoppeld aan de indeling in soorten kernen in de regio die in Deel 

A van het rapport zijn geïntroduceerd. Deze plaats categorieën zeggen iets over de 

mate van stedelijkheid en de ontwikkelambitie van deze plekken. 

Vervolgens wordt de dichtheid in het gebied verdubbeld wanneer een locatie 

binnen 10 minuten wandelen van een bestaand knooppunt ligt (800 meter). 

Hiervoor zijn de knooppunten uit het onderzoek van de Vereniging Deltametropool 

gebruikt. Zo draagt het bestaande OV-netwerk extra mee aan de ontwikkelpotentie 

in de regio. Daarbij is uitgegaan van de huidige functie van de knoop in het OV 

netwerk. 

Deze methode om het laadvermogen van locaties te berekenen is een eenvoudige 

rekenkundige methode die in de vervolgonderzoeken naar kwalitatieve invulling 

van woonmilieus veel verfijning vereist. Voor dit onderzoek kan juist deze simpele 

methodiek lucht geven binnen complexe bestaande discussies over mogelijke 

woningbouwlocaties. De discussie wordt losgekoppeld en op een hoger 

abstractieniveau getild. De daadwerkelijke dichtheden op specifieke plekken zullen 

anders uitpakken. 

Een kanttekening is dat in deze methodiek echter ook een vorm van een 

cirkelredenering verscholen zit: de indeling in plaatscategorieën is gebaseerd op 

gesprekken met gemeenten, terwijl deze ook de dichtheden en daarmee de 

potentiële plancapaciteit per gemeente bepaalt: op deze manier komt er minder 

potentiële capaciteit terecht op plekken waar de perceptie is dat ontwikkeling 

moeilijk is, terwijl hier mogelijk juist wel hogere dichtheden wenselijk zijn. 

De aangenomen dichtheden die voor de verschillende zijn plaatscategorieën 

gehanteerd: 

Categorie Dichtheid 

Dorp S 25 wo/ha 

Dorp M 30 wo/ha 

Stad S 40 wo/ha 

Landschapsplaats S 30 wo/ha 

Landschapsplaats M 30 wo/ha 

Agglomeratie dorp 30 wo/ha 

Stad M 50 wo/ha 

Groeikern 50 wo/ha 

Stad 100 wo/ha 

Indien binnen 800m van Knooppunt dan wo/ha x 2 

In de bijlage is een aantal referentiebeelden opgenomen voor de verschillende 

dichtheden die hier zijn benoemd. De kaart op de volgende pagina toont de 

indeling in plaatscategorieën. 
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5 - POTENTIËLE PLANNEN 

Capaciteit potentiële plannen: 96.000 woningen 

De gevonden potentiële woningbouwlocaties zijn met de aannames per 

plaatscategorie 'geladen' en dat levert een potentieel van zo'n 96.000 woningen op 

in potentiële locaties. 

Deze locaties zijn een optelling van allerlei verschillende locaties door elkaar, 

waarvoor integrale en complexe afwegingen, keuzes en investeringen gemaakt 

moeten worden. Deze potentiële plannen zijn dan ook geen resultaat of oplossing, 

maar bieden een start voor de discussie van volgende fases om te komen tot een 

regionale afweging over hoe om te gaan met het plantekort. 

De indeling van deze woningaantallen per gemeente wordt op de volgende pagina 

weergegeven. 

Ligging potentiële plannen 

Van de potentiële plannen is tevens geanalyseerd waar zij liggen. Dit levert het 

volgende beeld op: 

"/o 

woningen 

Aantal 

woningen 

Ligging 

3 3 / 32.000 Binnen contour nabij knooppunt 

2 / 2.000 Binnen contour buiten knooppunt 

2 3 / 22.000 Buiten contour nabij knooppunt 

4 2 / 40.000 Buiten contour buiten knooppunt 

Waarvan 21.000 Rijnenburg 

1 0 0 / 96.000 Totaal potentiële plannen 

POTENTIËLE PLANNEN 
Rode contour Knooppunt 

3.000m 

\ 

Binnenstedelijk nabij 
knooppunt: 3 4 0 Z o 

Binnenstedelijk buiten 
knooppunt: 20

ĥ 

Buiten contour nabij 
knooppunt: 2 3 7 o 

Buiten contour buiten 
knooppunt: 4 2 7 o 

Special: A12-zone 
18.000 zit verdeeld over 
deze categorieën 

40.000 

Eerste reality check potentiële plannen: van 96.000 naar 53.000 woningen 

De gevonden potentiële locaties zijn teruggekoppeld aan de betreffende 

gemeenten. De gemeenten is gevraagd om op deze locaties te reageren. Dat is op 

verschillende manieren gedaan: 

- Een aantal gemeenten hebben zoals gevraagd de potentiële plannen 

ingedeeld in verschillende categorieën: 

o mogelijk (onder voorwaarden) 

o neutraal 

o onwaarschijnlijk 

- Een aantal gemeenten hebben meer kwalitatief en inhoudelijk gereageerd 

op de voorgestelde locaties en dichtheden. Bijvoorbeeld door aan te 

geven dat bepaalde locaties mogelijk zijn, maar kleiner of in andere 

dichtheden. 
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- Een aantal gemeenten heeft aanvullende locaties aangedragen die in de 

eerdere zoektocht nog niet naar boven zijn gekomen. 

- Een aantal gemeenten heeft aangegeven dat sinds het aanleveren van de 

gegevens het aantal woningen in transformatieplannen te laag was 

ingeschat en dat daarmee de potentie van bestaande plannen omhoog 

bijgesteld kan worden. 

Methode inschatting reality check 

Met deze reacties is een inschatting gemaakt van een inschatting van het aantal 

potentiële plannen met meer realiteitswaarde. Voor deze inschatting is rekening 

gehouden met de terugkoppeling van de gemeenten. Van de 96.000 woningen zijn: 

- Locaties verwijderd die als onwaarschijnlijk zijn ingeschat door gemeenten 

- Locaties verkleind of dichtheid verlaagd volgens instructie van gemeenten 

- Aanvullende locaties toegevoegd (plus) waar gemeenten dit wenselijk achtten 

Eerste inschatting: 96.000 = de berekende theoretische capaciteit van de 

potentiële plannen 

Na eerste reality check: 53.000 = de capaciteit van potentiële plannen met 

terugkoppeling gemeenten in acht genomen 

Bij dit lagere getal is een eerste filtering gemaakt op basis van lokale kennis bij 

gemeenten, maar het is nog altijd een optelling van mogelijkheden waar geen 

regionale of integrale afweging mee is gemaakt: het blijft input voor een volgende 

fase en geen visie. 

Planuitval potentiële plannen 

In één van de scenario's voor het plantekort is uitgegaan van een planuitval van 

300 van plannen waar nog geen bestemmingsplan voor bestaat, gebaseerd op 

ervaringscijfers. Potentiële plannen kennen een nog grotere onzekerheid, omdat er 

veelal geen bestuurlijk of maatschappelijk draagvlak voor bestaat. Het identificeren 

van 53.000 - 96.000 woningen in potentiële locaties betekent dus niet dat deze 

locaties ook daadwerkelijk gebouwd kunnen worden. Het is dus zaal om te werken 

naar bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak voor potentiële locaties vanuit een 

regionale en integrale afweging. 

Duiding tabel en bandbreedte 

In de onderstaande tabel is het potentiële planaanbod per gemeente weergegeven, 

zowel voor als na de reality check. Daarbij is het nodig een aantal punten te 

verhelderen: 

« De A12 zone is in deze tabel separaat benoemd. Deze locatie ligt in 3 

gemeenten en het is juist interessant is om de opgave voor de A12-zone als 

geheel te benaderen. 

« Rijnenburg is in deze tabel separaat benoemd. Doordat de gemeente Utrecht 

deze locatie als "onwaarschijnlijk" heeft benoemd en hij daarmee niet meer bij 

de cijfers na de eerste reality check zit, beïnvloedt dit sterk de cijfers van de 

gemeente Utrecht. 

« Hogere waarden: Een aantal gemeenten (Woerden, Nieuwegein, Utrecht) 

heeft ook planpotentie omhoog bijgesteld. Dit geldt met name voor de 

transformatie van kantoorgebieden die meer woningen lijken te kunnen 

accommoderen dan eerder gedacht. In het geval van de gemeente Utrecht 

staat hier ook een groot aantal plannen tegenover die onwaarschijnlijk zijn. 

« Verschil: Het verschil tussen het aantal woningen voor en na de reality check 

is 43.000 woningen, een verschil van ca. 4500. 

« Voor een aantal gemeenten is het verschil tussen voor en na de reality check 

0. Dit is mogelijk doordat een aantal gemeenten geen locaties als 

"onwaarschijnlijk" heeft benoemd. Door een aantal andere gemeenten is nog 

niet gereageerd en is daarom het verschil in deze gemeenten ook op 0 blijven 

staan. 
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AANTAL 
HUISHOUDENS 
2017 

B E S T A A N D E 
PLANNEN 
(PLAN¬
MONITOR) 

BESTAANDE 
PLANNEN 
TOV AANTAL 
HH 

POTENTIËLE 
PLANNEN 

POTENTIËLE 
PLANNEN 
TOV AANTAL 
HH 

NA 
R E A L I T Y 
C H E C K 

NA REALITY 
CHECK TOV 
BESTAANDE 
HH 

V E R S C H I L 

G E M E E N T E 
UTRECHT 

Exclusief A12-zone en 
Rijnenburg 

176.592 40.986 230 17.751 100 9.547 5 0 -8.204 

A12-ZONE 0 N/A 18.223 14.151 CO 00 -4.072 

RIJNENBURG 0 N/A 21.645 0 0 0 -21.645 

BOSRAND De Bilt, Zeist, Utrechtse 
Heuvelrug 

69025 5222 80 1360 20 1434 2 0 74 

KROMME RIJN Bunnik, Houten (exclusief A12-
zone), Wijk bij Duurstede 

35.941 3.563 100 16.809 470 15.072 4 2 0 -1.737 

ZU ID Nieuwegein (exclusief A12-
zone), Vijfheerenlanden 

50.435 8.471 1700, 10.914 220 4.082 8 0 -6.832 

WAARD EN WOERD Ijsselstein, Lopik, Montfoort, 
Oudewater, Woerden 

29449 957 300, 4004 140 1736 6 0 -2268 

V E CHT EN V E E N Stichtse Vecht, De Ronde 
Venen 

45.927 3.365 700, 3.838 80 3.838 8 0 0 

U10 39.5431 64.029 160 91.144 230 48.906 1 2 0 -42.238 

U16 428.793 66.572 160 96.115 220 52.940 1 2 0 -43.175 

Tabel: Laadvermogen potentiële plannen: theoretische potentie en na reality check 
* Bij Utrecht, Nieuwegein en Houten is de planpotentie voor de A 12-zone uit de 
getallen voor de gemeenten gehaald en separaat benoemd. 
** Bij Utrecht is de planpotentie voor Rijnenburg uit het getal voor de gemeente 
gehaald en separaat benoemd. 

Op de volgende pagina zijn de gegevens uit deze tabel grafisch weergegeven. 

Vecht en Bosrand ^ 
Veen A 

Utrecht 

W a a r d e n ^ Kromme 

W 0 e ľ d Rijn H Z Rün f 

b U ľ g Zuid ^ 
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Aantal woningen in potentiële plannen voor/na reality check per subregio 
25,000 -

20,000 

15,000 

10,000 

5,000 

I . 0 
GEMEENTE UTRECHT A12-ZONE RIJNENBURG BOSRAND KROMME RIJN ZUID WAARD EN WOERD VEEN EN VECHT 

I Potentiële plannen (SITE) M Na reality check 



6 - PLANTEKORT EN POTENTIËLE PLANNEN 

Uit hoofdstuk 3 (woningbouwopgave) is gebleken dat er voor de regio een 

plantekort bestaat. Dit plantekort is berekend in 2 scenario's: 

Scenario 1 

Geen planuitval 

Scenario 2 

Wel planuitval 

Woningbehoefte 2017 - 2040 104.000 104.000 

Planaanbod 2017 - 2040 67.000 67.000 

Realisatie van bestaande plannen 67.000 51.000 

Plantekort 37.000 53.000 

Om dit plantekort op te vangen zijn de potentiële plannen in beeld gebracht. Dit 

leverde een potentie op van 96.000 mogelijke woningen. 

Theoretische potentiële planvoorraad lijkt voldoende maar theorie is nog 

geen praktijk 

Deze cijfers laten zien dat het in theorie mogelijk is om met de potentiële plannen 

het plantekort op te lossen. De vraag is echter HOE dit te doen. Veel van de 

potentiële locaties zijn op dit moment nog geen plannen. Een integrale afweging 

moet nog plaatsvinden. Bovendien is nu al duidelijk dat voor veel van deze locaties 

er grote problemen zijn die opgelost moeten worden voordat ze tot ontwikkeling 

kunnen komen. Mobiliteit is het meest evidente obstakel. De ontwikkeling van 

locaties die zijn opgenomen in bestaande visies, zoals A12 zone en Bunnik Zuid 

(een groot deel van de potentiele planvoorraad) is mobilitieit nu een knellende 

factor 

Bovendien is de ruimte beperkt en een keuze voor woningbouw een bepaalde 

locatie heeft consequenties voor andere beleidssectoren (economie, landschap, 

energie, mobiliteit) en voor andere locaties in de regio. Kortom: de theoretische 

potentiële plancapaciteit is nog geen oplossing, maar daagt juist uit tot het hard 

werken naar een integraal afgewogen strategie. 

Potentiële locaties en binnenstedelijk bouwen 

De mate waarin voor het oplossen van het plantekort ook buiten stedelijk gebied 

gebouwd moet worden is afhankelijk van de aannames rond het laadvermogen van 

de locaties, de mate waarin de bestaande planvoorraad ook daadwerkelijk 

gerealiseerd wordt en de keuzes die de regio voor de lange termijn maakt. Hoe 

meer van de bestaande plannen gebouwd worden, hoe minder er buiten de rode 

contouren gebouwd hoeft te worden. 

Met scenario 1 (geen planuitval bestaande plannen) is in theorie binnen de 

contouren een groot deel van het plantekort op te lossen. Voor een groot deel 

betreft het hier echter plannen die door de gemeenten als "onwaarschijnlijk" zijn 

benoemd. 

Met scenario 2 (wel planuitval) zal sterker gekeken moeten worden naar 

woningbouwlocaties buiten de rode contouren. 

14 



"/o 

woningen 

Aantal 

woningen 

Ligging 

3 3 / 32.000 Binnen contour nabij knooppunt 

2 / 2.000 Binnen contour buiten knooppunt 

2 3 / 22.000 Buiten contour nabij knooppunt 

4 2 / 40.000 Buiten contour buiten knooppunt 

Waarvan 21.000 Rijnenburg 

1 0 0 / 96.000 Totaal potentiële plannen 

Tabel: Ligging potentiële plannen 

POTENTIËLE PLANNEN 
Rode contour 

Knooppunt 
3.000m 

40.000 

Scenario 1 
- Plantekort: 36.000 tot 2040 

Met name na 2028 groeiend plantekort 

Is dit op te lossen: 
Binnenstedelijk nabij knooppunten tot 910Zo 
Binnenstedelijk overig tot 97X 
Buiten contour nabij knooppunten tot ^G0% 
Buiten contour buiten knooppunten tot 274Vo 

Scenario 2 
- Plantekort: 52.000 tot 2040 

Met name na 2025 groeiend plantekort 

Is dit op te lossen: 
Binnenstedelijk nabij knooppunten -* tot 637o 
Binnenstedelijk overig - * tot 670Zo 
Buiten contour nabij knooppunten tot 110y0 

Buiten contour buiten knooppunten tot 188Vo 

Maar: 
Rekening houden met planuitval potentiële 
plannen 

Lokaal maatwerk nodig 

De verdeling in potentiële plancapaciteit door het hanteren van knooppunten en 

contouren is een indeling in ruimtelijke kenmerken. Binnen de regio wordt ingezet 

op binnenstedelijk bouwen en het intensiveren van bebouwing rond knooppunten. 

Maar dit betekent niet dat buiten deze plekken helemaal niet meer gebouwd zou 

moeten worden. Per potentiële locatie zullen genuanceerde afwegingen gemaakt 

moeten worden over onder andere de lokale woonbehoefte, de mobiliteit, de 

ruimtelijke kwaliteit, etc. Vooral voor kleinere kernen in het buitengebied moet goed 

lokaal worden bekeken wat lokaal de behoefte is. Niet alleen als bijdrage aan de 

regionale groei, maar ook voor de vitaliteit van kernen. 

Planuitval en plantoeval 

Niet alle bestaande plannen zullen worden gerealiseerd. Daarom is het verstandig 

om rekening te houden met planuitval. Tegelijkertijd speelt vooral op langere 

termijn ook plantoeval een rol: er zullen plannen komen op plekken waar tot nu toe 

niemand aan heeft gedacht en die ook niet in de potentiële plannen zitten. De 

potentiële plannen zijn een hulpmiddel om de discussie over toekomstige plannen 

mee te voeren. De discussie over de toekomst van de regio moet echter niet alleen 

over deze locaties gaan, maar in bredere zin over hoe de regio verder wil groeien. 

Op termijn zullen er planlocaties bijkomen die nu nog op geen enkele wijze in beeld 

zijn. Ook kunnen via planoptimalisatie locaties mogelijk verder verdicht worden. 

Afbeelding: Met het theoretische planaanbod is een groot deel van het plantekort 

binnenstedelijk op te lossen. 
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7 - HAALBAARHEID EN RANDVOORWAARDEN 

Het beoordelen van de haalbaarheid van potentiële plannen is niet eenvoudig. 

Deze locaties zitten immers nog niet in planprocedures en daarmee ontbreekt ook 

een kader om deze beoordeling te doen. Toch is voor dit onderzoek aan 

gemeentelijke beleidsambtenaren gevraagd een inschatting te doen door de 

potentiële plannen in te delen in verschillende categorieën: 

- mogelijk (onder voorwaarden) 

- neutraal 

- onwaarschijnlijk 

Het is niet voor alle gemeenten mogelijk gebleken om deze vraag goed te 

beantwoorden. Doordat gemeenten op verschillende manieren de terugkoppeling 

over hun potentiële plannen hebben gegeven is niet mogelijk een compleet beeld 

te geven van hoeveel plannen mogelijk, neutraal of onwaarschijnlijk zijn. 

Onderstaande tabel geeft een beeld van de verdeling van plannen in deze 

categorieën. 

In deze selectie van ruim 80.000 woningen worden locaties van zo'n 4 5 0 van de 

woningaantallen aangeduid als onwaarschijnlijk. Daarvan zit het grootste deel 

binnen de Gemeente Utrecht. 

Mogelijk Neutraal Onwaarschijnlijk 

G E M E E N T E UTRECHT 730 6.917 10.104 

A12-ZONE 0 14151 4000 

RIJNENBURG 0 0 21645 

BOSRAND 517 191 0 

KROMME RIJN 10.759 4.420 1.901 

ZUID 126 823 303 

WAARD EN WOERD 810 2871 560 

V E C H T EN V E E N 138 1.371 0 

TOTAAL 13.080 30.744 38.513 

1 6 0 3 7 0 4 7 0 

Realiteitswaardeis nog geen afweging 

Het indelen van plannen naar categorieën van realiteitswaarde betekent nog niet 

dat de rode plannen niet doorgaan. Het is mogelijk dat plannen waarvoor nu nog 

geen politiek of maatschappelijk draagvlak bestaat juist wel in het regionale belang 

zijn. Dit betekent dat plannen kunnen bewegen tussen de verschillende 

categorieën (zie illustratie op de volgende pagina). Onder de juiste voorwaarden 

worden plannen wellicht wel wenselijk en haalbaar. De huidige toedeling in een 

categorie , is dus nog geen volledige afweging - locaties kunnen dus in de 

toekomst van 'categorie veranderen als aan de juiste voorwaarden wordt voldaan. 

Randvoorwaarden 

Wanneer gekeken wordt naar de redenen die worden genoemd waarom plannen 

op onwaarschijnlijk staan, dan wordt vrijwel altijd gewezen op bestaand gebruik en 

politiek-maatschappelijk draagvlak. Dit geldt bijvoorbeeld voor Rijnenburg (politiek 

draagvlak), Maarschalkerweerd (huidig gebruik, plannen voor groen en 
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maatschappelijk draagvlak), Cartesius/Werkspoor (huidig gebruik, maatschappelijk 

draagvlak). Voor de A12 zone (neutraal) worden als randvoorwaarden een 

integrale afweging en oplossing voor mobiliteit en bereikbaarheid als voorwaarden 

genoemd. 

Over het algemeen kan gesteld worden dat het gaat om een stapeling van 

randvoorwaarden die ervoor zorgen dat potentiële plannen niet op 'mogelijk' staan. 

Deze randvoorwaarden hebben een zekere gelaagdheid, waarbij het begint met 

politiek en maatschappelijk draagvlak. Voordat deze zijn georganiseerd is er geen 

plan en wordt bijvoorbeeld mobiliteit veelal nog niet als een randvoorwaarde 

benoemd. Randvoorwaarden zoals mobiliteit en huidig gebruik kunnen ook juist de 

achterliggende reden zijn waardoor er geen politiek en maatschappelijk draagvlak 

is. 

Mogel i jk 
POTENTIËLE PLANNEN 

Real i te i tsgehalte is v loeibaar 
Onwaarschi jn l i jk 

PLAN X 
Knelpunten 

Haalbaarheid 
Wenselijkheid lokaal 

Wenselijkheid regionaal 
Mobiliteit 

Integrale afwegrg egrale . 

0 woningen 53.000 won ingen 96.000 woninen 
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8 - CONCLUSIES Ă AANBEVELINGEN 

« Er is in dit onderzoek een theoretisch potentieel planaanbod gevonden van 

96.000 woningen in de U16 gemeenten. 

« Na consultatie van de 16 gemeenten is voor het potentiële planaanbod een 

eerste reality check gedaan, waarbij een groot deel van de potentiële plannen 

als 'onwaarschijnlijk' werd benoemd. Na deze reality check bij gemeenten is 

van de potentiële plannen de onwaarschijnlijke plannen afgetrokken, waarmee 

een lager aantal van 53.000 mogelijke woningen is gevonden. 

« Met op basis van de nu bekende bestaande plannen (zie rapport deel1) een 

plantekort van 37.000 - 53.000 woningen is in theorie het tekort in de U16 op 

te lossen met de gevonden potentiële locaties. Als gerekend wordt met het 

aantal woningen na reality check is het aantal gevonden woningen 

onvoldoende voor het hoge scenario plantekort. 

« Het is het nodig om regionaal te bepalen welke locaties wenselijk zijn en voor 

deze locaties de vele belemmeringen weg te nemen om van theoretische 

potentiële plannen ook daadwerkelijk plannen te maken. 

« Van de potentiële plannen zal bij nader onderzoek blijken dat een groot deel 

niet wenselijk of haalbaar is. De reality check is daar een eerste voorbeeld 

van. Daar tegenover staat dat op langere termijn er ook plannen bij komen die 

op dit moment op nog geen enkele wijze in beeld zijn. 

« De woningbehoefte is met de potentiële plannen niet geheel op te lossen 

binnen bestaand stedelijk gebied. Deels zal er daarom op termijn gekeken 

moeten worden naar locaties buiten de rode contouren, al dan niet nabij 

knooppunten. 

« De potentiële plannen vormen een inventarisatie van mogelijkheden, maar zijn 

niet beoordeeld in het kader van een integrale of strategische afweging. Het is 

daarmee input en een discussiestuk voor een volgende fase om te komen tot 

een regionale verstedelijkingsstrategie. De optelling van potentiële locaties 

vormt dus geen plan of visie. Een deel van de locaties is bijvoorbeeld ook in 

beeld als locatie voor werken, groen of energie. 

« Het zal uiterst complex worden om de potentiële plannen tot ontwikkeling te 

brengen. Veel van de potentiële locaties worden door gemeenten als 

'onwaarschijnlijk' bestempeld en er moet nog aan vele randvoorwaarden 

worden voldaan om deze locaties daadwerkelijk als plannen te kunnen zien. 

« Door te kiezen welke locaties wel en niet, maar ook op welke manier de 

locaties ontwikkeld worden, zal de toekomst van de stedelijke regio bepaald 

worden. Deze afweging zal zorgvuldig en in onderlinge samenhang gedaan 

moeten worden. Daarbij is onder meer van belang: 

o Een integrale afweging met andere beleidsdomeinen. 

o Een afweging van de lokale en (boven)regionale belangen. De 

oplossingen van regionale problemen zullen altijd ook lokaal politiek 

en maatschappelijk verankerd moeten worden. 

o Afwegingen moeten in samenhang worden bezien met de afwegingen 

en keuzes in relatie tot de bereikbaarheidsopgaven. 

« Het is nodig om te blijven sturen op de realisatie van de bestaande 

woningbouwplannen. Hoe meer bestaande plannen gerealiseerd worden, hoe 

minder potentiële gerealiseerd hoeven te worden. 
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« Wanneer de potentiële locaties op de kaart gezet worden valt het op dat de 

grootste woningbouwambities in de stad Utrecht en aan de Zuid en Zuidoost 

kant van de stad liggen, alsmede bij een aantal knooppunten in de regio, zoals 

Woerden. 

« De stad Utrecht heeft een grote opgave voor zich: van alle potentiële plannen 

ligt bijna de helft in de gemeente Utrecht. Voor een groot deel op plekken die 

weliswaar grootschalige potentie hebben, maar waar ook moeilijke afwegingen 

nodig zijn tussen wonen en werken (Cartesius/Werkspoor en A12-zone) of 

wonen en landschap (Rijnenburg en Maarschalkerweerd). De uitkomst van 

deze afwegingen bepaalt niet alleen de koers voor de stad Utrecht maar ook 

wat de opgave voor de overige gemeenten in de regio zal zijn. 

« Als vervolg op dit onderzoek is het nodig om: 

o Het kwalitatieve aspect van de woningmarkt goed in beeld te 

brengen: wat voor soort woningen en woonmilieus zijn op 

middellange en lange termijn nodig in de regio? 

o Het integreren van beleidsvelden in een ruimtelijke strategie waarin 

de afwegingen worden gemaakt tussen wonen, werken, mobiliteit, 

landschap en energie: wat voor soort regio wil Utrecht zijn en hoe kan 

de gezamenlijke Ruimtelijk-Economische strategie worden 

uitgewerkt? 

« De opgave is regionaal en de oplossing moet dat daarmee ook zijn. De druk 

op de woningmarkt overstijgt gemeentegrenzen en niet iedere gemeente heeft 

dezelfde mogelijkheden om aan de oplossing bij te dragen. Gemeenten 

hebben elkaar nodig en moeten samen tot een oplossing komen. Een goed 

regionaal afwegingskader en heldere regionale afspraken en organisatie zijn 

daarmee de opgave voor de komende bestuursperiode. 
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9 - BIJLAGE: 
REFERENTIEBEELDEN WONINGDICHTHEDEN 
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Inleiding 
Utrecht heeft met haar centrale ligging een bijzondere 
positie in Nederland. Het is een bruisende regio die veel 
te bieden heeft: een diversiteit aan innovatiegebieden, 
cultuur, landschappen en woonkwaliteit. Het is dé ontmoe
tingsplek van onze NL-metropool. Maar deze positie is niet 
vanzelfsprekend. 

Hedendaagse trends zoals de 'trek 
naar de s tad ' zorgen voor een grote 
verstedeli jkingsopgave en zetten de 
bereikbaarheid van de provincie en 
het Utrechtse landschap onder druk. 
Hierdoor staan provincie en gemeen¬
ten voor een aantal keuzes ten aan¬
zien van de uitbreiding van netwer¬
ken en verstedeli jkingslocaties. 

Met behulp van het 'v l indermodel ' is 
de huidige dynamiek tussen netwerk 
en ruimte voor elk knooppunt ver
beeld en in relatie tot het OV-netwerk 
van de provincie in beeld gebracht. 

Hiermee is de eerste stap naar een 
OV-knooppuntenstrategie voor de 
provincie Utrecht genomen. 

Knooppuntontwikkel ing verenigt op
gaven van verstedeli jking, mobil i tei t 
en landschap en kan worden ingezet 
voor een integrale ontwikkelstrate-
gie die de kwaliteiten van Utrecht 
behoudt en versterkt. Daarom gingen 
de provincie Utrecht, de U10 en Ver
eniging Deltametropool de afgelopen 
zomer met elkaar in gesprek en werd 
er een onderzoek opgestart om de 
huidige situatie van 42 potentiele 
OV-knooppunten in kaart te brengen. 
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Introductie 

Urgentie 
Knooppuntontwikkeling 



ZORG VOOR — 
BETAALBARE WONINGEN 

IN DE HELE REGIO 

STIJGENDE PRIJZEN 

+ 75.000 
WONINGEN 

Woningbouwopgave voor de U10 gemeenten (Ruimtelijk-economische koers U10). 



Urgentie 
Sinds het wegebben van de financiële en economische 
crisis die sinds 2008 in Nederland heerste, is vanaf 2016 
een sterke en snelle omslag gaande. Die heeft niet alleen 
effect op de economische ontwikkeling, maar leidt in de 
sterk verstedelijkte delen van het land tot een grote druk 
op de woningmarkt. De grote en middelgrote steden in 
Nederland zijn de bestemming van de veelal binnenlandse 
migratie - mensen die naar de stedelijke kernen verhuizen. 

De stad als woonomgeving is in trek. 
De druk op de woningmark t is daar 
plots weer erg groot. Deels ligt de 
oorzaak van deze ontwikkel ing in het 
hernieuwd vertrouwen in de won ing
markt, met een inhaalslag tot gevolg, 
maar deels zijn ook nieuwe groepen, 
ouderen en jongeren, geïnteresseerd 
in een woning in de stad, dichtbi j 
voorzieningen. Een samenloop van 
omstandigheden maakt dus dat 
verouderde delen van de stad een 
opknapbeurt kunnen krijgen en in 
snel tempo worden geïntensiveerd. 
Of deze snelle omslag in de huidi
ge omvang standhoudt valt niet te 
voorspellen, maar de lange termijn 
scenario's gaan in alle gevallen uit 
van een stevige groei voor stedelijke 
gebieden. 
Behalve een economische omslag, 
is er bij grote delen van onze sa¬
menleving het besef dat veel van de 
structuren die in de naoorlogse peri¬
ode vanzelfsprekend waren, moeten 
veranderen. De kl imaatverandering, 
veroorzaakt door onze intensieve en 
sterk op fossiele bronnen gebaseerde 
manier van leven, vraagt meer ruimte 
voor het omgaan met een grill iger 
kl imaat. Tegelijkerti jd is een veran¬
dering van een behoorli jk deel van 
de oorzaak, onze energievoorziening, 
aan de orde en vraagt deze, mede 
door een haperende gasvoorziening, 
om versneld ingrijpen. De energie¬
transit ie heeft bij iedereen tot achter 
de voordeur ingri jpende gevolgen en 
laat ook in de stad en ons landschap 
voor iedereen waarneembare sporen 
na. Ze vraagt ook dat we onze leefpa¬
tronen wi jzigen. 

De groei van mobil i teit zet in de 
toekomstvoorspel l ingen weliswaar 
zijn historische ontwikkel ing meer 
dan door, maar ook hier zijn verschui¬
vingen waarneembaar. Behalve de 
nog in te lossen verwacht ingen in de 
voertuigtechnologie, is de invloed van 
ICT op onze mobil i teitspatronen nu 
al breed waarneembaar. Met apps, 
smartphones en laptops vind men 
steeds makkelijker zijn weg door ons 
vervoerssysteem met verschil lende 
soorten vervoersmiddelen en word t 
reis- en wacht t i jd niet langer als ver
loren ti jd beschouwd. Het openbaar 
vervoer word t in grote delen van ver
stedeli jkt Nederland als vanzelfspre
kend gezien en de stations en haltes 
als natuurli jke concentrat iepunten 
in de stad: ruimte voor ontmoet ing, 
voorzieningen en een prett ig verbli j fs-
klimaat. 

De populariteit van de (elektrische) 
fiets versterkt de betekenis van het 
openbaar vervoer voor mensen. Als 
er goed gepland wordt , vormen fiets 
en openbaar vervoer een logische 
combinatie, die gemakkeli jk, flexibel, 
prett ig en gezond de eff iciëntie van 
het OV-systeem versterkt en de keu
zevrijheid voor de reiziger vergroot. 
Daarbij komen door de introductie 
van de elektrische fiets voor grote 
groepen mensen bestemmingen bin
nen de provincie rechtstreeks binnen 
handbereik. Het sl im plannen van de 
fietsinfrastructuur en voorzieningen 
maakt beide ontwikkel ingen tegelij¬
kertijd mogelijk. 

Veel van de grote stations in Neder¬
land zijn in de afgelopen decennia als 
'sleutelproject', gekoppeld aan het 
internationale spoornetwerk com¬
pleet getransformeerd. Het succes 
van deze voorbeelden doet beseffen 
dat een station veel meer kan zijn 
dan een plek waar men op de trein 
moet wachten. Het ligt voor de hand 
dat ook bij de kleinere stations een 
vernieuwing ontstaat in het beeld 
wat een station kan zijn, als plek die 
het inneemt in het netwerk en in zijn 
omgeving. 
De ontwikkel ingen in Utrecht zijn net 
als in andere delen van Nederland 
stormacht ig. Veel van de groei wacht 
niet tot grote nieuwe plannen zijn 
uitgedacht en gebouwd. Voor het 
over grote deel moeten we het doen 
met de bestaande infrastructuur en 
de bestaande bebouwde gebieden. 
Door deze slim te transformeren kan 
er in korte t i jd veel winst worden 
gehaald. Met een al stevig bestaand 
OV-netwerk en veel van de bestaan¬
de verstedeli jking binnen handbereik, 
biedt een knooppuntenstrategie 
hiervoor een onmisbare basis die snel 
tot resultaten leidt. 
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Kno oppuntontwikkeling 
in N ederland 
Een knooppuntiseenplekwaarverschil lendevervoersmo-
daliteiten s am^n^t^men en stedelijke activiteiten plaats
vinden. Op dergelijke plekken kan het verbeteren van de 
samenhang tussen netwerk en ruimte veel opleveren. Door 
de jaren heen iser in Nnderlnnddoorverschillende partijen 
onderzoek gedaannaarknooppunter. Er vij n eenanntel 
instrumente v e nt\ m i | e l^^l e ^nin(J^ e r e kt^ i
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n
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Knoop-Plaats model 
(Luca Bertolini, 199 9) 
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Ruimte en Lijn 
(Atelier Zuidvleugel, 2006) 
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Het vlindermodel 
(Provincie Noord-Holland S 
Vereniging Deltametropool, 2013) 

Langzaam verkeer Ŷ Nabijheid 

O Menging 

OV Intensiteit 

Wegen 

in theorie 
Berto lini 
Het knoop

r

ptaats moidel (Bertol i

ni, 1999) beschri j f t de samenhang 
t t ssen kno op en plaats. Dit model 
beschri j f t het verband tussen mobil i 

te i tskwal i te i t en ruimteli jke inrichting 
en hoe die twee ten opzichte van 
e^aar in balans zijn. In onevewich

t ige situ aties funct ioneren locaties 
niet optimaal en kan winst worden 
behaald met het verbeteren van (de 
mobil i teit (knoop) of intensiveren van 
de omgeving (plaats). 

S t e d e n b a a n 
In 2 0 0 6 is het knoopplaats model 
door Atelier Zuidvleugel toegepast. 
In deze uitwerking zijn twee karakte¬

ristieken voor de knoop (positie in het 
openbaarvervoersnetwerk en positie 

in het wegennetwerk) en twee voor 
de ŗplaats (inwoners en werknemers

d^h the id en mengingsintensiteit) 
opgenomen. Met deze beperkte set 
indicatoren was het al goed mogeli jk 
knooppunten onderl ing te onder

scheiden en verschil lende typen 
knoop punten met elk een eigen bete

kenis in het netwerk te benoemen. 

Maak Plaats! 
Om een nog gedetail leerder beeld te 
krijge n van de relatie tussen knoop 
en plaats heeft Vereniging Delta

m etropool in samenwerking met de 
Provincie NoordHol land in 2013 het 
'v l indermodel ' ontwikkeld. Dit model 
is gebaseerd op drie onderscheiden

de kenmerken voor de knoopwaarde 
(langzaam verkeer, OV en wegen) en 

drie voor de plaatswaarde (nabijheid, 
intensiteit en menging). 
Dit vl indermodel, bestaande uit de 
zes indicatoren, is to egepast en 
uitgewerkt in de publicatie Maak 
Plaats!, Werken aan knooppun¬

tontwikkel ing in NoordHol land, en 
vervolgens ook gebruikt in projecten 
met StedenbaanPlus, de Stadsregio 
Rotterdam en zelfs in het Ruhrgebied. 
Meer informatie over hoe het vlinder

model werk t is te vinden in bijlage 
'Het vl indermodel ' op pagina 58. 
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— Het vlindermodel dient als ondersteuning om met de 
verschillende stakeholders het gesprek aan te gaan 
over de ontwikkelrichting, de corridors te overzien 
én knooppunten met elkaar te vergelijken. 

De Nieuwe Sleutelprojecten 
(Bureau Spoorbouwmeester, 2016) 

Jaap Huisman | The Cloud Collective | Jannes Linders 

De Nieuwe 
Sleutelprojecten 

| İOp weg naar 2030 

B CnnAi'httAlrl 
* * ŵ\ 

Andere knooppuntontwikkelingsprojecten in Nederland 
(Vereniging Deltametropool, 2017) 

MAAK PLAATS!, 2012 

STEDENBAAN, 2006 
PHScorridorsi l 

ARNHEMNIJMEGEN, 2014 

BRABANTSTAD, 2015 

in de praktijk 
Knooppuntontwikkeling 
in andere provincies 
De sterkst verstedeli jkte provincies in 
Nederland lopen op dit moment voor 
op Utrecht als het om knooppuntont

wikkel ing gaat. Sinds 2 0 0 6 speelt in 
ZuidHol land de Stedenbaan een be¬

langrijke rol in de afstemming tussen 
ruimteli jke ontwikkel ing en hoog¬

waardig openbaar vervoer. Inmiddels 
is daar het knooppunt een natuurli jke 
voorwaarde voor verstedeli jking. De 
provincie NoordHol land is sinds 
2012 bezig om stat ionsomgevingen 
beter te benutten en in samenhang 
met elkaar te ontwikkelen. Daar is 
besloten dat tenminste 5 0 ^ . van de 
toekomstige verstedeli jking zich in de 
directe invloedsfeer van knooppunten 
dient te ontwikkelen. BrabantStad 

heeft in 2015 een Ontwikkelagen

da Spoor, Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer en Knooppunten vastgesteld 
en werkt sindsdien aan een adaptief 
uitvoeringsprogramma. In de regio 
ArnhemNi jmegen wordt ook al 
geruime t i jd gewerkt aan de uitbouw 
van het OVnetwerk in relatie tot ver¬

stedeli jking. Daar is een uitgebreide 
analyse van knooppunten en stedeli j

ke ontwikkel ing gedaan en is er geëx

perimenteerd met de verankering van 
verstedeli jking in de OVconcessie. 

Knooppuntontwikkeling in Utrecht 
In vergeli jking hiermee, is er in 
Utrecht relatief weinig gebeurd met 
betrekking tot het afstemmen van in

vesteringen in het mobi l i te i tsnetwerk 
met ruimteli jke ontwikkel ing. 

Er wordt gewerkt aan het programma 
Randstadspoor, waarmee de capa

citeit van het spoornetwerk in de 
provincie wordt vergroot, bijvoorbeeld 
door middel van de spoorverbreding 
tussen Houten en Utrecht Centraal. 
De afgelopen jaren zijn er ook een 
aantal stations in de provincie her

ontwikkeld, zoals Utrecht Centraal, 
en zijn er nieuwe stations aan het 
netwerk toegevoegd, zoals Vaart

sche Rijn. Dat maakt dat een stevige 
strategie met een visie op het gehele 
netwerk en de ruimteli jke ontwikke

ling die daarbij hoort nu een logische 
stap is. 
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Analyse 

Aanpak 
Context 

Knooppuntanalyse 
Netwerkanalyse 



Aanpak 
Voorafgaand aan het onderzoek zijn er door de provincie 
Utrecht en de U10 (netwerk van Utrechtse gemeenten die 
samenwerken om de goede perspectieven van de regio 
verder te versterken en benutten) een aantal OV-knoop-
punten geselecteerd die in aanmerking komen voor deze 
studie. Op basis van deze selectie is het onderzoek uitge¬
voerd. 

Het onderzoek richt zich op twee schaalniveaus. Ten eer
ste op de schaal van het knooppunt (lokaal), om de eigen¬
schappen en opgaven van elk station en zijn omgeving 
inzichtelijk te maken. Ten tweede op de schaal van het 
netwerk (regionaal), om de relatie tussen knooppuntont¬
wikkeling en de opgaven voor de gehele provincie in kaart 
te brengen. De analyse is daarom in twee delen verdeeld: 
de knooppuntanalyse en de netwerkanalyse. 

Knooppuntanalyse 
Hierin word t een analyse gemaakt 
van de geselecteerde stations en hun 
directe omgeving. Dit is gedaan aan 
de hand van het vl indermodel. Per 
knooppunt zijn drie onderscheidende 
kenmerken voor de knoop (langzaam 
verkeer, OV en wegen) en drie voor 
de plaats (nabijheid, intensiteit en 
menging) geïnventariseerd. 
Het vl indermodel is gevuld met zowel 
kwantitat ieve data (zoals bijvoorbeeld 
het aantal inwoners en werknemers) 
als kwalitatieve data, die t i jdens 
stationsbezoeken aan de hand van 
een evaluatieformulier (zie bijlage 
'Stationsevaluatie' op pagina 74) is 
verzameld. 
Het resultaat van de knooppuntanaly¬
se is een beeld van de manier waarop 
de stations op dit moment funct io
neren. Meer informatie over hoe het 
vl indermodel werk t is te vinden in 
bijlage 'Het v l indermodel ' op pagina 
58. 

Netwerkanalyse 
De relatie tussen de knooppunten 
en de regionale karakteristieken van 
de provincie Utrecht is ook in kaart 
gebracht. Deze karakteristieken zijn 
op basis van beleidsdocumenten en 
GIS-data (GIS = Geografisch Infor
matie Systeem. Dit is een technolo¬
gie waarmee op basis van locaties, 
informatie kan worden gegenereerd, 
bewerkt en gevisualiseerd.) geïnven¬
tariseerd. 
Deze netwerkanalyse biedt inzicht in 
hoe de ontwikkel ing van een knoop¬
punt kan bijdragen aan het aanpak¬
ken van regionale opgaves zoals 
bijvoorbeeld de verstedeli jking en de 
stedelijke bereikbaarheid. 

Knooppuntenselectie 
In de selectie zitten alle treinstations, 
aangezien deze vaak van grote waar
de in het OV-netwerk zijn. Daarnaast 
zijn er ook een aantal t ram- en bus¬
stations aan de selectie toegevoegd, 
om het onderzoek beter dekkend 
te krijgen over de gehele provincie. 
Voor een eventueel vervolgonderzoek 
kunnen er ook andere stations toege¬
voegd worden. 

14 



Kaart van de provincie Utrecht met de geselecteerde knooppunten 
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Overvecht 
Zu ilen Terwijde 
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Rijnsweerd Kroostlaan Leidsche 

* Noord Rij 
Utrecht Station Woerden a 
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1 
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 0 
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: 

De uiteindelijke lijst 
met te onderzoeken 
knooppunten is 
als volgt: 

Treinstations: 
Abcoude 
Amersfoort 
Amersfoort Scho¬

thorst 
Amersfoort Vathorst 
Baarn 
Bilthoven 
Breukelen 
Bunnik 
Den Dolder 
Driebergen-Zeist 

Hoevelaken 
Hollandsche Rading 
Houten 
Houten Castellum 
Maarn 
Maarssen 
Rhenen 
Soest 
Soest Zuid 
Soestdijk 
Utrecht Centraal 

Utrecht Leidsche Rijn 
Utrecht Lunetten 
Utrecht Overvecht 
Utrecht Terwijde 
Utrecht Vaartsche Rijn 
Utrecht Zuilen 
Veenendaal Centrum 
Veenendaal De Klomp 
Veenendaal West 
Vleuten 
Woerden 

Tramstations: 
IJsselstein, Binnen¬

stad 
Nieuwegein Stads¬

centrum 
P+R Westraven 

Busstations: 
Mijdrecht Rondweg 
Utrecht Papendorp 
Utrecht Rijnsweerd 
Noord 
Utrecht Science Park 
Vianen Lekbrug 
Zeist 
Zeist Jordanlaan/ 
Kroostweg 
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Context 
Utrecht Centraal is qua aantal reizigers het drukste sta

tion van Nederland. In 2016 stapten hier dagelijks circa 
180.000 reizigers in of uit (NS, 2016). Met de grote hoe¬

veelheid kantoren, winkels en voorzieningen op loopaf¬

stand heeft het station Utrecht Centraal een duidelijke 
functie. Welke rol hebben de overige OVknooppunten in 
het netwerk van de provincie Utrecht? 

Utrecht Centraal als topbestem

ming 
Als we de treinstat ions in en rond de 
vier grote steden met elkaar vergeli j

ken, is te zien dat in Utrecht de (re

l a t j ^ f t druk t centrale station 
veruit het grootst is. Maar liefst 8 8 ^ . 

van de reigers met de stad Utrecht 
als bestemming stapt uit op Cen¬
traal, terwi j l in de andere steden de 
spreiding van reizigers evenrediger 
v e r d Ē d is over alle stations. 

Rol van de overige stations 
Het succes van Utrecht Centraal, 
mede te danken aan de hoge concen

t ra t levan bestemmingen rondom het 
stat ion, vormt door de hoge reizigers

druk tegeli jkert i jd een bedreiging 
voor het goed funct ioneren van eet 
station en het OVnetwerk in de toe

te mst. De druk op het station wordt 
naar verwacht ing alleen maar hoger 
(zie hoofdstuk 'Verwachte o n t w i l 
keling banen en huishoudens). Om 
hiermee^M te g a a f f l ^ n ^ f f l d e n f f l 
ficeren van ontwikkelkansen v o ^ ^ g 
andere knooppunten in de provincie 
een belangrijke rol spelen. 

Verdeling van het aantal reizigers tussen stations in de vier grote steden (bron: NS 2015, bewerkt door VDM) 
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Centrale positie van Utrecht in het netwerk met in het geel de PHS corridors die door Utrecht gaan. 
De maat van de cirkels geef het aantaal in en uitstappers weer. (NS, 2016, bewerkt door Vereniging Deltametropool) 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) 
Om het spoorwegennet geschikt te maken voor de huidige en toekomstige vraag 
van de reizigers, werkt ProRail samen met vervoerders aan het Programma 
Hoogfrequent Spoorvervoer. Het doel hiervan is om meer personentreinen op de 
drukke trajecten te kunnen laten rijden en daarbij voldoende ruimte te houden 
voor het goederenvervoer. Hierbij wordt ingezet op het zo veel mogeli jk benutten 
van de bestaande infrastructuur. 
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Knooppuntanalyse 
De stations zijn geanalyseerd met behulp van het vlin¬

dermodel, dat eerder door Vereniging Deltametropool in 
samenwerking met de provincie NoordHolland is toege

past in het project 'Maak Plaats!'. Het model werkt met zes 
indicatoren: Langzaam Verkeer, Openbaar Vervoer, Wegen, 
Nabijheid, Intensiteit en Menging. Deze indicatoren maken 
de samenhang tussen knoop en plaats voor de stationsge¬

bieden zichtbaar. 

— Nog niet bekend met 
het vlindermodel? 
Bekijk dan eerst de bijlage 

Het vlindermodel werkt op basis van zes 
indicatoren: 

Langzaam Verkeer, Openbaar Vervoer, Wegen, 
Nabijheid, Intensiteit, Menging. 

Deze indicatoren maken de samenhang tussen 
knoop en plaats voor de stationsgebieden 

zichtbaar. 

Kaart van de provincie Utrecht met in het zwart de 
huidige vlinders van de knooppunten. 
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Voorbeeld - kansrijke typologie voor Houten 
De typologie Buitenstad (links) komt het meest overeen met de huidige vlinder, maar op sommige 
indicatoren (Langzaam verkeer, Weg en Nabijheid) scoort de huidige vlinder hoger. De typologie Regi
onaal Centrum (rechts) is een stap ambitieuzer en vraagt voor meer investeringen in het OV-netwerk 
en bij Intensiteit maar het past beter bij de kwaliteitein van het Wegennetwerk, de Langzaam verkeer 
en de Nabijheid van Houten. 

Houten 
buitenstad 

Houten 
regio naai centrun 

i 
knoop plaats ma 

k Å 
knoop plaats; 

knoop huidig 
knoop kansrijk 
plagts huidig 
plaats kansrijk 

Knooppunten en OV-corridors 
Met behulp van hetv l indermodel is 
voor alle geselecteerde knooppunten 
een 'vl inder' opgesteld waarui t de 
eigenschappen van het betreffende 
knooppunt vallen af te lezen. Is het 
knooppunt goed bereikbaar met 
de auto? Of juist met het openbaar 
vervoer? Is het een mult i funct ioneel 
gebied of is het een werklocatie? 
De vlinders langs een bepaalde 
OV-corridor zeggen ook iets over 
de corridor als geheel. Zijn er veel 
dezelfde soort vlinders, dan kan het 
gebeuren dat de knooppunten elkaar 
beconcurreren. Een variatie van 
vlinders kan juist bijdragen aan het 
beter functioneren van de corridor 
als geheel, omdat de knooppunten 
zich dan complementair aan elkaar 
kunnen ontwikkelen. 

Huidige situatie 
Op de kaart aan de linkerzijde is de 
spreiding van de vlinders over het 
OV-netwerk van de provincie Utrecht 
weergegeven, op basis van de analy
se van de huidige situatie. 

Kansrijke typologieën 
Met het vl indermodel van de huidi

ge situatie als ui tgangspunt kan er 
worden nagedacht over w a a r h e t 
knooppunt naar toe zou kunnen 
groeien. Hierbij is er keuze uit een 
aantal kansrijke typologieën. Deze 
kansrijke typologieën zijn opgesteld 
op basis van typen woon- , werk- en 
voorzieningenmil ieus en worden 
knooppuntmil ieus genoemd. De ver¬
schil lende soorten knooppuntmil ieus 
zijn weergegeven en toegel icht in de 
bijlage op pagina 6 0 . 
Uit het verschil tussen de vlinder van 
de huidige situatie en de kansrijke 
typologieën is een mogelijke ontwik
kelingsrichting voor het knooppunt af 
te lezen. 

Voorbeeld: Houten 
Het voorbeeld op deze pagina toont 
de situatie van knooppunt Houten. 
De meest met de huidige vlinder 
overeenkomende typologie is het 
Buitenstad-mil ieu. Echter, ook kans
rijk voor Houten lijkt het Regionaal 
Centrum-mi l ieu. In overleg met lokale 
partijen wordt uiteindeli jk besloten 
bij welke typologie de ambit ie gelegd 
wordt . 
De vlinders dienen op deze manier 
dus als star tpunt voor het gesprek 

met betrokken partijen en als hand¬
vat voor de keuze voor een bepaalde 
ontwikkel ingsr icht ing. Aan de hand 
van de vlinders kunnen knooppunten 
met elkaar vergeleken worden en 
kan er op corridorniveau afstemming 
gevonden worden. 

Op de volgende twee pagina's zijn 
voor alle onderzochte knooppunten 
de huidige vlinders en twee kansrijke 
typologieën weergegeven. 
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De stations 
in beeld 

Vereniging Deltametropool is op 
bezoek geweest bij alle knoop¬

punten om een inventarisatie van 
de kwali teit van het station en 
stat ionsomgeving te maken. Het 
resultaat van deze inventarisatie is 
uitgedrukt als een belevingswaarde 
per knooppunt. Op pagina 25 is de 
belevingswaarde in kaart gebracht. 
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Balans tussen knoop S plaats (Vereniging Deltametropool, 2017) 

Op basis van de vlindermodellen 
van elk knooppunt (in de huidige 
situatie) kan er per station bepaald 
worden wat de balans is tussen het 
aanbod van openbaar vervoer aan 
de ene kant en de intensiteit van in

woners, werknemers en bezoekers 
aan de andere kant. Op deze manier 
kan afgeleid worden of een knoop

punt in of uit balans is. 

Uit balans 
'Ui t balans' kan twee kanten op 
werken. Enerzijds kan de plaats 
onderbenut zijn (zoals bijvoorbeeld 
DriebergenZeist en Vianen Lekbrug), 
anderzijds kan het OVaanbod ontoe

reikend zijn (zoals Utrecht Science 
Park, Busstation Zeist en Utrecht 
Zuilen). 
'Plaats onderbenut ' duidt erop dat er 
ten opzichte van de intensiteit van 
het stat ionsgebied, relatief goede 

OVverbindingen zijn. Uitgaande van 
de frequentie van het OVaanbod 
wordt de volledige potentie van de 
plek dus niet goed benut. Het weer 
in balans brengen van het knooppunt 
hoeft niet altijd gepaard te gaan met 
verdicht ing, maar kan al bereikt wor

den door het stimuleren van de ont

wikkel ing van regionale of recreatieve 
voorzieningen. Het gaat er uiteindelijk 
om dat de intensiteit weer op niveau 
komt van het OVaanbod. 
'OVaanbod ontoereikend' betekent 
dat er ten opzichte van de intensiteit 
van het stat ionsgebied, een relatief 
klein OVaanbod is. Deze knooppun¬

ten hebben baat bij frequentieverho¬

ging in het OVnetwerk. 

In balans 
Bij de knooppunten die ' in balans' 
bevonden worden, zijn het huidige 
OVaanbod (linkervleugel van de vlin

der) en de huidige intensiteit (rechter¬

vleugel van de vlinder) in evenwicht. 
Deze stations kunnen desalniettemin 
ontwikkelpotent ie hebben. 
Dit kan blijken uit de plancapaciteit 
en het verschil tussen de huidige 
vlinder en de kansrijke vlinder, die in 
overleg met lokale partijen vastge

steld moet worden. 
Bij een eventuele ontwikkel ing dienen 
plaats en knoopkant uit het vl in

dermodel evenredig aangepakt te 
worden om onbalans te voorkomen. 
Station Woerden is hier een voor¬

beeld van. De huidige vlinder is in 
balans, maar de ontwikkelpotent ie is 
groot, wat zich uit in de huidige plan

nen voor de stat ionsomgeving. Dat 
betekent dat de mobil i teit (knoop

kant) straks onder druk kan komen te 
staan. 

Voorbeelden van de balans van knooppunten. 

Busstation Zeist: 
Knooppunt uit balans, OV aanbod 

ontoereikend. 

Station Woerden: 
Knooppunt in balans. 

Station DriebergenZeist: 
Knooppunt uit balans, plaats 

onderbenut. 

O V I n t e n s i t e i t n t e n s i t e i t O V I n t e n s i t e i t O V 
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Belevingswaarde van de OV knooppunten (Vereniging Deltametropool, 2017) 

Belevingswaarde 
Een OVknooppunt is een plek met 
een goede verblijfskwaliteit die 
eenvoudig bereikbaar is. De aanwe¬

zigheid van voorzieningen, com

fortabele wachtruimtes en goed 
ontworpen en verzorgde omge¬

vingen dragen bij aan een prettige 
ervaring. 

De belevingswaarde van de stations 
is onderzocht op basis van het sta

t ionsevaluatieformulier (zie bijlage 
'Stationsevaluatie' op pagina 74). 

Grofweg kan de evaluatie worden op¬

gedeeld in twee thema's: funct ional i 

teit (wat zijn er voor voorzieningen in 
het station en de stationsomgeving?) 
en vormgeving (hoe is het station en 
de stat ionsomgeving ontworpen en 
onderhouden?). 

Ruim één derde van de geselecteerde 
OVknooppunten in Utrecht scoort 
onvoldoende op belevingswaarde. 
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Netwerkanalyse 
O m de rol van het OVknooppuntennetwerk in een regio te 
analyseren, is het waardevol om in beeld te krijgen welke 
delen van de regio binnen loop en fietsafstand van een 
OVknooppunt liggen. Dit zijn de zogenaamde invloedsge

bieden van de knooppunten. Deze invloedsgebieden vor¬

men de basis voor de analyse van OVknooppunten in een 
regio. 

Lopen en fietsen zijn gemiddeld 
genomen de populairste vormen van 
mobil i teit om van en naar een station 
te komen. Daarom zijn deze modali

teiten geschikt om de invloedsgebie

den van de stations in beeld te bren¬

gen. In deze studie is gekozen voor 
invloedsgebieden van 10 minuten 
lopen (800m) en 10 minuten fietsen 
(3000m) vanaf de stations. Voor het 
berekenen van de oppervlakte van 

de invloedsgebieden zijn de beschik¬

bare wegen en paden van langzaam 
verkeer bepalend. Weinig langzaam 
verkeersroutes rondom een knoop¬

punt leiden tot een kleiner invloeds

gebied. Dit is goed te zien wanneer 
er, bijvoorbeeld, geen of weinig opties 
zijn om het spoor te kruisen zoals bij 
station Abcoude. 

Invloedsgebieden van station Houten (Vereniging Deltametropool, 2017) 
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Invloedsgebieden van de 42 OV knooppunten van de provincie Utrecht (Vereniging Deltametropool, 2017) 

Op de bovenstaande kaart is te zien 
dat vri jwel al het stedeli jk gebied ge¬

dekt is door de invloedsgebieden van 
de OVknooppunten. Ze vormen vaak 
een aangesloten gebied van waarui t 
men de keuze heeft om binnen 10 
minuten naar meerdere stations te 
fietsen. De keuze voor een bepaald 
station kan dan worden afgewogen 
op basis van de frequentie en moda

liteiten van de OVverbindingen, de 
kwali teit van de langzaam verkeers

routes en de beschikbaarheid van 
fietsenstallingen bij het stat ion. 
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Invloeds-
gebieden en 
verstedelijking 
Invloedsgebieden V S rode contour 
Met behulp van de invloedsgebieden 
kan berekend worden hoe het huidige 
verstedeli jkt gebied gelegen is ten 
opzichte van de OV-knooppunten. 

De begrenzing van het verstedeli jkt 
gebied wordt aangegeven door mid¬
del van de rode contour. Dit is een be
langrijk instrument van de provincie 
Utrecht om de kwali teit en openheid 
van het landschap te behouden en de 
binnenstedeli jke ambit ie te onder¬
steunen. Uit de analyse bli jkt dat 
27.^o van de oppervlakte van de rode 
contour buiten de invloedsgebieden 
ligt. Andersom bekeken ligt 4 0 ^ . van 
de oppervlakte van invloedsgebieden 
juist buiten de rode contour. 
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Invloedsgebieden vs. rode contour (Vereniging Deltametropool, 2017; Provincie Utrecht, 2017) 

Opper vlíktc te bereiken binnen 10 
minuten lopen (8Q0m) vanaf 
knooppunt 

Oppervlakte te bereiken binnen 10 
minuten fietsen (3000m) vanaf 
knooppunt 
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Invloedsgebieden ten opzichte van de intensiteit (inwoners + werknemers per hectare) (bronnen: CBS 2014, PAR 2017, bewerkt 
door Vereniging Deltametropool) 

Invloedsgebieden 
en spreiding van 
inwoners en banen 
Bereikbaarheid van OVknooppun

ten ten opzichte van inwoners en 
banen 
Met behulp van de invloedsgebieden 
kan de huidige spreiding van wonen 
en werken ten opzichte van de l igging 
van OVknooppunten in de provincie 
worden bestudeerd. 
Wanneer het aantal inwoners per 
hectare over de invloedsgebieden

kaart wordt gelegd, blijkt dat 8ľ^o 
van de inwoners van de provincie 
Utrecht binnen bereik van één van 
de OVknooppunten woont. Hierbij 
is fietsen als maatgevend genomen, 
aangezien gemiddeld bijna de helft 
van de mensen de fiets als voortrans

port gebruikt. 

Voor de analyse van het aantal 
werkplekken binnen bereik van 
OVknooppunten is de loopafstand 
juist als maatgevend genomen, 
omdat de meeste mensen lopend 
vanaf het station naar hun bestem

ming gaan. Hieruit blijkt dat slechts 
22.^o van de werkplekken goed 
bereikbaar zijn vanuit de OVknoop

punten. Een reden hiervoor kan zijn 
dat veel werkplekken gelegen zijn 
aan de stadsranden, op plekken die 
goed per auto bereikbaar zijn. 
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Flexibele 
werkplekken 
Er zijn ongeveer 8 0 . 0 0 0 ZZP'ers in 
de provincie Utrecht. 10.000 daarvan 
kunnen één van de OVknooppunten 
binnen 10 minuten lopend bereiken. 
Dit biedt een kans voor het s t imu

leren van het gebruik van stations 
als werk of ontmoetingsplek. De 
aanwezigheid van f lexwerkers draagt 
bij aan de bedrijvigheid, levendigheid 
en sociale veiligheid in en rond de 
stations. 

Een aantal stations in Utrecht faci l i te

ren de mogeli jkheid tot f lexwerken al. 
Bij de 'Stat ionshuiskamers' in Baarn, 
Bilthoven en DriebergenZeist kan ie

dereen een plek met WIFI vinden om 
te werken, de telefoon op te laden, of 
met iemand af te spreken. 

Kansrijke stations voor flexibele 
werkplekken 
Kijkend naar het aantal ZZP'ers dat 
binnen 10 minuten lopen van de sta

tions geregistreerd staat, l i jkt station 
Utrecht Vaartsche Rijn, 1.000) het 
meest kansrijk voor een st imulans 
van ZZP voorzieningen. Ook de stat i 

ons Utrecht Overvecht en Busstation 
Zeist scoren hoog ^ 500) . 

Aantal zzp' ers binnen loopafstand (800m) van een knooppunt (bron: PAR 2017) 
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Verwachte ontwik

keling van banen 
en huishoudens 
WLOscenar io 's ten opzichte van 
invloedsgebieden 
Iedere vier jaar brengen het PBL 
en het CPB de Toekomstverken

ning Welvaart en Leefomgeving uit 
(WLO). Deze verkenning vormt de 
basis voor veel beleidsbeslissingen 
op het gebied van de fysieke leefom

geving in Nederland. In het kader van 
de netwerkanalyse zijn de beschik

bare gegevens in kaart gebracht om 
de verwachte ontwikkel ing van banen 
en huishoudens in de provincie ten 
opzichte van de invloedsgebieden van 
de knooppunten te analyseren. 

Door de informatie uit de WLO in 
kaart weer te geven, is eenvoudig te 
bestuderen hoe de verwachte groei 
of daling van bijvoorbeeld banen is 
gerelateerd aan bepaalde OVknoop

punten. 

Verwachte ontwikkeling van banen 
(WLOscenar io Hoog 20152030) 
Over de gehele provincie gezien 
wordt er een flinke sti jging van het 
aantal banen verwacht. Binnen 
de invloedsgebieden van enkele 
knooppunten zijn er uitschieters te 
verwachten, zoals bijvoorbeeld bij 

het Utrecht Science Park, Utrecht 
Centraal, Utrecht Leidsche Rijn en de 
stations in Amersfoor t . 
Het enige gebied waar een daling 
van het aantal banen verwacht wordt 
is de Merwedekanaalzone. Dit kan 
verklaard worden door de aanstaande 
t ransformatie van het gebied. 

Verwachte ontwikkeling van banen (WLOscenario Hoog 20152030) ten opzichte van de 
invloedsgebieden van OVknooppunten 
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Verwachte ontwikkeling van huishoudens (WLO-scenario Hoog 2015-2030) ten opzichte van de invloeds
gebieden van OV-knooppunten 

Verwachte ontwikkeling van 
huishoudens (WLO-scenar io Hoog 
2015-2030) 
Evenals voor het aantal banen word t 
er ook voor het aantal huishoudens 
over de gehele provincie gezien een 
flinke st i jging verwacht. Deze groei 
zal vooral binnen de invloedsgebie-
den van OV-knooppunten plaatsvin¬
den. Echter toont de kaart ook groei 
op plekken die buiten de invloedsge-
bieden vallen. Daarnaast zijn er ook 
gebieden met een verwachte daling 
aan te wi jzen, waarvan sommigen 
zelfs binnen het invloedsgebied van 
een knooppunt l iggen, zoals bijvoor¬
beeld in Maarssen, Veenendaal en 
Mijdrecht. 
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Regionale 
voorzieningen 
Publiekstrekkers 
Regionale voorzieningen zijn centra 
van uitwisseling en ontmoet ingen 
die honderden bezoekers per dag 
trekken. Door regionale voorzienin¬
gen rondom OV-knooppunten te 
concentreren zorgen ze voor een 
groter reizigerspotentieel en dragen 
ze bij aan de ontwikkel ing van 
interactiemil ieus. Daarnaast blijven 

ze op deze manier toegankeli jk voor 
zoveel mogeli jk mensen; van studen¬
ten tot senioren en toeristen. 

Wanneer regionaal? 
Om te bepalen wat een regionale 
voorziening is zijn er een aantal se
lectiecriteria gebruikt, zoals aantallen 
bezoekers, banen en (zit)plaatsen die 
een voorziening heeft. Meer informa-

tie hierover is te vinden in de bijlage. 
De op de kaart weergegeven regio¬
nale voorzieningen voldoen aan deze 
criteria én liggen allen binnen een 
straal van 1200m van een knooppunt. 

Rondom Utrecht Centraal, Utrecht 
Science Park en Amersfoor t zit ten 
momenteel de grootste clusters van 
regionale voorzieningen. 

Regionale voorzieningen binnen 1.200m van de knooppunten (Vereniging Deltametropool, 2017) 
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Beurs 

Bioscoop 

Dagattractie 

Detailhandel 

H o t e l 

MBO/ HBO 

Museum 

Sauna 

Stadion 

Theater 

A m e r s f o o r t 
Va thors t 

Hoeve laken 

Veenendaal 
De K l o m p 

Veenendaal 
W e s t 

Veenendaal 
Cen t ru 

Rhenen 

Landschap 
Landschappen in de provincie 
Utrecht heeft een hoge diversiteit 
aan landschappen: bossen, pol¬
ders, rivieren en plassen. Hierdoor 
heeft elke hoek van de provincie 
heeft een andere uitstral ing. Deze 
verscheidenheid aan landschap¬
pen is ontstaan door de ligging op 
verschil lende bodemtypen: Utrecht 
strekt zich uit over zowel klei-, veen-
als zandbodems. De verschil lende 
landschappelijke karakteristieken die 
op deze bodemtypen zijn ontstaan, 
zijn meegenomen in de knooppun¬
ten-analyse, aangezien ze bijdragen 
aan de identiteit van de regio's waarin 
de knooppunten zich bevinden. 

Utrechtse Heuvelrug 
Het bekendste landschap is de 
Utrechtse Heuvelrug, wa t dient als 
hét recreatiegebied van de provincie 
en grote delen van Holland. In het 
gebied zijn een aantal van de groot¬
ste publiekstrekkers te vinden, zoals 
Paleis Soestdijk, Slot Zeist en het 
Nationaal Militair Museum. 

De Utrechtse Heuvelrug is over het 
algemeen goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer, bijvoorbeeld via 
stations als Driebergen-Zeist, Den 
Dolder en Baarn. Deze stations 
hebben, evenals andere stations in 
de omgeving van de Heuvelrug, de 
potentie om ontwikkeld te worden als 
'Buitenpoort ' . Dit is een concept voor 
de ontwikkel ing van stations die op 
het snijvlak van stad en land liggen, 

door middel van s l imme market ing, 
een aangepast padennetwerk en een 
goed ruimteli jk ontwerp. Een goede 
ontwikkel ing van Buitenpoorten kan 
zorgen voor meer bezoekers aan de 
natuur- en recreatiegebieden en meer 
treinreizigers buiten de spitsuren. 

Vinkeveense plassen, Groene Hart 
en Rivierengebied 
Aan de zuid- en westkant van de 
provincie liggen drie andere typen 
landschappen:de Vinkeveense 
Plassen, het Groene Hart en het 
Rivierengebied. Deze landschappen 
zijn minder goed met OV-knoop-
punten verbonden dan de Utrechtse 
Heuvelrug. De stations Abcoude, 
Breukelen en Vianen Lekbrug zijn 
gunstig gelegen ten opzichte van het 
landschap en zouden hier wel een rol 
in kunnen spelen. 

Een voorbeeld van een klein sta¬
tion dat al als toegangspoort naar 
het landschap fungeert is Rhenen. 
Rondom Rhenen komen de Utrechtse 
Heuvelrug en het Rivierengebied bij 
elkaar, er zijn verschil lende wandel
routes en vanaf het station is een 
groot dierenpark binnen 10 minuten 
lopen te bereiken. 

Landschapskaart 
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LEŪtNDA 
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Mobiliteit: 
openbaar vervoer 
OV in de provincie 
Om een compleet beeld te geven van 
het openbaar vervoer in de provincie 
is de frequentie van de t rein, t ram

en buslijnen in beeld gebracht. Er zijn 
op de kaart twee grote OVkernen te 
onderscheiden: Utrecht en Amers¬

foort. 

De rol van Utrecht Centraal is, in 
het gecentraliseerde netwerk van de 
provincie, erg belangrijk. Centraal 
is vanuit de andere stations in de 
provincie de poort naar de rest van 
het land. Daarom is ook de factor 
'nabijheid van Utrecht Centraal ' vanaf 
de overige OVknooppunten geanaly

seerd. Dit is berekend op basis van de 
gemiddelde wacht én reistijd t i jdens 
de daluren, vanaf elk ander station 
naar Utrecht Centraal. 

De nabijheid van Utrecht Centraal 
speelt in de provincie een belang

rijke rol als vestigingsvoorwaarde. 
Dit komt sterk naar voren wanneer 
Nieuwegein en Houten vergeleken 
worden, steden die hemelsbreed 
ongeveer even ver van Centraal 
l iggen. Vanuit Houten is Utrecht 
Centraal met de trein relatief snel 
en comfortabel (10 min. treinti jd) 
te bereiken, terwi j l het vanuit Nieu

wegein Stadscentrum met minder 
comfor t (bus/ t ram) en een substan

tieel langere reistijd (±24 min.) een 
stuk minder fijn reizen is. Dit is een 
van de factoren die van invloed is op 
bijvoorbeeld de huizenprijzen rondom 
beide stations. 

OV: Utrecht Science Park 
Het drukste bus t raject is het traject 
tussen Utrecht Centraal en Utrecht 
Science Park (USP). Om het vervoer 
over dit t raject te verbeteren, wordt 
er momenteel gewerkt aan t ramtracé 
de Uithofl i jn. Over deze lijn gaan elk 
uur 16 t rams rijden en zullen naar 
schatt ing 45 .000 mensen per dag 
vervoerd worden. Hiermee wordt 
de bereikbaarheid van USP vanuit 
Utrecht Centraal sterk verbeterd. 
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*Data voor en natransport: geen data beschikbaar voor Utrecht Centraal, Leidsche Rijn, Vaartsche Rijn, 
DriebergenZeist, Hoevelaken en alle busstations. 

LEGENDA 

Fiíqueittw OVh n in deuren 
iHÍ, fttWì, i ļ f i t * . U ŰY, íorirŕxiicq; 

2 tremen per uur 

i f treinen per uur 

î  a treinen peruur 

ř ïtTĖitìťn per u ui 

í A trams per uur 

ŕĵirams per uur 

II.IIM 

ĩ bussen per uur 

ĵ  4 bussen per uur 

ļ— ! — "̂̂ V 5  8 bussen per uur 

ï 9 bussen per uur 

Type ïUtlůn 

IC (ook deeltrajecti 

lln. uu, 

Gemiadelde. reistijd ÿincl 
wacmujdr ňűjr CS iTiipidei 
i I . I Ü If m i ľ i . V n 

'.'jor .! i:.i:rj:íp; 

ï 2S t i voor transport mef 
de bui 

I ' 

39 



Mobiliteit: 
autoverkeer 
Autogebruik in de provincie 
Niet alleen de OV-bereikbaarheid 
van de regio Utrecht staat flink onder 
druk, maar ook die met de auto. 
De grootste knelpunten hierin zijn 
bekend, namelijk de A27, de A12 en 
de A2 . 
Interessant is de vraag hoe het 
autogebruik zich verhoudt tot de 
OV-knooppunten in de provincie. 
We zien hier een patroon terug dat 
in vri jwel elke stedelijke regio te zien 
is: in de grote steden (vooral rondom 
de grote stations) is het autobezit per 
huishouden lager dan in de omliggen¬
de, landelijke gebieden. 

Op de kaart zijn de stations aange
geven waar het voortransport met 
de auto boven de 2 5 ^ . ligt. Dit zijn 
Breukelen, Hollandsche Rading, 
Veenendaal de Klomp en Rhenen. 
Door middel van de groene en rode 
cirkels is de bezettingsgraad van de 
autoparkeerplaatsen bij de stations 
aangegeven. 

P+R-locaties leggen de link tussen 
autogebruik en het gebruik van het 
openbaar vervoer. Ze zijn hiermee be¬
langrijke schakels in het totale mobi
l i teitssysteem. Langs de filegevoelige 
snelwegen bieden ze een alternatief 
voor reizigers om hun bestemming 
te bereiken. Daarom zet de provincie 
Utrecht in op de uitbreiding en verbe
tering van P+R-locaties, zoals recent 
gedaan is bij de stations Abcoude, 
Breukelen en Hollandsche Rading 
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*Data voor en natransport: geen data beschikbaar voor Utrecht Centraal, Leidsche Rijn, Vaartsche Rijn, 
DriebergenZeist, Hoevelaken en alle busstations. 
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Mobiliteit: 
langzaam verkeer 
Fietsgebruik in de provincie 
Volgens de Fietstelweek 2016 is het 
Smakkelaarsveld nabij de fietsen-
stell ingen van Utrecht Centraal het 
drukst bereden fietspad in Neder¬
land. Over de middellange afstanden 
springen de routes naar het USP, 
Leidsche Rijn en langs het Merwe-
dekanaal eruit. Ondanks de opkomst 
van de e-bike is fietsen vooralsnog 
sterk geconcentreerd in de stedeli jke 
gebieden, hoewel er ook dwars door 
de Utrechtse Heuvelrug een aantal 
sterke lange lijnen te zien zijn. Regi¬
onale fietsverbindingen zoals Woer
den-Utrecht of Amersfoor t -Utrecht 
worden met een e-bike binnen één 
uur mogeli jk, dus ook aantrekkeli jk 
voor woon-werk verplaatsingen. 

Utrecht Sc ience Park 
In het OV-netwerk is een duideli jk 
gecentraliseerd patroon te zien waar¬
bij de lijnen met een hoge intensiteit 
vooral van en naar de binnenstad van 
Utrecht gaan. Aan de oostzijde van 
de stad zijn echter ook routes aan te 
wijzen die dwarsverbindingen leggen 
richting het USP, zoals op de trajec
ten vanuit Lunetten en Bilthoven naar 
USP. Dit toont de belangrijke positie 
van het USP binnen Utrecht. 

Nieuwegein en Zeist 
Opvallend zijn de twee lijnen met 
hoge intensiteit die vanuit de stad 
Utrecht verder reiken dan de andere 
lijnen, namelijk de fietsroutes richting 
Nieuwegein en Zeist. Over lange 
afstanden houden ze een betrekkeli jk 
hoge intensiteit. Dit kan samenhan
gen met de, volgens het vl indermodel, 
slechte OV-bereikbaarheid van deze 
plaatsen ten opzichte van de intensi
teit van de plaats. 
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*Data voor en natransport: geen data beschikbaar voor Utrecht Centraal, Leidsche Rijn, Vaartsche Rijn, 
DriebergenZeist, Hoevelaken en alle busstations. 
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nooppuntenstrategie 
Aanbevelingen: Plaats 
Aanbevelingen: Knoop 



Naar een dragende 
knooppuntenstrategie 
In Utrecht zijn de uitgangspunten voor een knooppunten
strategie gunstig. Er is een rijke variatie aan knooppunt¬
milieus die gezamenlijk een robuuste structuur vormen en 
waarbij in veel gevallen de balans tussen het aanbod aan 
OV en de intensiteit van het gebruik goed in balans zijn. 

Met de verwachte groei van de provincie in inwonerstal en 
arbeidsplaatsen is het van belang deze sterke uitgangs¬
punten goed in de gaten te houden. Veel stations gaan in 
de komende periode hoe dan ook veranderen. Daarom is 
het belangrijk een integrale en gedeelde knooppuntenstra¬
tegie te ontwikkelen, zodat ontwikkelingen rond het ene 
station, de plannen rond een ander station complemente¬
ren. Zo kan Utrecht zich tot een samenhangende regio met 
hoge kwaliteit ontwikkelen. 

In een dragende knooppuntenstrate
gie voor de provincie Utrecht zullen 
een aantal centrale principes een rol 
spelen: 
— Optimaliseer het invloedsgebied 
van de knooppunten, door een afge¬
wogen gebruik van de beschikbare 
ruimte. Ook al gebeurt dit al in veel 
gevallen, er zijn nog steeds kansen 
rond sommige kleinere knopen. Het 
vergroten van het invloedsgebied 
door een verbetering van het lokale 
(langzaam verkeer) netwerk versterkt 
de bereikbaarheid van de OV-knoop-
punten. 
— Koppel regionale kwaliteiten van 
de provincie direct aan de knoop
punten. Veel regionale bestemmin
gen zijn meer aan het autonetwerk 
gekoppeld dan aan het OV-netwerk, 
terwi j l hier wel mogeli jkheden voor 
zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
diverse landschappen die Utrecht rijk 
is. 
— Geef aandacht aan het fietsnet-
werk op regionaal niveau. Behalve 
radialen ríchting de stad Utrecht is 
een fietstangent rónd de stad ook 
interessant. De zone waarin het 
Utrecht Ringpark is geprojecteerd is 
hiervoor een logische plek, te begin
nen aan de oostkant van de stad. 
— Maak een zorgvuldige afweging 
bij de aanpassingen in het OV-net-
werk en toevoeging knooppunten. 

46 

— Zet actief in op het mogeli jk 
maken van keuzevrijheid in mobil i teit . 
Zorg voor goede overstappunten op 
het hoogwaardig OV-netwerk en 
goede informatievoorziening. 

Een knooppuntenstrategie kan een 
dragende structuur vormen voor de 
groei van de provincie, aangezien 
het de opgaven binnen mobil i teit en 
verstedeli jking verenigt. Dit werk t 
twee kanten op: enerzijds geeft 
knooppuntontwikkel ing vorm aan de 
kleine schaal, het tastbare rondom de 
knooppunten. Anderzi jds biedt het 
mogeli jkheden om aan te sluiten bij 
de grotere schaal, de identiteit van de 
regio en het landschap. 

Het werken aan een knooppunten
strategie vraagt om een intensievere 
samenwerking tussen partijen in 
verschil lende sectoren (zoals mobi
liteit en ruimteli jke ontwikkel ing) en 
verschil lende schalen (Rijk, provincie, 
gemeente). Dit vraagt van gemeenten 
zich een beeld van het geheel te vor¬
men, waarin een bepaald knooppunt 
een betekenis heeft. Voor de provin¬
cie en het rijk vraagt een knooppun¬
tenstrategie oog te hebben voor de 
specif ieke karakteristieken van een 
plek en de waarde daarvan voor het 
geheel. 
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Conceptkaart "Knooppuntontwikkeling als onderdeel van een integrale strategie". 
Onderstaand de belangrijkste aanbevelingen uit de kaart op een rij: 

 Recreatieve publiekstrekkers Utrechtse Heuvelrug met elkaar en met de potentiële buitenpoorten verbinden; 
 Geef prioritateit aan ontwikkelzones die binnen de invloedsgebieden van knooppunten liggen, zoals 

de Merwedekanaalzone, UtrechtOost, Lage Weide, A12 zone; 
 Zet verkenning van verbetering van de ovverbinding tussen Breda en Utrecht voort; 

 HOV tangent UtrechtOost: verbinding Utrecht Science Park met andere knooppunten verbeteren. 
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Aanbevelingen: Plaats 
Een OV-knooppunt is veel meer dan alleen een halte; het is een brandpunt van mense¬
lijke activiteit. Voor wonen, werken, voorzieningen, en andere ruimtelijke functies geldt 
steeds sterker dat ze zicht tot het OV-knooppunten netwerk dienen te verhouden. In een 
dichtbevolkte en intensief gebruikte provincie als Utrecht geldt dat om aantrekkelijk en 
bereikbaar te blijven voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen OV-knooppunten altijd een 
centrale rol speelt. 

Om de discussie met betrekking tot dit thema te voeden, zijn onderstaand een aantal 
ideaaltypische stellingen opgenomen, die beschrijven hoe de provincie Utrecht eruit kan 
zien wanneer verstedelijking en mobiliteit op elkaar zijn afgestemd. 

wonen 
Momenteel kan 8 ^ van de 
inwoners van de provincie 
Utrecht gemakkelijk met 
de fiets vanaf hun huis een 
OV-knooppunt bereiken. 
Door toekomstige ver-
stedelijkingslocaties af te 
stemmen op de OV-bereik-
baarheid wordt dit aandeel 
alleen maar groter. 

Benut kansrijke knooppunten voor stedelijke ontwikkeling. 
Op deze manier word t er minder snel op met het openbaar vervoer slecht bereik
bare locaties ontwikkeld en wordt de agglomerat iekracht van Utrecht vergroot. 

Ontwikkel nieuwe woningbouwlocaties liever binnen stedelijk gebied én 
binnen invloedsgebieden van de gekozen knooppunten. 
Dit sluit aan op het huidige verstedeli jkingsbeleid. Vooral knooppunten met een 
grote knoopwaarde ten opzichte van de plaatswaarde zijn hiervoor kansrijke 
locaties. 

Concentreer de woningvraag die niet binnen het stedelijk gebied kan 
worden opgelost, op locaties die tenminste binnen de invloedsgebieden van 
de OV-knooppunten liggen. 
Zo bl i j f t het verstedeli jkt gebied compact en worden nieuwe woonlocaties mul-
t imodaal bereikbaar. De locaties binnen de fiets-invloedsgebieden zijn hiervoor 
geschikt. 

werken 
Laat nieuwe kantoorlocaties alleen toe binnen loopafstand van de 

gekozen knooppunten. 
Zo worden ook werklocaties beter bereikbaar met het openbaar vervoer. Vooral 
de onderbenutte en mult imodale knooppunten zijn kansrijk voor de ontwikke¬
ling van werklocaties. De locaties binnen de voetgangers-invloedsgebieden zijn 
hiervoor geschikt. 

Maak van stations flexibele werk- en ontmoetingsplekken. 
Dit zorgt voor meer bedri jvigheid, levendigheid en sociale veiligheid in en rond 
de stations. Het ontwikkelen van Stationshuiskamers en het aanbieden van 
open WIFI zijn relatief gemakkeli jke en effectieve manieren om ZZP'ers naar 
OV-knooppunten te trekken. 

Momenteel kan 78% van 
de mensen niet lopend 
van een knooppunt naar 
hun werk komen. Door de 
ontwikkeling van nieuwe 
werklocaties te stimuleren 
rond aantrekkelijke, op 
lopen ingerichte knoop¬
punten, kan dit verbeterd 
worden. 
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regionale 
voorzieningen 
Regionale voorzieningen 
(zoals universiteiten, zie¬
kenhuizen, grote theaters, 
etc.) concentreren zich 
momenteel sterk in de sta¬
tionsgebieden van Utrecht 
en Amersfoort. Benut de 
potentie van de multimo-
dale bereikbaarheid van de 
andere OV-knooppunten in 
de provincie door het ont¬
wikkelen van voorzienin¬
gen; zo wordt de druk op de 
stations beter verdeeld. 

Stimuleer ontwikkeling van regionale voorzieningen naast stations die 
goed bereikbaar met zowel het openbaar vervoer als de auto. 
Met regionale voorzieningen kunnen stations als Breukelen, Driebergen-Zeist, 
Maarn en Veenendaal de Klomp beter benut worden en gaan funct ioneren als 
centrum van hun omgeving, zonder dat dit gepaard hoeft te gaan met verdich¬
t ing. 

Onderzoek mogelijkheden voor alternatieve verbindingen met bestaan¬
de regionale voorzieningen. 
Betere onderl inge verbindingen komen de regionale voorzieningen en de 
bijbehorende knooppunten ten goede. Als alternatief voor het reguliere open¬
baar vervoer kan er ingezet worden op het verbeteren van de fietstracés en het 
koppelen van het openbaar vervoer aan de Toeristische Overstappunten en 
e-bike-verhuur. 

stations 
Zorg voor een uitstekende verblijfskwaliteit voor stationsgebieden. 

Knooppunten met lage belevingswaarde krijgen een kwal i tei ts impuls. Het 
toevoegen van regionale voorzieningen (bij knooppunten als P+R Westraven 
en Bunnik) en het verbeteren van de openbare ruimte (bij bijvoorbeeld Utrecht 
Zuilen en Amersfoor t Schothorst) zijn hiervoor geschikte ingrepen. 

Bij ruim een derde van de 
knooppunten is de kwa¬
liteit van het station en 
de stationsomgeving nog 
onvoldoende. Een prettige 
reiservaring is een belang¬
rijk startpunt voor knoop¬
puntontwikkeling. 
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Aanbevelingen: Knoop 
Om snel en comfortabel met het openbaar vervoer te kunnen reizen zijn app's zoals 
Google Maps, NS Reisplanner en 9292OV steeds belangrijker om de reis te plannen. 
Betrouwbare informatie een vlotte overstap tussen vervoersmiddelen zijn voor de bele¬
ving van de reis essentieel. 

Een goede verbinding tussen de verschillende modaliteiten zorgt voor meer keuze in ver
voerswijzen en een robuuster netwerk. Voor OV-knooppunten betekent het dat een goe
de ontwikkeling van de koppeling tussen openbaar vervoer, auto-, fiets- en voetgangers
netwerken en de bijbehorende voorzieningen zoals P+R en fietsenstallingen belangrijk is. 

Om de discussie met betrekking tot dit thema te voeden, zijn onderstaand een aantal 
ideaaltypische stellingen opgenomen, die beschrijven hoe het OV-netwerk eruit kan zien 
wanneer verstedelijking en mobiliteit op elkaar zijn afgestemd. 

openbaar 
vervoer 

Benut openbaar vervoer optimaal. 
Het vl indermodel is een geschikte tool om de afstemming tussen het aanbod 
van openbaar vervoer en de intensiteit van de plaats inzichtelijk te maken. 

De ontwikkeling van een OV-tangent Utrecht-Oost draagt bij aan de 
verbetering van de bereikbaarheid van het Utrecht Sc ience Park. 
De OV-tangent voorziet in de verwachte groei van het aantal banen en huishou
dens (zie kaarten pagina's 34-35) in de regio. 

Onderzoek mogelijkheden voor nieuwe regionale OV-verbindingen. 
Nieuwe trajecten zoals Utrecht - Breda of de 'Science-l i jn ' TUE - USP - UvA 
kunnen het vestigingskl imaat in de provincie verder verbeteren. 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer leidt tot een andere netwerk¬
structuur. 
Het PHS maakt stations als Utrecht Zuilen, Lunetten, Vaartsche Rijn en Bunnik 
aantrekkelijker als in- en ui tstapstat ion. Dit kan een rol spelen in het verminde
ren van de druk op Utrecht Centraal. 

Met ongeveer 10.000 nieu
we inwoners per jaar (CBS, 
2018) is het openbaar 
vervoer ook in de toekomst 
van de provincie Utrecht de 
ruggengraat van het mobi¬
liteitssysteem. Beter be¬
nutten van alle bestaande 
infrastructuur is voorwaar¬
delijk voor succes. 
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langzaam 
verkeer 

Bied voldoende fietsenstallingen en OV-fietsen bij de stations. 
Dit motiveert het gebruik van de fiets als voor- en natransport. 

Vergroot de bereikbaarheid van stations door maatregelen die het lang¬
zaam verkeersnetwerk complementeren. 
Een groter invloedsgebied vergroot het reizigerspotentieel van stations. De 
aanleg van fietstunnels, bruggen en 'missing links' is van grote invloed op de 
toegankeli jkheid van het stat ion. 

Verbeter lange fietstrajecten. 
Met de opkomst van de e-bike (verhuur) kan fietsen over langere afstanden de 
druk op stations verminderen. Denk bijvoorbeeld aan een fietssnelweg tussen 
station Bilthoven of Bunnik en het Utrecht Science Park. 

Meer dan de helft van de 
gebruikers van het open-
baarvervoer komt lopend 
of met de fiets naar het 
station. Verbeteringen in 
het functioneren van het 
langzaam verkeersnetwerk 
hebben een zeer sterke 
invloed op de toegankelijk¬
heid van het OV. 

autoverkeer 
De Provincie Utrecht heeft 
door zijn centrale ligging 
een sterk filegevoelig we¬
gennet. Goed gekozen 
overstappunten bieden een 
steeds belangrijker reisal-
ternatief. 

Voorzie P+R-locaties van voldoende parkeerplekken en zorg voor een 
uitstekende overstapkwaliteit. 
Hoogfrequente en comfortabele OV-verbindingen tussen P+R locaties en be
stemmingen motiveren autogebruikers om het openbaar vervoer te gebruiken 
(met de auto als voor- en natransport). Dit draagt bij aan minder drukte op de 
snelwegen en het bereikbaar houden van de binnensteden. 

Maak deelauto's onderdeel van de ketenmobiliteit. 
In 2017 is het aantal deelauto's in Nederland met 2 3 ^ . gestegen ten opzichte 
van 2016 (De Volkskrant, 2017). In landelijke gebieden die minder goed aan het 
openbaarvervoersnetwerk verbonden zijn bieden deelauto's een alternatief voor 
voor- en natransport. 
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Bijlagen 
Het vlindermodel 

Knooppuntmilieus 
Stationsevaluatie 

Regionale voorzieningen 
Bronnen 



Het vlindermodel 

Knoop en plaats 
Het vl indermodel is opgebouwd uit 
twee vleugels die samen een vlinder 
vormen. De vlinder geeft een beeld 
van wat voor type knooppunt een 
bepaald station is, waarbi j vooral de 
samenhang tussen knoop en plaats 
(netwerk en ruimte) goed zichtbaar 
is. De linkervleugel verbeeld de 
knoopwaarde, de rechter de plaats¬
waarde. 

Zes indicatoren 
Elk van de vleugels word t gevormd 
door drie indicatoren. Voor de linker 
vleugel zijn dit: de positie in het 
openbaar vervoersnetwerk, de positie 
in het wegennetwerk en de positie 
in het langzaamverkeersnetwerk (in
clusief de fietsvoorzieningen op het 
station). Voor de rechter vleugel zijn 
dit : de intensiteit van inwoners, werk
nemers en bezoekers, de mate van 
menging en de nabijheid (in hoeverre 
het station zelf een centrum is voor 
zijn omgeving). 

Balans 
Een knooppunt funct ioneert goed 
wanneer beide vleugels van de 
vlinder met elkaar in balans zijn. 
Daarbij zijn de middelste indicato¬
ren van beide vleugels van belang: 
de positie in het OV-netwerk en de 
intensiteit van inwoners, werknemers 
en bezoekers. Een evenwicht op deze 
indicatoren staat voor een knooppunt 
dat in balans is. Hoe beter de positie 
in het OV-netwerk, des te groter de 
intensiteit rondom de knoop kan zijn. 
Hetzelfde geldt andersom: hoe groter 
de intensiteit, hoe groter de positie in 
het OV-netwerk zou moeten zijn. 
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langzaamverkeer 
- aanwezighe id OV-f iets. 

- spoorwegovergangen. 
- bezet t ingsgraad van de fietsenstallingen. 
- fijnmazigheid netwerk b innen 3 0 0 meter. 

nabijheid 
- intensi te i t van gebru ik in de eerste 3 0 0 
meter ten opzichte van de 1 2 0 0 m zone. 
- kwal i te i t van het s ta t ion en kwal i te i t van 
de s ta t ionsomgev ing . 

openbaar vervoer 
aanwez ighe id , f requent ie 
en aantal r icht ingen van 

OV-moda l i te i ten . 

intensiteit 
-d ich the id van inwoners, 
werknemers en 
bezoekers. 

wegen 
- aanwezighe id van sne lwegen, 

snelwegafs lagen en regionale wegen . 
bezet t ingsgraad van parkeervoorz ieningen. 

- filegevoeligheid. 

inwoners en werknemers 
menging 
- verhouding 
per hectare. 
- aanwezigheid van regionale 
voorz ien ingen. 

De indicatoren van het vlindermodel uitgelegd, Vereniging Deltametropool 
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Knooppuntmilieus 

Kansrijke vlinders 
De relatie tussen knoop en plaats 
biedt uiteenlopende kansen voor 
nieuwe ontwikkel ingen. Een sprin¬
terstation dat midden in het centrum 
van een dorp ligt, biedt andere moge
lijkheden dan een intercitystation aan 
de stadsrand vlakbij een snelwegaf¬
slag. 
Om deze variëteit aan mogelijk¬
heden weer te geven zijn er twaalf 
typologieën voor knooppuntmil ieus 
opgesteld. Elk type vlinder staat voor 
een specif iek knooppuntmi l ieu: een 
plek waar wonen, werken en voor
zieningen op een bepaalde manier 
samen komen. Doordat bij alle typen 
de plaats- en knoopwaarde in balans 
zijn, levert het twaal f kansrijke vlin¬
ders op. 

Gezamenlijk 
ontwikkelingsperspectief 
Deze twaalf kansrijke vlinders kunnen 
worden ingezet om een ontwikke
lingsperspectief te bepalen voor de 
verschil lende knooppunten in een be¬
staande corridor of in een bestaand 
netwerk. 
Door de keuze voor een gewenst 
knooppuntmil ieu af te s temmen met 
de andere knooppunten langs een 
corridor of in een netwerk kunnen 
ze zich complementair ontwikkelen, 
zodat ze elkaar aanvullen in plaats 
van beconcurreren. 

De opgave 
De twaal f knooppuntmil ieus zijn 
ideaaltypische situaties. In werke
lijkheid hebben veel knooppunten 
zich nog bij lange na niet ontwikkeld 
tot één van de kansrijke ideaaltypes. 
Het verschil tussen de vlinder van de 
huidige situatie van een knooppunt 
en de vlinder van één van de kansrijke 
knooppuntmil ieus geeft een beeld 
van de opgave. 

Op de volgende pagina's van deze 
bijlage zijn verbeeldingen van de 
verschil lende knooppuntmil ieus 
weergegeven. 
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Wereldstad 
— Van belang voor internationale 

concurrentiepositie: (inter)nationale 
hoofdkantoren; 

— Hoogwaardig gemengd stedelijk gebied 
met hoge kwaliteit openbare ruimte; 

— Maximaal multifunctioneel: topsegment 
kantoren, hoge kwaliteit wonen, 
hoogwaardig voorzieningenniveau: hotels, 
vergader en congrescentra, winkels, 
cultuur, horeca. 

— Hoge dichtheid van wonen in het centrum 
stedelijk plus woonmilieu; 

— Zeer hoge dichtheid van werkgelegenheid; 
— Beeldbepalende kantoorgebouwen, 

landmarks; 
— Internationale aantrekkingskracht door 

goede internationale bereikbaarheid: 
hsl station, goed verbonden met vliegveld. 

— Uitstekende autobereikbaarheid: 
snelwegafslag nabij, voldoende 
parkeergelegenheid (ondergronds). 

— Goed ontsloten door openbaar vervoer. 
VB: Amsterdam Zuid, Schiphol, Rotterdam C. 

Metropolitaan 
Centrum 
— Multimodale knooppunten die zeer goed 

bereikbaar zijn: per auto (ontsluiting en 
parkeergelegenheid), per openbaar vervoer 
(intercity). 

— Middelgrote tot grote stad 
— Multifunctioneel: wonen in gemiddelde tot 

hoge dichtheid in centrum stedelijk 
woonmilieu, veel werkgelegenheid, mix van 
detailhandel, horeca en leisure. 

— Hoge menging van wonen, werken 
en voorzieningen op lokaal schaalniveau 
is gewenst maar niet altijd mogelijk door 
bijvoorbeeld infrastructurele barrières en 
hinderzones; 

— Regionale hoofdkantoren en regionale 
voorzieningen; 

— Diversiteit aan bezoekers: recreanten, 
winkelend publiek, bewoners, werknemers; 

— Hoogwaardige en moderne uitstraling; 
— Zeer goed ontsloten door openbaar vervoer. 
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Binnenstad 
Middelgrote tot grote stad; 
Multifunctioneel: wonen in gemiddelde tot 
hoge dichtheid in centrum stedelijk 
woonmilieu, hoogwaardig 
voorzieningenniveau, (cultuur, winkels, 
horeca etc), veel werkgelegenheid. 
Middensegment kantoren en kleinschalige 
en middelgrote dienstverlening en 
instellingen met lokaal en regionaal 
verzorgingsgebied, onderwijs; 
Diversiteit aan bezoekers: recreanten, 
winkelend publiek, bewoners, werknemers; 
Hoogwaardige uitstraling: mix van 
historisch en modern; 
Autobereikbaarheid in dit binnenstedelijke 
centrummilieu is vaak beperkt, vaak 
onvoldoende parkeerplaatsen; 
Uitstekende ov-bereikbaarheid (trein, tram, 
bus); 
Naast openbaar vervoer, met name gericht 
op de voetganger en het langzaam verkeer. 
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Grootstad 
— In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of 

Utrecht; 
— Multifunctioneel: wonen in hoge dichtheid 

in centrum stedelijk plus woonmilieu, zeer 
hoogwaardig voorzieningenniveau (cultuur, 
winkels, horeca etc.), veel werkgelegenheid. 

— Middensegment kantoren en kleinschalige 
en middelgrote dienstverlening en 
instellingen met een lokaal en regionaal 
verzorgingsgebied, onderwijs; 

— Diversiteit aan bezoekers: toeristen, 
dagjesmensen, studenten, werknemers etc; 

— Hoogwaardige uitstraling: mix van 
historisch en modern; 

— Autobereikbaarheid in dit type 
binnenstedelijke centrummilieu is vaak 
beperkt, vaak onvoldoende parkeerplaatsen; 

— Uitstekende ov-bereikbaarheid (trein, 
metro, tram, bus); 

— Naast openbaar vervoer, met name gericht 
op de voetganger en het langzaam verkeer. 

VB:Amsterdam Centraal, Rotterdam Blaak, 
Utrecht Centraal. 

Regionaal 
Centrum 

Multimodale knooppunten die goed 
bereikbaar zijn: per auto (ontsluiting en 
parkeergelegenheid), per openbaar vervoer 
(sprinterstations). 
Middelgrote tot grote stad; 
Multifunctioneel: wonen in gemiddelde tot 
hoge dichtheid in centrum stedelijk of 
kleinstedelijk woonmilieu, werkgelegenheid, 
mix van detailhandel, horeca en recreatieve 
voorzieningen. 
Multimodale bereikbaarheid biedt kansen 
voor lokaal en regionaal georiënteerde 
kantoren en regionale voorzieningen; 
Diversiteit aan bezoekers: recreanten, 
winkelend publiek, bewoners, werknemers; 
Hoogwaardige en moderne uitstraling; 
Goed ontsloten door onderliggend 
openbaar vervoer. 

Moderne 
Stad 

Goed bereikbaar per auto (dichtbij snelweg 
en parkeergelegenheid), per openbaar 
vervoer (sprinterstations). 
Nadruk op wonen: vooroorlogse 
naoorlogsestadsuitbreidingen met hoge 
dichtheid (woonmilieu stedelijk naoorlogs 
compact en stedelijk vooroorlogs); 
Voorzieningen geclusterd in 
wijkwinkelcentra of hoofdstraten; 
Door multimodale bereikbaarheid en 
hoge dichtheid potentie voor lokaal en 
regionaal georiënteerde kantoren en 
regionale voorzieningen; 
Ontwikkeling is vaak herstructurering; 
Indien grenzend aan recreatiegebieden/ 
landschap extra potentie als buitenpoort; 
Goed f ietsnetwerk met f ietsvoorzieningen. 
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Poortkwartier 
— Goed bereikbaar per auto (dichtbij snelweg 

en parkeergelegenheid), per openbaar 
vervoer (sprinterstations). 

— Nadruk op wonen: naoorlogse 
stadsuitbreidingen met lage dichtheid 
(woonmilieu stedelijk naoorlog 
grondgebonden, kleinstedelijk, groen

stedelijk, kleinstedelijk); 
— Voorzieningen zijn geclusterd in 

wijkwinkelcentra of hoofdstraten; 
— Door multimodale bereikbaarheid potentie 

voor lokaal en regionaal georiënteerde 
kantoren en regionale voorzieningen, 
toeristische voorzieningen; 

— Vaak grenzend aan recreatiegebieden/ 
landschap, dan extra potenties als 
buitenpoort); 

— Goed fietsnetwerk met fietsvoorzieningen; 
— Ontsloten door onderliggend openbaar 

vervoer. 

Hubdorp 
— Goed bereikbaar per auto (ontsluiting en 

parkeergelegenheid), per openbaar vervoer 
(sprinterstations). 

— Ontsloten door onderliggend openbaar 
vervoer; 

— Zeer goed f ietsnetwerk met 
fietsvoorzieningen; 

— Dorpscentrum; 
— Multifunctioneel; 
— Wonen in lage dichtheid (woonmilieu 

centrumdorps); 
— Mix van dagelijkse voorzieningen en horeca; 
— Multimodale bereikbaarheid biedt kansen 

voor lokaal en regionaal georiënteerde 
kantoren en regionale voorzieningen, 
toeristische voorzieningen; 

— Als grenzend aan recreatiegebieden/ 
landschap biedt dit extra potentie als 
buitenpoort. 

Buitenstad 
— Herkomststation; 
— Kleine stad, kleinere stedelijke kern; 
— Multifunctioneel: wonen in vrij lage tot 

gemiddelde dichtheid (woonmilieu centrum 
kleinstedelijk), mix van detailhandel en 
horeca. 

— Kleinschalige bedrijvigheid vooral lokaal 
georiënteerd; 

— Diversiteit aan bezoekers: bewoners, fiets¬

en wandeltoerisme; 
— Bereikbaar per openbaar vervoer 

(sprinterstations) maar minder goede 
autobereikbaarheid; 

— Fiets en onderliggend openbaar vervoer 
belangrijk. 



OV kwartier 
Herkomststation; 
Nadruk op wonen: Naoorlogse 
stadsuitbreidingen met lage 
dichtheid (woonmilieu stedelijk naoorlogs 
grondgebonden, kleinstedelijk, groen

stedelijk, groenkleinstedelijk); 
Lokale voorzieningen (bijvoorbeeld 
zorgcentrum, kinderopvang) geclusterd bij 
het station; 
Vaak grenzend aan recreatiegebieden/ 
landschap, dus extra potenties als 
buitenpoort); 
Bereikbaar per openbaar vervoer 
(sprinterstations), maar minder goede 
autobereikbaarheid; 
Goed fietsnetwerk met fietsvoorzieningen; 
Aangesloten op onderliggend openbaar 

OV KWARTIER 

vervoer. 

Centrumdorp 
Herkomststation; 
Dorpscentrum; 
Multifunctioneel: wonen in lage dichtheid 
(woonmilieu centrum dorps), mix van 
dagelijkse voorzieningen en horeca. 
Kleinschalige bedrijvigheid vooral lokaal 
georiënteerd; 
Als grenzend aan recreatiegebieden/ 
landschap biedt dit extra potentie als 
buitenpoort; 
Bereikbaar per openbaar vervoer 
(sprinter stations), maar minder goede 
autobereikbaarheid; 
Zeer goed f ietsnetwerk met 
fietsvoorzieningen; 
Aangesloten op onderliggend openbaar 

İ 

vervoer. 

Buitenpoort 
Landschap/recreatiegebied is vrijwel direct 
vanaf het station toegankelijk en 
beleefbaar: recreatieve bestemming; 
Sterke (visuele) relatie tussen station en 
landschap; 
Station meestal gelegen op overgang 
tussen stedelijk gebied met woon/ 
werkfuncties en landschap; 
Voorzieningen gericht op recreatie 
(parkeervoorzieningen, fiets /bootverhuur, 
informatievoorziening, café, 
pannenkoekenhuis etc.); 
Bij een goede autobereikbaarheid is ook 
de combinatie met regionale voorzieningen, 
bijvoorbeeld op gebied van leisure, 
mogelijk; 
Bereikbaar per openbaar vervoer 
(sprinterstations); 
Zeer goed f ietsnetwerk met 
fietsvoorzieningen; 
Heldere routeaanduiding. 
Buitenpoort is altijd een extra bovenop een 
van de andere milieus. 
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Stationsevaluatie 

Vereniging Deltametropool is op 
bezoek geweest bij alle knoop¬
punten om een inventarisatie van 
de kwaliteit van het station en de 
stationsomgeving te maken. 

Prioritering 
Het evalueren van de stat ionskwal i 
teit is een subjectieve aangelegen
heid. Kwaliteitscriteria zijn moeili jk 
te kwanti f iceren en beoordelingen 
hierop worden beïnvloed door de 
voorkeuren en het persoonlijke 
referentiekader van de schouwer. 
Echter, door elk station aan de hand 
van eenzelfde evaluatieformulier op 
dezelfde criteria te beoordelen kun¬
nen ze met elkaar vergeleken worden. 
Vanuit deze vergeli jking worden er 
uitspraken gedaan over de kwali teit 
van de stations en worden ze onder
ling gepriori teerd. 

Om dit deel van het onderzoek op te 
zetten, is gebruik gemaakt van het 
afstudeeronderzoek van Laura Groe¬
nendijk over de belevingswaarde van 
knooppunten en van voorgaand on¬
derzoek van de Provincie Noord-Hol¬
land (inclusief het evaluatieformulier). 

Het evaluatieformulier 
De evaluatie aan de hand van het eva¬
luatieformulier is op te delen in twee 
thema's: funct ional i tei t en vormge¬
ving. 
Binnen het thema funct ional i tei t is er 
onder andere gescoord op de aan¬
wezigheid van voorzieningen zoals: 
beschutte wachtplekken, eetgele-
genheden, televisieschermen en 
bewegwijzeringsborden. Ook de vind¬
baarheid van bijvoorbeeld bushaltes 
en auto- en fietsparkeerplaatsen is 
hierin meegenomen. 
Binnen het thema vormgeving is er 
juist gescoord op hoe het stat ion, 
de omgeving en alle bijbehorende 
voorzieningen ontworpen en onder¬
houden zijn, onder andere let tend op 
de uitstral ing, sfeer, levendigheid en 
sociale veil igheid. 

Door het meewegen van deze beide 
thema's kan het dus gebeuren dat 
een station wat ' leli jker' word t gevon
den dan een ander stat ion, toch ho
ger scoort dan het andere. Dit komt 
dan door dat het eerste station een 
veel groter aanbod van voorzieningen 
in de buurt heeft dan het tweede. 
Andersom kan dit ook gelden. 
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Regionale voorzieningen 

Om te bepalen wat een regionale 
voorziening is, zijn er een aantal se

lectiecriteria gebruikt , zoals aantallen 
bezoekers, banen en (zit)plaatsen die 
een voorziening heeft. Meer inform a

tie hierover is te vinden in de onder¬

staande tabel. 

Selectiecriteria voor regionale voorzieningen. 

Type voorziening (SB108 Bron Selectie Inschatting 
code) bezoekers per dag 

1. Bioscopen (5914) LISA 2010 ^ 0 banen en > 450 stoelen 2*aanta l stoelen 

9. Theaters (90041) USA 2010 > 15 0 0 n e 2 en > 450 stoelen wpac i t e i t / 2 . 5 

3. Beerzen (8B30) USA 2010 > 100 banen dapacit0İtg7 0 F 
1ezoekers per 
j'a ar2

r

;36í5 
4. Evenementenhal le LieA 2010 > 800 fslaeitsen e e p 0 e i k e i t / P l 5 

n (90041/90042) 
5. Ziekenhuizen 2ISA 2010 > 500 banen b(aeaznoteaklers per 

( 8  1 0 1 / 8e03) eeZiënten*n) /3n5+ 
(aeaoeeers 

po l i *1 ,5) /3n5 
6. Schollen ( 8 5 3 1 / T U O 2 0 s 5 > 1.000 leer l ingen aantal leerl ingen 

8542) :

*^0r0zZ^n5 

7. Stadions LISA 2010 bezo3İ5rs per 
j a^ r /3n t ) 

8. Bihüotheken LISO 20105 ^ 0 0 banen bezoeken per 
(91011) jaarZ3n5 

9. Detai inandel KSopst romenonder > İ3.000 m2 winkelgebied 2.400k(winkelgeeie 
zoek 2011 di m2/10.000) 

10. TetaNhandnl PTV KSopst romenonder 
zoek 2011 

> 3.000 m2 winkelgebied 1.500k(winkelgeeie 
AÍ m2Z10.000) 

1 1 . Museh Nederlandse 
Museumveren ig ing , 

> 30.000 bezoekers/ jaar bezoekers ker 
J'aar/3n5 

2010 

12. Tagattract ies Nederlandse uit de t o p 50 dagattract ies 2011 eez2ekers per 
bureau voor j aa r /3n5 
toer isme S 
congressen, 2011 

13. IJsganen Google maps 400 meter i jsdagen bezoekers per 
jaarZ3n5 

14. Natuur / recreat ie 

15. note!s L I S A 2 0 i e ingang b innen invloedsgebied eezo e C a p a c i t e i t * 
J5510e,55102) (eersoon per 

kamer) Tit is alleen 
ingevoerd poo r ae 
2szoco r r i d / r 

16. Sauna/ Wellness USA O m e ^ 0 banen G a r n n 5 t a over 
(9V04) eezoal ersoekers 

besodikbaar 

Topsport locat ies Geen crers oeer Topsport locat ies Geen crers oeer 
aanta lbezoekers aanta lbezoekers 

l5soeik(raar 
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VOORWOORD 

De energ ie t rans i t i e . Missch ien w e l de 
g roo ts te opgave v a n de k o m e n d e de¬
cenn ia . Zo b l i j k t o o k u i t de v e r k e n n i n g 
v a n de energ ie t rans i t i e in RES-regio U16 
die v o o r u l ig t . L i n k s o m of r e c h t s o m , de 
energ ie t rans i t i e hee f t inv loed op ons 
dage l i j ks leven . De la t l ig t hoog. We w i l l e n 
een k l i m a a t n e u t r a l e samen lev ing in h e t 
j aa r 2050 en d a t l u k t a l leen als w e energ ie 
besparen en al le kansen b e n u t t e n o m 
d u u r z a m e energ ie op te w e k k e n . 

In 2015 maakten bijna alle landen van de 
wereld in Parijs afspraken om 
kl imaatverandering te stoppen. Ook 
Neder land ondertekende dit akkoord. Onze 
regering maakt in het nationaal 
k l imaatakkoord afspraken over hoe we de 
doelen van Parijs in Neder land kunnen 
halen. Het Rijk gaf gemeenten de opdracht 
op regionaal niveau een energiestrategie te 
maken. Alle Nederlandse gemeenten werken 
in regio's aan zo'n regionale energiestrategie. 
De provincie Utrecht is verdeeld in drie 
regio's en één daarvan is RES-regio U16. In 
deze regio werken wij al jaren samen aan 
gezond stedelijk leven. Nu dus ook aan een 
regionale energiestrategie. 

We lieten onderzoeken hoeveel energie we in 
onze regio nu en in de toekomst gebruiken, 
hoe we energie kunnen besparen en hoe we 
zoveel mogelijk duurzame energie kunnen 
opwekken. Het resultaat van deze analyse 

staat in dit rapport . Let op: in dit rapport 
staan geen keuzes. Het laat alle denkbare 
mogeli jkheden naast elkaar zien. Zo leest u 
bi jvoorbeeld waar ru imte is om zonnevelden 
of windmolens te plaatsen. Dit betekent niet 
dat ze op deze plekken moeten komen. Toch 
zijn getallen en kaarten uit het onderzoeks¬
rapport nodig om gevoel te krijgen bij de 
mogel i jkheden. We weten immers dat de 
opgave hoe dan ook gevolgen heeft voor ons 
dagelijks leven. Duurzame energievoor
ziening heeft gevolgen voor onze buiten
ruimte, is vaak zichtbaar en vraagt meer 
ru imte dan fossiele energie. We moeten 
ervoor zorgen dat het goed past binnen de 
ru imte die we hebben. Daarnaast moeten we 
onze woningen zonder aardgas verwarmen. 
Ook dat gaan we merken. 

Wij wil len graag benadrukken dat we de 
energietransit ie als kans zien. Energie 
besparen en duurzame energie opwekken 
levert veel op. Economisch en 
maatschappeli jk. Hier kunnen we allemaal 
van prof i teren. Uitgangspunt voor de 
regionale energiestrategie is dat alle 
gemeenten in onze regio hier beter van 
worden. Op allerlei plekken in onze 
samenleving zien we al succesvolle 
init iatieven. Al deze successen hebben één 
ding gemeen: ze ontstaan doordat mensen 
zorgen hebben over het kl imaat en bereid 
zijn met elkaar aan oplossingen te werken. 

De volgende stap na de analyse in dit rapport 
is dat we met elkaar in gesprek gaan over 
wat we wel en niet acceptabel v inden. Dat 
gesprek moet vooral in de samenleving 
gevoerd worden. Tussen inwoners, 
ondernemers, maatschappeli jke organisaties 
en overheden. Dit rapport helpt bij het 
voeren van het goede gesprek. Het geeft een 
beeld van waar we mee te maken hebben als 
we onze regio energieneutraal maken. 

Wij nemen graag het initiatief om dit gesprek 
op gang te brengen. Als bestuurders zijn we 
ervan overtuigd dat we in onze regio veel 
kunnen bereiken. Niet voor niets zijn we een 
aantrekkeli jke en economisch sterke 
topregio. Dat hebben we te danken aan onze 
gedisciplineerde, doelgerichte mentali teit. 
Die mental i tei t kunnen we ook nu in onszelf 
aanspreken. We zijn het aan onszelf en 
volgende generaties verpl icht dat we serieus 
werk maken van de energietransit ie. Als we 
openstaan om van elkaar te leren en elkaar 
te helpen, kunnen we deze opgave tot een 
succes maken. 
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SAMENVATTING 

ENERGIEVERBRUIK NU EN IN DE TOEKOMST 
HUIDIGE VERBRUIK, OPGAVE 2050 IN- EN EXCLUSIEF EFFICIENTIE 

HUIDIG VERBRUIK 
(PEILJAAR 2016) 

OPGAVE 2050 

BESPAREN EN VERDUURZAMEN 
EFFECTEN VAN COMBINATIES VAN 

OPGAVE 2050 
INCL EFFICIENTIE 

INGRIJPEND 
ISOLEREN 

INGRIJPEND ISOLEREN 
+ WARMTENET + 
ELEKTRIFICATIE AUTO'S 

INGRIJPEND ISOLEREN + 
ELEK. WARMTEPOMP 
+ ELEKTRIFICATIE 
AUTO'S 

80,2 PJ 

INGRIJPENDE MAATREGELEN BESPAREN EN VERDUURZAMEN 

98,5 PJ 

84,1 PJ 

61,5 PJ 

49,3 

1 26,4 PJ 

20 40 60 80 100 120 

ELECTRICTEIT 

N E T W E R K G A S 

W A R M W A T E R 

( W A R M T E N E T ) 

B I O M A S S A 

O L I E P R O D U C T E N 

t LPG 

K O L E N 0 
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SAMENVATTING 

Hoe s taa t he t m e t he t ene rg i eve rb ru i k in 
de U16, nu en in de t o e k o m s t ? Op de 
voo rgaande pagina schetsen w e een 
bee ld v a n nu en w a t w e k u n n e n ver¬
w a c h t e n . W a t b e t e k e n e n deze c i j fe rs en 
w e l k e d u u r z a m e o p w e k k i n g kan h ier 
tegenover staan? 

Hu id i g ene rg i eve rb ru i k 
Het energieverbruik van de U16-gemeenten 
samen is 80,2 Petajoule (PJ, peiljaar 2016). Dit 
is alle energie bij elkaar opgeteld; van elektri¬
citeit tot gas en motorbrandstof fen. Bijna de 
helft van de energievraag komt voor reke
ning van de sector verkeer (4696). Op 
volgorde van grootte volgen woningbouw 
(259), util iteit (189), industrie (99) en 
landbouw (29) . Verder bestaat 179 van het 
verbruik uit elektriciteit, 3 1 9 uit gas en 5 9 uit 
warm water (warmtenet) . 

Energ ieverb ru ik in de t o e k o m s t 
Dit verbruik groeit tot 2050 met circa 2 3 9 
naar 98,5 PJ. In dit getal is de groei van de 
bevolking en mobil i teit meegenomen plus de 
autonome eff iciëntieverbeteringen van 
apparaten, huizen en voertuigen. Hierbij zijn 
dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij 
de overige analyses van de U16. 

De karakteristieken van de gemeenten in 
U16 lopen uiteen: veel of weinig huishou
dens, industrie of verkeer. Dat zorgt ervoor 
dat de ontwikkel ing van de energievraag bij 

de 16 gemeenten onder l ing verschil len. 

Benader ing v a n po ten t i es : ' d r a a i k n o p p e n ' 
Hoeveel energie kan in de U16 duurzaam 
worden opgewekt? Dit word t bepaald door 
de beschikbaarheid van techniek, bronnen en 
ruimte. Daarbij is de beschikbaarheid van 
ru imte is een relatief begrip; dit hangt 
immers af van ruimtel i jk beleid. Ook 
economische afwegingen maken inherent 
deel uit van een potent iebenadering. Denk 
aan de economisch opt imale onderl inge 
afstand van windmolens of de beperkte 
benut t ing van zonnedaken op het noorden. 

We spreken daarom in deze verkenning niet 
van maximale opwekpotent ie, maar benade¬
ren de potentie per bron via verschil lende 
invalshoeken. Daarbij werken we als het ware 
met een 'draaiknop' per bron, met 
verschil lende 'standen'. Door het effect van 
verschil lende standen te berekenen ontstaat 
grip op oplossingen. Bijvoorbeeld bij 
windenergie hebben we gekeken naar het 
aantal turbines dat geplaatst kan worden, 
uitgaande van de beschikbare ruimte: 

* Rekening houdend met landelijke normen 
voor veil igheid en milieu 

* Rekening houdend met landelijke normen 
en provinciaal ruimtel i jk beleid 

* Bij enkele ruimtel i jke plaatsingsprincipes: 
Langs infrastructuur, op of bij 
bedri jventerreinen, per woonkern 

Deze benadering sluit aan op methodes en 
uitgangspunten waar ook in andere regio's 
en op nationaal niveau mee word t gerekend. 

Maa t rege len besparen en v e r d u u r z a m e n 
We hanteren bij de potentie van besparen en 
verduurzamen een soortgelijke benadering. 
In theorie kunnen alle woningen worden 
omgebouwd tot 'nul-op-de-meter' of kan al 
het personenvervoer per OV en fiets 
plaatsvinden. Maar ook hier benaderen we 
de potentie vanuit meerdere invalshoeken. 

Voor deze verkenning hebben we gekeken 
naar het effect van verschil lende maat¬
regelen in de sectoren woningen, util iteit en 
mobil i teit. Ook in de sectoren industrie en 
landbouw zijn besparende maatregelen 
denkbaar. Deze maatregelen zijn echter 
minder generiek van aard en daarom niet 
meegenomen in deze regionale verkenning. 

De volgende maatregelen hebben we 
onderzocht: 
* Isoleren: laag of hoog 
* Verduurzaming van het warmteaanbod: 

vervangen van gas door elektriciteit, 
hybride of warmtenet 

* Modal shift: verdubbel ing van het OV- en 
f ietsgebruik 

* Elektrificatie: 1009 elektrificatie van 
autoverkeer 
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Door maatregelen met elkaar te combineren 
ontstaat een beeld van de potentie van be¬
sparen en verduurzamen. In de verkenning 
zien we bi jvoorbeeld dat ingri jpend isoleren 
van woningen en kantoren kan leiden tot 
159 besparing op het totale energieverbruik. 
In de meest vergaande combinat ie kan het 
energieverbruik met circa 5 0 9 worden 
teruggedrongen. Die grootste besparing in PJ 
kan worden bereikt wanneer: 

* alle bebouwing ingri jpend word t 
geïsoleerd en met warmtepompen 
verwarmd, 

* twee keer zoveel mensen laten de auto 
staan ten faveure van OV en fiets, en 

* alle personenauto's elektrisch ri jden 

Let wel, bij deze combinat ie van maatregelen 
neemt het totale verbruik weliswaar met de 
helft af, maar verdubbel t de elektriciteits
vraag ten opzichte van de energievraag in 
2050 inclusief efficiëntie. Bij deze combinat ie 
is er dus meer opwek via wind- en zonne-
energie nodig dan bi jvoorbeeld bij de keuze 
voor een duurzaam warmte-aanbod via een 
warmtenet . Belangrijke voorwaarde voor een 
warmte-aanbod via een warmtenet is op zijn 
beurt weer dat er voldoende warmte 
beschikbaar dient te zijn. 
Welke combinat ie van maatregelen passend 
is en in hoeverre deze haalbaar zijn, hangt, 
net als bij opwekpotent ie af, van beschikbare 
techniek, bronnen en ru imte per gebied. 

Inz ich t po ten t i e d u u r z a m e o p w e k k i n g 
Voor een aantal bronnen is de opwek¬
potentie benaderd door een aantal 'standen 
van de draaiknop' te beschouwen. Deze 
variabelen vormen de eerder benoemde 
bandbreedte van opwekpotent ie per bron. 

W i n d t u r b i n e s Potentie 0,5 - 20,6 PJ 
Elektriciteit. Uitgaande van 3MW turbines, 
met opt imale onderl inge afstanden, en 
verschil lende ruimteli jke configuraties 
* Overal waar het kan, binnen landelijke 

normen 
* Idem, maar inclusief provinciaal beleid 
* Alleen in zones langs infrastructuur 
* Alleen op of nabij bedri jventerreinen 
* Elk dorp een 'eigen' w indmolen 

Zonneve lden Potentie 3,8 - 20,4 PJ 
Elektriciteit. Uitgaande van: 
* Volleggen van 109 van de agrarische 

gronden 
* In zones langs infrastructuur 
* Rondom of bij woonkernen 
NB: indien alle agrarische gronden in de U16 
worden vol gelegd met PV panelen, is de 
potentie (20,4 x 10/1009) 204 PJ. 

Zon op d a k e n Potentie 7,4 PJ elektriciteit en 
1,3 PJ warm water 
Uitgaande van een benutbaarheid van alle 
daken van 25-309, en een opt imale mix van 
PV-panelen en zonnecollectoren. 

B iomassa Potentie 6,5 - 9,2 PJ biogas 
Uitgaande van: 
* Benutt ing van huidige reststromen 
* Optimale verdel ing agrarisch gebied ten 

gunste van biomassa (509 mest, 5 0 9 
organisch) 

R e s t w a r m t e Potentie: tot 8,7 PJ lage 
temperatuur water en 2,0 PJ hoge 
temperatuur water 
Uitgaande van: 
* Volledige benutt ing van alle bekende 

restwarmtebronnen 

O p p e r v l a k t e w a t e r en gema len Potentie: 
7,9 - 25 PJ warm water 
Uitgaande van: 
* Benutt ing van warmte bij voldoende 

afname binnen één ki lometer afstand. 
* Benutt ing van alle warmte zonder 

beperking afzetgebied. 

Geo the rm ie Potentie: 1,0 - 3,3 PJ warm 
water 
Uitgaande van: 
* De potentie met de beperking van kans 

van tenminste 3 0 9 op benutt ing van de 
bron 

* Potentie als alle bronnen 1009 te 
benutten zijn. 

NB Voor de potentie van geothermie 
geldt dat er slechts voor een deel van de 
U16 informat ie beschikbaar is. 
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De balans in de RES-regio U16 
In het 'energiepaspoort ' (blz. 12) en de 
'balans per gemeente' (blz. 13) vatten we de 
resultaten van de verkenning beeldend 
samen. 

In het 'energiepaspoort ' van de U16 geven we 
het verwachte verbruik in 2050 inclusief de 
bandbreedte van besparen weer. En dit 
zetten we af tegen de onderzochte 
opwekpotent ies per bron. 
Bij de balans per gemeente presenteren we 
de onderl inge verschil len van vraag- en 
opwek in warmte en elektriciteit. 

Deze twee beelden geven een aantal 
inzichten. 

* In theorie kan de toekomstige elektri
citeitsvraag (blz. 10, kolom '2050 met 
efficiëntie') worden afgedekt met 
opwekking uit zon en w ind op het 
grondgebied in de eigen regio, 
bi jvoorbeeld door de combinat ie van 
zonnevelden op 5 9 van de agrarische 
gronden en windturbines overal waar 
landelijke normen en provinciaal (natuur-) 
beleid dit toestaan. 

* Wanneer in de bebouwde omgeving 
ingri jpend word t geïsoleerd en maximaal 
word t ingezet op verwarming met 
hernieuwbare warmte via een warmtenet , 
kan het regionale warmte-aanbod in 

theorie voldoende zijn (NB: restwarmte is 
evenwel nog niet per definitie duurzame 
warmte). 

* Bij de combinat ie met de grootste 
besparing - ingri jpend isoleren, elektrisch 
verwarmen met warmtepompen en 1009 
elektrisch ri jden - hoeft in totaal de 
minste aantal PJ te worden opgewekt, 
maar van die energie is veel meer 
elektriciteit nodig dan bij andere 
combinaties. Dit heeft op zijn beurt zijn 
ruimtel i jke weerslag. Om de totale 
elektriciteitsvraag nameli jk op te wekken, 
is zon op alle daken en zonne-velden op 
fors meer dan 109 van het agrarisch 
gebied nodig. Of windturb ines staan 
overal in de regio, ook daar waar volgens 
het huidig provinciaal beleid niet kan. 

* Elke gemeente heeft een mismatch 
tussen vraag en aanbod. Daarnaast is in 
de balans per gemeente te zien dat de 
onderl inge verschillen tussen gemeenten 
groot is. Het potentiële overschot van de 
één kan het tekort van de ander dekken. 
Samenwerking is essentieel om als U16 
de energietransit ie te laten slagen. 

N e t w e r k en ops lag 
Ongeacht welke besparings- of potentie¬
strategie word t gekozen, het energieverbruik 
gaat dan wel in omvang dan wel in type 
energiedragers veranderen. Met het oog op 

deze verander ing is het onontkoombaar dat 
het huidige netwerk om energie te trans¬
porteren, dient te worden opgeschaald of 
aangepast. 

Hierbij is ook energieopslag een belangrijk 
aspect. Te meer omdat energie uit hernieuw¬
bare bronnen veel meer t i jdsafhankeli jk zijn, 
en de perioden van opwekking niet gelijk 
lopen met de perioden van (piek)gebruik. Dit 
vraagt om ui tbreiding van vormen van 
opslag, al dan niet op woning, buurt of 
wi jkniveau. Welke vormen van opslag 
geschikt zijn, hangt af van de strategie per 
gebied. 
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PASPOORT RES-REGIO U16 

REGIO: U10 

LEGENDA 

ELEKTRICITEIT 

NETWERKGAS 

WARM WATER 

BIOMASSA 

OLIEPRODUCTEN 
+LPG 
KOLEN 

MAXIMALE POTENTIE 

OPGAVE 2050 

2 0 , 3 

MET EFFICIENTIE 

EFFICIENTIE * MAX ISOLEREN 
* WARMTENET 

EEFFICIENTIE + MAX ISOLEREN 
+ VOLLEDIGE ELEKTRIFICATIE 

3 3 , 6 

3 8 , 9 

2 8 , 3 5 , 2 

5 ,3 18 ,1 4 , 4 

5 ,3 4 , 4 

pJ 0,0 20,0 40,0 60,0 

POTENTIE PER BRON 

WIND 

ZON OP VELD 

ZON OP DAKEN 

BIOMASSA 

GEOTHERMIE 

RESTWARMTE 

TEO +GEMALEN 

4 3 , 1 

80,0 100,0 

1 0 , 2 - 2 0 , 6 

2 0 , 4 

7 , 4 / 1 , 3 

6 ,5 - 9 , 3 

1 , 0 - 2 , 2 

8,7 

8 , 0 - 2 5 , 1 

PJ 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 
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H i 0,7 
1,4 

H 0,9 
D e R o n d e V e n e n 

15,0 

0,9 
1,7 

H 0,9 
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4,0 1,2 
1,3 

1,7 

2,4 
2,0 

1,4 
W o e r d e n 

4,8 

0,2 
0,3 

I 0,2 
O u d e w a t e r 

2,3 

i 0,4 
I 0,4 
SÍÄįįíÄįįíÄÍ 

I 0,2 
M o n t f o o r t 

0,8 
0,3 

2,2 

Î Î 2,1 

111 3,1 
^^^^^M 8,2 
U t r e c h t 

0,6 
I 0,6 0,4 

I 0,4 M 0,7 
1,7 

I J s s e l s t e i n N i e u w e g e i n 

1 4,6 

D e B i l t 

12 

0,6 
2,3 

1,0 
1,2 

Z e i s t 

I 0,2 
L o p i k 

I 0,3 
M 0,5 
İ..İ..İ..İ.. 1,6 
I 0,4 

Ĩ J . 0,7 B u n n i k 

1,2 
į i l I I I I 2,2 
H 0,9 
H o u t e n 

TTT 1,3 
1,7 

4,3 

U t r e c h t s e H e u v e l r u g 

1..1..J 1,9 
I 2,0 

I 0,4 
M 0,5 

I 0,3 
W i j k b i j D u u r s t e d e 

H 1,7 
V i j f h e e r e n l a n d e n 

7,8 
V R A A G 

ELEKTRICTEIT 

P O T E N T I E 

ELEKTRICITEIT 

J V R A A G W A R M T E 

A L L E G E T A L L E N ZIJN P O T E N T I E 

W E E R G E G E V E N IN [PJ] S S S W A R M T E 
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ENERGIE = RUIMTE 

1 PJ = 

JUĀMMMMMMM 

29-40 300-500 100.000 4.750 
WINDTURBINES HA ZONNEVELD WONINGEN MET HA 

(3,0 MW) ZONNEDAKEN BIOMASSATEELT 

^ ^ ^ ^ ^
 V j

^ f f l r ^ 

30 3.500 28.500.000 ca. 20 dagen 
-2000 HA M

3 HEMWEG-8* 
VLOEIBARE OPSLAG BATTERIJ NUTSVOORZIENINGEN AARDGAS 

capaciteit: 228 ton vloeibaar H2 capaciteit: 80 MWh * 50 kilo steenkool per seconde 
{opslag bij -252.87 *C - voor opslag afmeting: 95x60 m (0.57 ha) 

raketbrandstoi bij Kennedy Space Center USA) t 
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INLEIDING 

K l i m a a t a k k o o r d 
Nederland voorziet op dit moment in 5,69 
duurzame energie. Dat moet naar 149 in 
2020, zoals is afgesproken in het 
energieakkoord in 2013. Daarnaast wil het 
kabinet de uitstoot van broeikasgassen 
terugdringen om te voldoen aan de 
internationale afspraken van Parijs.; in 2030 
met 4 9 9 en in 2050 met 80-959. Het 
realiseren van duurzame energieopwekking 
speelt hierbij een belangrijk rol. Op dit 
moment word t op nationaal niveau gewerkt 
aan een Klimaatakkoord, waarin deze 
ambit ie word t uitgewerkt naar praktische 
doelstell ingen. 
In 5 verschil lende overlegtafels werken rijk, 
decentrale overheden, bedri jven en 
belangenorganisaties samen aan 
doelstell ingen en acties per sector, voor 2030 
en 2050. Op dit moment is een 
Klimaatakkoord op hoofdl i jnen gereed. De 
verwacht ing is dat het finale akkoord eind 
2018 zal worden gepresenteerd. 

Energie = r u i m t e 
De energietransit ie is niet in de laatste plaats 
een enorme ruimtel i jke opgave, op 
verschil lende schaalniveaus. Het 
ruimtebeslag van duurzame opwekking is 
inherent groter dan dat van fossiele 
bronnen; zo zijn er vele windturb ines of 
zonnevelden nodig ter vervanging van een 
enkele gascentrale. Een verschuiving van 
bi jvoorbeeld gas naar duurzaam gewonnen 

elektriciteit of warmte leidt tot nieuwe 
netwerken en ru imte voor (seizoens-)opslag. 
Besparingen zullen leiden tot een zichtbaar 
andere bebouwde omgeving, met 'make
overs' voor onzuinige woningen en 
laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. De 
energietransit ie word t daarmee voor 
iedereen zichtbaar en voelbaar. In het traject 
van het kl imaatakkoord word t dit onderkend, 
door de ruimtel i jke consequenties van meet 
af aan mee te nemen in de beschouwing van 
oplossingen. 

Regionale Energ iest ra teg ie (RES) 
De U16 gemeenten wil len samenwerken aan 
het realiseren van de kl imaatdoelen. Dit valt 
samen met de ideeën vanuit het Rijk en de 
VNG om delen van de kl imaatopgaven uit het 
Kl imaatakkoord te beleggen bij de regio's. In 
te rmen van het Kl imaatakkoord gaat het om 
(de sectortafels) elektriciteit, gebouwde 
omgeving en mogelijk ook mobil i teit. 

Deze verkenning is een eerste stap richting 
het opstellen van een Regionale Energie 
Strategie (RES). In een RES formuleren de 
regio's hun doelstell ingen voor duurzame 
warmte en duurzame elektriciteit. De RES is 
een instrument om de ruimtel i jke inpassing 
van hernieuwbare energieopwekking en de 
benodigde infrastructuur met maatschap¬
pelijk draagvlak te organiseren. Om tot een 
RES te komen is in de eerste plaats inzicht 
nodig, inzicht in de eigen energiebehoefte 

en ook in de potenties voor besparen en 
duurzaam opwekken. Hoever kan de ambit ie 
reiken? Waar liggen de grote kansen? En 
waar dienen keuzes te worden gemaakt? Zijn 
er grote lokale verschil len in vraag en 
potentie voor besparen en opwekken? 

In de verkenning maken we als het ware een 
' foto' van de regio U16 die op grote lijnen 
antwoorden geeft op deze vragen. Dit doen 
we zowel op schaal van de regio als per 
gemeente. 

Inz ich t in de opgave v o o r U16 
In opdracht van de 16 samenwerkende 
gemeenten in de regio, de Provincie Utrecht 
en de 4 in het gebied werkzame 
waterschappen heeft heeft 
Generation.Energy samen met Quintel 
Intelligence de energievraag- en de potenties 
voor besparen en duurzaam opwekken in 
kaart gebracht. We beogen in hoofdl i jnen 
inzicht in de opgave te bieden. Dit doen we 
door op basis van bandbreedtes van opwek¬
en bespaarpotenties het gesprek over de RES 
te voeden. We geven inzicht in de 
keuzemogeli jkheden, maar maken in deze 
verkenning expliciet nog geen keuzes. Alle 
relevante opties staan naast elkaar, en 
keuzes daartussen of combinaties daarvan 
zijn nog geheel vr i j . 
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Beoogd resu l t aa t 
We geven met deze rapportage inzicht in: 

* De energievraag van nu en in 2050 
* De bandbreedte waarbinnen de 

energievraag kan worden verlaagd en 
verlegd (van gas en brandstof fen naar 
duurzame alternatieven) 

* De bandbreedte waarbinnen de energie 
kan worden opgewekt, met de 
beschikbare ru imte als ver t rekpunt 

* De verschillen tussen vraag en potentie 
met een totaalbeeld van de regio + per 
gemeente 

Naast dit rapport stellen we ook een 
basismodel van de U16 en de individuele 
gemeenten ter beschikking in de omgeving 
van het online Energietransit iemodel (ETM) 
van Quintel. Hiermee kunnen alle gemeentes 
zelf aan de slag, door hun eigen voorkeuren 
in te stellen. Dit kan zowel voor de 
individuele gemeente als voor de regio als 
geheel. Door middel van het ETM kan elke 
gemeente nader onderzoeken wat de 
effecten zijn van (combinaties van) 
besparings-maatregelen versus keuzes voor 
bepaalde bronnen van opwekking op de 
totale energieopgave. 

Proces m e t a m b t e l i j k en b e s t u u r l i j k e 
a f s t e m m i n g 
Om tot deze verkenning te komen, is een 
aantal stappen door lopen. 

Ten eerste is het kader bepaald waar vanuit 
de verkenning is gedaan: welke type bronnen 
worden in kaart gebracht, welke 
uitgangspunten daarbij zijn gekozen en in 
welke vo rm worden de resultaten 
gepresenteerd. Dit kader is ter goedkeuring 
aan de ambtel i jke projectgroep voorgelegd. 

Vervolgens is berekend wat het huidige 
energieverbruik is en wat we in de toekomst 
kunnen verwachten. 

Daarna zijn de effecten van besparen en 
verduurzamen berekend en is de 
opwekpotent ie van de hernieuwbare 
bronnen in beeld gebracht. De 
eindresultaten zijn in concept gepresenteerd 
aan de ambtel i jke projectgroep. Na 
aanscherping zijn de eindresultaten aan de 
bestuurders voorgelegd. 

Tot slot zijn de resultaten met toel icht ing 
samengevat in voorl iggende rapportage. 

Leeswi jzer 
De verkenning bestaat uit drie delen. We 
starten met een analyse van het huidige 
verbruik en de autonome groei en 
ontwikkel ing hiervan naar de toekomst. 

Daarna geven we inzicht in de potentie. 
Allereerst door te kijken de vraagzijde: op 
welke manier kan het toekomst ig 
energieverbruik per sector worden 

verminderd , en hoeveel impact heeft een 
bepaalde ingreep of combinat ie van 
ingrepen. We beschouwden een aantal meer 
en minder extreme opties in de 
woningbouw, util iteit en mobil i teit , om 
gevoel te geven bij de impact daarvan. 

Vervolgens is naar de potentie voor de 
opwekking van hernieuwbare energie 
gekeken: hoeveel kan in het gebied U16 
potentieel worden opgewekt, en waar? Met 
de beschikbare ru imte als vert rekpunt, en de 
eventuele restricties die al dan niet op die 
ru imte liggen. 

Tot slot geven we inzicht in de samenhang 
tussen de ui tkomsten, en vatten we 
gegevens samen in een 'energiepaspoort ' 
voor de regio: de balans van het 
(toekomstige) verbruik versus de 
onderzochte potenties. We zoomen in op 
enkele opvallende verschil len en 
overeenkomsten tussen de gemeentes 
binnen de regio U16. 

De bijlage bevat een overzicht van de 
methode en uitgangspunten voor de 

analyses van besparen Ä verduurzamen en 

potentieanalyses per bron. Daarnaast is hier 
voor elke gemeente een energiepaspoort 
opgenomen. 
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ANALYSE: ENERGIEVRAAG 
ENERGIEVRAAG NU EN IN DE TOEKOMST 



De Ronde Venen 

Stīchtse Vecht 

KENMERKEN GEBIED 

De Ronde Venen 

Sflk OPPERVLAK 

M 1.170 K M
2 

Âlĩl INWONERS 

^ Ij 941 .510 ( 2 0 1 8 ) 

HUISHOUDENS 
432.522 

Utrechtse Heuvelrug 
Nieuwegein '"!.. . Usselstein 

Houten 

Ët 
Wijk bh Duurstede 

DEELNEMENDE GEMEENTEN: 
BUNNIK, DE BILT, HOUTEN, IJSSELSTEIN, 
LOPIK, MONTFOORT, NIEUWEGEIN, 
OUDEWATER, DE RONDE VENEN, STICHTSE 
VECHT, UTRECHT. UTRECHTSE HEUVELRUG, 
VIJFHEERENLANDEN, WIJK BIIJ DUURSTEDE, 
WOERDEN, ZEIST 
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BESPAREN EN VERDUURZAMEN TOTAALBEELD 

Het huidige energieverbruik (2016) van de 
regio U16 bedraagt 80,2 PJ. Dit 
energieverbruik is opgesplitst in een zestal 
energiedragers: elektriciteit, netwerkgas, 
wa rm water, biomassa, ol ieproducten en 
kolen. 

Opvallend is het aandeel ten behoeve van 
brandstof voor mobil i teit ( 'ol ieproducten + 
LPG'). Dit is 4 6 9 van het totale 
energieverbruik. Onderzoek 1 heeft 
uitgewezen dat bij benadering 6 6 9 van dit 
aandeel toe te schrijven is aan de regio zelf. 
Een groot deel van het regionale vervoer 
maakt nameli jk gebruik van ri jkswegen. Denk 
bi jvoorbeeld aan de route van Houten naar 
Utrecht, die voor een groot deel over de A27 
gaat. 

Voor de berekening van het huidige verbruik 
baseren we ons op de uitgangspunten uit 
k l imaatmonitor , emissieregistratie, CBS en de 
door Eneco opgegeven warmteverbruiks-
gegevens. De ui tkomsten zijn vergeleken met 
die van de eigen lokale analyses van 
gemeenten. 

HUIDIG ENERGIEVERBRUIK 
OP BASIS VAN 2016 

80,2 PJ HUIDIG VERBRUIK 

ELECTRICTEIT 

N E T W E R K G A S 

W A R M W A T E R 

( W A R M T E N E T ) 

B I O M A S S A 

O L I E P R O D U C T E N 

t LPG 

1 : R L I 2 0 1 8 : ' V a n B, n a a r A n d e r s ' , b lz . 5 1 , R L I 2 0 1 8 ' e n 

C B S ' P e r s o n e n m o b i l i t e i t in N e d e r l a n d ; r e i s k e n m e r k e n e n 
v e r v o e r w i j z e n , r e g i o ' s ' 

K O L E N 
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BESPAREN EN VERDUURZAMEN TOTAALBEELD 

Om een beeld te krijgen van de hoeveelheid 
energie die de regio in 2050 nodig heeft, is 
het noodzakelijk om aannames te doen over 
de toekomstige productie- en 
consumptieniveaus. De verwacht ing is dat als 
er op dezelfde manier word t doorgegaan, 
het energieverbruik in 2050 stijgt naar 126,4 
PJ. Daarbij is nog geen rekening gehouden 
met de efficiëntie-verbeteringen die de 
komende 30 jaar te verwachten zijn. 

Als we wel rekening houden met deze 
eff iciëntieverbeteringen komt de 
energievraag in 2050 neer op 98,5 PJ. Denk 
aan de inzet van zuinige apparaten in 
huishoudens of het gebruik van zuinige 
auto's. Ten opzichte van 2016 betekent dit 
een groei van het verbruik met 2 3 9 . 

In deze rapportage bouwen we voort op 
laatstgenoemde: het energieverbruik 
inclusief de eff iciëntieverbeteringen. Dit 
betekent dat we zowel rekening houden met 
een toename van energiegebruik door 
economische groei (demografie, meer 
mobil i teit) als met een afname van 
energiegebruik door eff iciëntieverbeteringen 
en reeds ingezet beleid. 

ENERGIEVERBRUIK NU EN IN DE TOEKOMST 
HUIDIGE VERBRUIK, OPGAVE 2050 IN- EN EXCLUSIEF EFFICIENTIE 

HUIDIG GEBRUIK 

OPGAVE 2050 
EXCLUSIEF EFFICIENTIE 
VERBETERINGEN 

OPGAVE 2050 
INCLUSIEF EFFICIENTIE 
VERBETERINGEN 

i ê i i 

6 

6 

80,2 PJ 

126,4 PJ 

98,5 PJ 

20 40 60 80 100 120 0 

ELECTRICTEIT 

N E T W E R K G A S 

W A R M W A T E R 
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BESPAREN EN VERDUURZAMEN MAATREGELEN IN BEELD 

De eers te s tap : hoe kan he t 
ene rg i eve rb ru i k v e r m i n d e r e n ? 
De energieopgave voor 2050 kan aanzienlijk 
lager zijn als er word t ingezet op energie¬
besparende maatregelen. Om gevoel te 
krijgen bij de potentie hebben we de effecten 
van enkele ingri jpende scenario's onder
zocht: Wat zijn de effecten als we alle 
bebouwing goed isoleren of wat als twee 
keer zoveel personen hun auto inrui len voor 
het openbaar vervoer of de fiets? Hierbij 
hebben we zowel gekeken naar de effecten 
op de gehele regio U16 als de effecten per 
gemeente. 

Bespar ingsmaat rege len voo r 
w o n i n g b o u w , u t i l i t e i t en m o b i l i t e i t 
onde rzoch t 
De invloed van extra besparen en 
verduurzamen is voor drie sectoren in beeld 
gebracht: woningbouw, util iteit en mobil i teit. 
Specifieke besparingsmaatregelen in de 
sectoren landbouw en industrie hebben we, 
afgezien van de verwachte efficiëntie-
verbeter ingen, buiten beschouwing gelaten. 
Voor woningbouw, util iteit en mobil i teit is het 
effect van een twintigtal besparings¬
maatregelen of combinat ie van 
besparingsmaatregelen berekend. De 
maatregelen die we hebben onderzocht: 

Maatregelen bij won ingbouw en util iteit: 
* Mate van isoleren: Laag of hoog isoleren 
* Type verwarming met hernieuwbare 

bronnen: wa rm water via warmtenet , 
elektrische of hybride warmtepompen. 

Maatregelen bij mobil i teit : 
* Wel/niet verdubbel ing van het OV-en 

fietsgebruik ('modal shift ' ) 
* Wel/niet eelektrificatie van 

personenauto's 

Per maatregel is berekend wat technisch 
haalbaar is qua energiebesparing, en welke 
verschuiving van gas en brandstof fen naar 
duurzame alternatieven optreedt. Door te 
kijken naar wat een maatregel of combinat ie 
van maatregelen maximaal kan opleveren 
aan besparing, ontstaat inzicht in een 
bandbreedte van besparingen voor de regio 
of individuele gemeenten. 

De effecten van de besparende maatregelen 
voor de U16 worden op de volgende pagina's 
in beeld gebracht. In het ETM staan de 
scenario's per gemeente. In dit model is het 
mogeli jk om andere 'standen' te kiezen voor 
bi jvoorbeeld het isolatieniveau of het OV-
gebruik. 

NB De uitgangspunten voor de verschil lende 
maatregelen zijn in de bijlage opgenomen. 

Ter il lustratie: Bij de combinat ie 'isolatie 
hoog + warmtenet ' hebben we gekeken naar 
wat de impact is op het totale 
energieverbruik is als we 1009 van de 
bebouwing in de regio naar een gemiddeld 
energielabel A brengen en de gebouwde 
omgeving word t verwarmd met duurzame 
warmte via een warmtenet . 



BESPAREN EN VERDUURZAMEN WONINGBOUW 

Hiernaast zijn de effecten van de verschil¬
lende besparings- en verduurzamings-
maatregelen voor de sector won ingbouw te 
zien. Zoals hiervoor beschreven, gaan de 
maatregelen over de mate van isoleren in 
combinat ie met een respectievelijk het 
verwarmen via een warmtenet , elektrische 
warmtepomp of hybride warmtepomp 
(combinatie gas/elektriciteit). 

In de tabel is te zien dat ten opzichte van de 
opgave in 2050 de maatregelen niet alleen 
een effect hebben op het totale energie
verbruik, maar ook op de verdel ing van 
energiedragers. Zo f luctueert het aandeel 
van elektriciteit (blauw) en netwerkgas (roze) 
sterk bij de verschil lende combinatie van 
maatregelen. 

Wat verder opvalt is dat de besparings¬
maatregel 'isolatie hoog' een forse reductie 
van circa 2 5 9 kan opleveren op het totale 
energieverbruik in deze sector. Deze be¬
sparingsmaatregel houdt in dat 1009 van de 
bebouwde omgeving zodanig word t geïso¬
leerd (gemiddeld label A) dat de totale 
ruimteverwarmingsvraag tot ongeveer de 
helft kan afnemen. Bij een nog hoger 
isolatieniveau, denk aan nul-op-de-meter of 
een zogeheten passief huis, neemt de 
warmtevraag nog verder af. Al word t de 
relatieve besparing steeds kleiner bij zeer 
hoge isolatieniveaus. 

WONINGBOUW 
EFFECTEN BESPAREN Ä VERDUURZAMEN 

OPGAVE 2050 

ISOLATIE LAAG 

ISOLATIE HOOG 

ISOLATIE LAAG t 
WARMTENET 

ISOLATIE LAAG t 
E-WARMTEPOMP 

ISOLATIE LAAG t 
HYBRIDE POMP 

ISOLATIE HOOG t 
WARMTENET 

ISOLATIE HOOG t 
E-WARMTEPOMP 

ISOLATIE HOOG t 
HYBRIDE POMP 
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BESPAREN EN VERDUURZAMEN UTILITEIT 

Hiernaast zijn de effecten van de verschillen¬
de besparingsmaatregelen voor de sector 
util iteit te zien. De mate van impact per 
besparingsmaatregel of combinat ie van 
maatregelen is vergeli jkbaar met de sector 
woningbouw, zowel op het aandeel van de 
totale energievraag als op de verdel ing over 
de verschil lende energiedragers. 

Zo is ook bij de sector util iteit de impact van 
de besparingsmaatregel 'isolatie hoog' fors. 
Met een reductie van meer dan 3 0 9 zelfs 
meer dan bij de woningbouw, zoals dat op 
de voorgaande pagina is weergegeven. 

Wat verder opvalt is dat zelfs bij elektrificatie 
van verwarming (combinatie van 'isolatie 
hoog' met elektrische warmtepomp) , de 
verwacht ing is dat er voor bepaalde 
bedrijfsprocessen alti jd nog een bescheiden 
aandeel netwerkgas nodig zal zijn. 

UTILITEIT 
EFFECTEN BESPAREN Ä VERDUURZAMEN 

OPGAVE 2050 

ISOLATIE LAAG 

ISOLATIE HOOG 

ISOLATIE LAAG t 
WARMTENET 

ISOLATIE LAAG t 
E-WARMTEPOMP 

ISOLATIE LAAG t 
HYBRIDE POMP 

ISOLATIE HOOG t 
WARMTENET 

ISOLATIE HOOG t 
E-WARMTEPOMP 

ISOLATIE HOOG t 
HYBRIDE POMP 
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BESPAREN EN VERDUURZAMEN MOBILITEIT 

Hiernaast zijn de effecten van de 
verschil lende maatregelen voor de sector 
mobil i teit te zien. In de tabel is te zien dat bij 
een scenario zonder besparen en 
verduurzamen (opgave 2050) de vraag naar 
fossiele brandstof fen groot blijft (geel). 

Zoals bij de introductie van dit hoofdstuk 
beschreven, gaan de maatregelen over een 
verschuiving van het autogebruik naar OV en 
fiets (modal shift), en wel of geen elektrif i
catie van de personenauto's. Het vracht¬
verkeer hebben we in deze verkenning 
buiten beschouwing gelaten. 

Het aandeel van gebruik van OV en fiets in 
vergeli jking met de auto is bescheiden; 
ongeveer 8 5 0 van het personenvervoer gaat 
vandaag de dag per auto. Bij een verdub
beling van het OV- en f ietsgebruik ter 
vervanging van de auto, is een besparing van 
500) te verwachten. In het ETM kan worden 
beproefd wat het effect is van veel grotere 
verschuivingen naar OV en fiets. 

De impact van 1000 elektrisch ri jden is 
groot. Omdat elektrische auto's efficiënter 
r i jden, halveert de energievraag bijna. Een 
kleiner aandeel elektrisch vervoer heeft een 
navenant kleiner besparingseffect. 

MOBILITEIT 
EFFECTEN BESPAREN ŭ VERDUURZAMEN 

OPGAVE 2050 

MODAL SHIFT 

ELEKTRIFICATIE 

MODAL SHIFT + 
ELEKTRIFICATIE 
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BESPAREN EN VERDUURZAMEN TOTAALBEELD 

Totaa lbee ld 
Als we bij elke sector de combinat ie van 
besparingsmaatregelen met de grootste 
impact bij elkaar optel len, kunnen we een 
bandbreedte schetsen in welke mate er in de 
U16 kan worden bespaard en verduurzaamd 
(blz. 27). 

De grootste besparing in PJ kan worden 
behaald wanneer alle bebouwing gemiddeld 
naar een energielabel A is gebracht en 
voorzien is van een elektrische warmtepomp 
('isolatie hoog + warmtepomp' ) . Daarnaast 
ri jden in dit scenario alle personenauto's 
elektrisch. In dat geval neemt de vraag met 
circa 5 0 0 af tot ru im 49PJ. Vervanging van 
gas door elektriciteit kan met een warmte
pomp zeer efficiënt worden ingevuld. En als 
in plaats van een elektrische warmtepomp 
voor warmte uit hernieuwbare bronnen via 
een warmtenet wordt gekozen, is een 
reductie van circa 4 0 0 te behalen. 

TOTALEN 
EFFECTEN VAN COMBINATIES VAN INGRIJPENDE MAATREGELEN BESPAREN EN VERDUURZAMEN 

OPGAVE 2050 
INCL EFFICIENTIE 

INGRIJPEND 
ISOLEREN 

INGRIJPEND ISOLEREN 
t WARMTENET t 
ELEKTRIFICATIE AUTO'S 

INGRIJPEND ISOLEREN t 
ELEK. WARMTEPOMP 
t ELEKTRIFICATIE 
AUTO'S 

6 

K i l 

h 

J 

84,1 PJ 

61,5 PJ 

49,3 

98,5 PJ 

20 40 60 80 100 120 0 

Let wel, bovenstaande afnames van de 
energievraag zijn alleen te behalen als de 
besparingsmaatregelen overal worden 
toegepast. Dit vereist forse investeringen van 
alle gebouweigenaren. Daarnaast vo rmt de 
aanpak van bestaande gebouwen een 
technische en een organisatorische 
uitdaging. 

Desalniettemin is de inzet op het vermin¬
deren van het energieverbruik van groot » 
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BESPAREN EN VERDUURZAMEN TOTAALBEELD 

belang om de opgave beheersbaar te maken. 
Besparen en verduurzamen vormt dan ook 
een integraal onderdeel van een regionale 
energiestrategie. 

Effect op r u i m t e 
Zoals al bij de tabellen van woningbouw en 
util iteit geschetst, hebben de maatregelen 
niet alleen een effect op de energievraag, 
maar ook op de samenstel l ing van de 
energiedragers die nodig zijn. De ver¬
schillende energiedragers (elektriciteit, 
netwerkgas, etc.) hebben elk hun invloed 
hebben op de beschikbare ruimte. D keuze 
van de maatregelen is dan ook van invloed 
op de ruimtel i jke impact van de 
energietransit ie. 

Ter i l lustratie: Stel alle gebouwen in de regio 
U16 worden ingri jpend geïsoleerd en ver¬
warmd met een elektrische warmtepomp. De 
som van de energiedragers in zowel de 
sector huishoudens als util iteit laat zien dat 
met dit scenario de totale energievraag fors 
verminder t ten opzichte van de opgave van 
2050 - en dus ook fors minder energie hoeft 
te worden opgewekt. Met de inzet van de 
elektrische warmtepompen word t de vraag 
naar netwerkgas zeer klein. Daar staat echter 
een toename van de elektriciteitsvraag - en 
t ransport tegenover. Om aan deze extra 
elektriciteitsvraag te voldoen zijn er 
vervolgens weer meer windmolens of 

zonnevelden nodig. De keuze voor een 
bepaalde verduurzamings-maatregel kan dus 
vergaande gevolgen hebben voor het 
landschap en de inzet van het 
energienetwerk en -opslagsysteem. 

Lokale ve rsch i l l en 
Welke maatregel of combinat ie van maat
regelen het meest passend is, hangt af van 
meerdere factoren. Naast de financiële of 
organisatorische factoren, kan de keuze voor 
een bepaalde maatregel afhangen van de 
lokale context. In hoeverre is duurzame 
warmte in nabijheid? Of wat is de 
samenstel l ing van de woningvoorraad? 

Door de verschil len in karakteristieken in U16 
- van stedelijk tot poldergebied - kan de 
impact van een besparingsmaatregel per 
gemeente anders uitpakken. Bij een stedelijk 
gebied als de gemeente Utrecht en Nieuwe-
gein heeft een verdubbel ing van het aantal 
OV-gebruikers bi jvoorbeeld een grotere 
impact op de verminder ing van de energie
vraag dan in een landelijk gebied als de 
gemeente Mont foor t . 

Daarnaast kunnen de besparings- en 
verduurzamingsmaatregelen van de ene 
gemeente van invloed zijn op de mogelijk¬
heden van de andere gemeente. De distri¬
butie en opslag van warmte of elektriciteit 
kent vaak een gemeenteoversti jgende schaal. 

3 0 
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POTENTIE AANBODZIJDE: MOGELIJKHEDEN PER BRON 
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POTENTIE AANBODZIJDE: MOGELIJKHEDEN PER BRON 

Benader ing v a n po ten t i es : ' d r a a i k n o p p e n ' 
Hoeveel energie kan in de U16 duurzaam 
worden opgewekt? Dit wordt bepaald door 
de beschikbaarheid van techniek, bronnen 
en ruimte. Beschikbaarheid van ru imte is 
bepalend voor de potentie van bi jvoorbeeld 
zon en wind, maar 'beschikbaarheid' is een 
relatief begrip want dit hangt immers af van 
ruimtel i jk beleid. Ook economische 
afwegingen maken inherent deel uit van een 
potent iebenadering. Denk aan de 
economisch opt imale onderl inge afstand van 
windmolens of de beperkte benutt ing van 
zonnedaken op het noorden. Het begrip 
'max imum opwekpotent ie ' is daarmee niet 
toereikend. We bieden in plaats daarvan een 
benadering van de potentie via verschil lende 
invalshoeken. 

We werken als het ware met een 'draaiknop' 
per bron, met verschil lende 'standen'. Door 
daarvan het effect te berekenen ontstaat grip 
op oplossingen. Deze benadering sluit aan 
op methodes en uitgangspunten waar ook in 
andere regio's en op nationaal niveau mee 
word t gerekend. 

B ronnen 
Voor de potentieberekeningen zijn we in 
overleg met de ambtel i jke projectgroep U16 
uitgegaan van de volgende energiebronnen: 
- Wind (op land) 
- Zon (op daken en op velden) 
- Biomassa 

* Restwarmte 
* Geothermie 
* Warmte uit oppervlaktewater en gemalen 

M ix v a n b ronnen? 
In deze verkenning is de potentie per bron 
inzichtelijk gemaakt, en welk indicatief 
ruimtebeslag daarbij hoort. Hoewel in de 
prakti jk technieken en energiebronnen vaak 
gemixt ingezet worden, geven we in deze 
verkenning separaat inzicht per type bron. 
De meest opt imale mix van bronnen is een 
afweging van technische, ruimtel i jke, 
economisch en sociaal-culturele factoren. 

Ter i l lustratie, 'draaiknoppen en standen': 
Bij de warmte uit oppervlaktewater kent de 
knop 2 standen: 
* De maximale potentie op basis van 

aanwezigheid oppervlaktewater in 
combinat ie met de opslagcapaciteit. 

* De maximale potentie met de beperking 
van een afzetgebied van 1,0 ki lometer en 
een minimale afzet van 1000 GJ/jr. (IF 
Technology). 

Bij de energie uit wind beschouwden we 
meerdere invalshoeken: 
* Plaatsing overal waar het kan, binnen de 

landelijke normen voor veiligheid en 
mil ieu (ook voor andere type 
windmolens). 

* Plaatsing overal waar het kan, indien ook 
provinciaal beleid word t meegenomen, 
bi jvoorbeeld voor natuur 

* Plaatsing volgens een ruimtel i jk 
ordeningsprincipe, bi jvoorbeeld 'overal 
waar het kan langs infrastructuur'. 

Mee rvoud ig landgebru ik? 
De benodigde hoeveelheid ru imte verschilt 
sterk per techniek. Zo hebben windturb ines 
een groot ruimtebeslag door hun onderl inge 
afstand. Deze ru imte is echter nog wel voor 
meerdere functies als landbouw of recreatie 
te gebruiken. Dit in tegenstell ing tot bijvoor
beeld plaatsing van PV-panelen op het land 
of teelt voor biomassa, waarbi j het land
gebruik niet of slechts in beperkte mate met 
andere doeleinden te combineren is. De 
mogeli jkheid voor zogeheten enkelvoudig of 
meervoudig landgebruik is niet op kaart 
aangegeven, maar speelt in de vervolgfase 
een rol bij de afweging van in te zetten 
bronnen. 

3 3 
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POTENTIE AANBODZIJDE: W I N D 

Draa i knop ' w i n d ' 
De opwekpotent ie van windenergie bereke¬
nen we op basis van de ru imte die onder 
bepaalde (ruimteli jke) voorwaarden beschik¬
baar is. Op die beschikbare ru imte projec¬
teren we een grid van windturb ines van 
3,0MW, rekening houden met onderl inge 
afstanden (zie bijlage I, ui tgangspunten per 
bron). Er is bij deze verkenning gekeken 
naar: 
* Windturbines overal waar het kan, 

rekening houdende met landelijke 
normen voor veil igheid en milieu 

* Windturbines overal waar het kan, 
rekening houdende met landelijke 
normen t provinciaal ruimtel i jk beleid 

* Enkele plaatsingsprincipes ter il lustratie: 
(A) Langs infrastructuur, (B) op of bij 
bedri jventerreinen en (C) per woonkern. 

Resu l ta ten 
Binnen de kaders van de landelijke normen 
is het mogelijk om 20,6 PJ op te wekken. Dat 
komt overeen met 758 turbines. Daarmee 
kan circa 2 0 0 van de toekomstige vraag bij 
autonome ontwikkel ing worden gedekt, en 
zo'n 5 0 0 van de elektriciteitsvraag. Indien 
ook provinciale restricties worden meege¬
nomen, halveert de potentie tot 10,2 PJ. Het 
ruimtel i jk beleid heeft dus een grote impact 
op de maximaal te behalen potentie. 
Als we windturb ines ongeacht restricties 
langs infrastructuur (A- en N-wegen, 
vaarwegen) neerzetten, levert dat 9,3 PJ op. 

En een plaatsingsprincipe van één wind
turbine per bedri jventerrein of woonkern 
(5.000-20.000 inwoners) levert respectievelijk 
1,6 PJ en 0,5 PJ op. 

Bij toepassing van kleinere (0,9 MW) en 
grotere (4,2 MW) windturb ines verandert de 
potentie. Enerzijds doordat afstandsnormen 
voor veiligheid en geluid gekoppeld zijn aan 
de omvang van de turbine. Anderzijds omdat 
de turbines een andere opbrengst hebben. 
In het scenario met de meeste beschikbare 
ru imte (landelijke normen), leveren de 
windturbines van 0,9 MW en 4,2 MW 
respectievelijk 24,0 PJ en 17,8 PJ op. 

Restricties op beschikbare ruimte 
Landelijke normen veiligheid en milieu 
Geen plaatsingsmogelijkheden in de buurt van: 
- Wegen 
- Spoor 
- Hoogspanningsleidingen, 
- Gasleidingen 
- Geluidsbescherming rondom woonkernen, 

bescherming rondom kwetsbare objecten, 
- Invloed luchthaven 
- Bestaande turbines, 
- Vaarwegen 
- Waterkeringen 

Provinciaal beleid 
Geen plaatsingsmogelijkheden in de buurt van: 
- Stiltegebied 
- Beschermd stadsgezicht 
- Natuur Netwerk Nederland, 
- Werelderfgoed 

potent ie w ind op 
land: 
758 w ind turb ines 
van 3MW^ 0 , 6 PJ 

Landelijke normen 
veiligheid en milieu t 
provinciaal beleid 

potentie 
variabelen: 

potentie bij 10,2 PJ 
provincial beleid 

windturbines alleen 9,3 PJ 
langs infrastructuur 

een windturbine per 1,6 PJ 
bedrijventerrein 

een windturbine per 0,5 PJ 
woonkern 
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POTENTIE AANBODZIJDE: WIND 

WIND OP LAND W I N D LANGS INFRASTRUCTUUR 
IMPACT VAN LANDELIJKE NORMEN EN RUIMTELIJK BELEID 
OP DE BESCHIKBARE RUIMTE 
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POTENTIE AANBODZIJDE: WIND 

WIND BIJ BEDRIJVENTERREIN W I N D BIJ DORP 
PLAATSING ILLUSTRATIEF PLAATSING ILLUSTRATIEF 
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WINDTURBINE BINNEN 150M NABIJ WINDTURBINE BIJ WOONKERN 
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POTENTIE AANBODZIJDE: ZON 

Draa i knop ' zon ' 
Net als bij w ind berekenen we de potentie 
voor zonne-energie op basis van de ru imte 
die onder bepaalde (ruimteli jke) voor¬
waarden beschikbaar is. 

Zon op d a k e n 
Bij zon op daken verstaan we onder beschik¬
bare ru imte de benutt ing van het al dakop¬
pervlak in de regio. In deze verkenning hou¬
den we rekening met een benutt ingspercen-
tage van respectievelijk 2 5 0 van de schuine 
daken en 3 0 0 voor platte daken. Hierbij 
houden we enerzijds rekening met de scha¬
duwvorming en obstakels als schoorstenen. 
Daarnaast houden we rekening met een 
minimaal rendement bepaald door oriënta
tie. De opbrengst onder deze voorwaarden is 
8,7PJ, waarvan 1,3PJ warmte. Indien de kost
prijs verder daalt, kan het economisch ren
dement - en daarmee potentie- toenemen. 

Zon op ve lden 
Bij zon op velden perken we de beschikbare 
ru imte in tot benutt ing van de agrarische 
gronden. Anders dan bij windenergie waar 
dubbel grondgebruik mogelijk is, vervangt 
een zonneveld de agrarische functie. We 
vergeli jken verschil lende vormen van 
benutt ing van het agrarisch gebied, te 
noemen: 
* 100 van het agrarisch gebied; het 

aandeel dat nu dat boeren nu al kunnen 
inzetten voor groen-blauwe diensten 

* Enkele plaatsingsprincipes ter il lustratie: 
o Langs infrastructuur 
o Rondom of bij woonkernen 

100 van al het agrarisch gebied komt neer 
op ruim 6.000 hectare. Hierop kan 20,4 PJ 
aan elektriciteit worden opgewekt middels 
zonnevelden. In theorie kan er vanzelf¬
sprekend 1000 worden benut; de potentie 
neemt navenant toe. 
Net als bij w ind is ook gekeken naar de po
tentie van plaatsing op agrarische gronden 
langs infrastructuur en bij woonkernen. Van 
zonnevelden alleen in de zone langs infra¬
structuur is de opwekpotent ie 3,8 PJ. Een 
enkel zonneveld per kleine woonkern (5.000¬
20.000 inwoners) en een zone van zonne¬
velden bij grotere woonkernen ^ 20.000) 
levert samen 7,1 PJ op. 

potentie 
variabelen: 

1 0 0 agrarische 
gronden 

20,4 PJ 

zonnevelden op 1 0 0 
agrarische gronden 
langs infrastructuur 

3,8 PJ 

zonnevelden rondom 
of bij woonkernen 

7,1 PJ 

potent ie zon op 
veld: 
6.154 hectare/ 
20,4 PJ 

bij benutt ing van 
1 0 0 van het 
agrarisch gebied 

potentie zon op daken: 
8,7 PJ waarvan 
1,3 PJ thermisch 

op basis van benutt ing 
van 25% van de 
schuine daken en 30% 
van de platte daken 
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POTENTIE AANBODZIJDE: ZON 

ZON OP VELD ZON OP DAKEN 
100 VAN HET AGRARISCH GEBIED (LOCATIES ILLUSTRATIEF) 8 5 0 ELEKTRICITEIT, 150 THERMISCH 
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POTENTIE AANBODZIJDE: ZON 

ZON BIJ WOONKERN 
PER WOONKERN (5000-20.000 INWONERS) EEN ZONNEVELD + DE GROTERE WOONKERNEN ^ 20.000) RONDOM EEN ZONE VAN ZONNEVELDEN 
LOCATIES ILLUSTRATIEF 
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POTENTIE AANBODZIJDE: BIOMASSA 

Draa i knop 'b iomassa ' 
Het grootste aandeel in de potentie voor 
biomassa is co-vergisting, de techniek met de 
meeste opbrengst per installatie in 
Nederland. Bij co-vergisting word t mest 
samen met ander organisch materiaal 
(snoeiafval, bermgras etc.) vergist. Het gas 
dat vri j komt, kan opgewerkt worden tot ruw 
biogas. Vervolgens kan dit biogas in 
elektriciteit, warmte of groen gas worden 
omgezet. De beschikbare hoeveelheid mest, 
droge stof en plaatsingsruimte voor digestaat 
(vergiste mest) bepaalt de mogelijke 
energiepotentie. 

De potentie van biomassa berekenen we op 
twee manieren: de potentie op basis van de 
benutt ing van de reststromen - uitgaande 
van de huidige indeling agrarisch gebied - en 
de potentie op basis van optimalisatie van 
het gebruik van het agrarisch gebied. 

Op basis v a n r e s t s t r o m e n 
De potentie voor biomassa op basis van 
benutt ing van 1000 van de reststromen is 
6,5 PJ. Dit is een optel l ing van de maximale 
potentie van co-vergisting, mono-vergist ing 
en organisch materiaal op basis van de 
huidige reststromen uit de regio. 

Op basis v a n o p t i m a l e v e r d e l i n g 
In theorie is deze potentie nog met 4 0 0 op te 
schalen. In plaats van te rekenen met de 
huidige reststromen, kunnen we ook uitgaan 

van een opt imale verdel ing van teelt van 
organisch materiaal (500) en mestproduct ie 
(500) over het agrarisch gebied. Dat 
betekent dat extra organisch materiaal moet 
worden geteeld. Dan komt de totale potentie 
uit op 9,2 PJ. 

Bij het berekenen van de potenties houden 
we geen rekening met de reststromen die al 
benut worden of biowarmtecentrale (zie ook 
methodiek 'cleansheet', blz. 58). Het is voor te 
stellen dat veel restproducten reeds voor 
andere doeleinden worden gebruikt. Denk 
aan snoeiafval uit bossen en restproducten 
van boerderi jen. De energieproductie uit 
biomassa kan daarom in de prakti jk lager 
uitvallen dan de genoemde potenties. 

potent ie biomassa: 
6,5 PJ 

bij benutt ing van 
1000 van de huidige 
reststromen 

waarvan: 

co-vergisting 2,9 PJ 

mono-vergisting 3,3 PJ 

organisch restafval 0,3 PJ 

potentie 
variabelen: 

optimalisatie 
gebruik agrarisch 
gebied ten gunste 
van biomassa (500 
mest, 5 0 0 
organisch) 

9,2 PJ 
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POTENTIE AANBODZIJDE: WARMTEBRONNEN 

R e s t w a r m t e 
De restwarmte is gebaseerd op de 
reststromen van nu, de warmte die de 
huidige supermarkten, ziekenhuizen, 
rioolzuiveringsinstallaties produceren. 

De potentie van restwarmte voor lage 
temperatuur (warmte voor voornamel i jk 
won ingbouw en bedrijven) is 8,7 PJ. Voor 
hoge temperaturen is dit 2,0 PJ. Dit is de 
warmte voor voornamel i jk industrie (zie inzet 
hiernaast). 

Vanzelfsprekend kan het zijn dat de 
bedrijfsprocessen van deze producenten in 
de komende jaren efficiënter worden of dat 
bedri jven verplaatsen. Dit betekent dat op 
bepaalde plekken de potentie dus lager kan 
uitvallen of zelfs wegvalt. 

Hoge temperatuurwarmte 
Onder hoge tempera tuurwarmte verstaan 
we restwarmte hoger dan 100 graden 
Celsius. Deze warmte word t met name in de 
industriële sectoren gebruikt, maar kan ook 
voor gebouwverwarming worden ingezet. 

Lage temperatuurwarmte 
Lage tempera tuurwarmte is restwarmte 
lager dan 100 graden Celsius. Om de 
potentie van restwarmte te bepalen, 
focussen we ons op de verwarming en 

tapwater van woningen, kantoren, 
ziekenhuizen, scholen, veehouderi jen, 
bedri j fsgebouwen en tu inbouwkassen. 

De temperatuur de restwarmte van boven¬
genoemde bronnen is vaak lager dan de 
temperatuur die nodig is voor gebouw¬
verwarming. Het water dient dan ook vaak te 
worden na verwarmd, bi jvoorbeeld met 
behulp van een warmtepomp. 

potent ie 
res twarmte: 
8,7 PJ en 2,0 PJ 
voor 
respectievel i jk lage 
en hoge 
tempera tuu r 

bij 1000 benutt ing 
van de huidige 
reststromen 
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POTENTIE AANBODZIJDE: WARMTEBRONNEN 

RESTWARMTE 
HOGE EN LAGE TEMPERATUREN 4- CONDENS 

'4P 

c. 
HOGE TEMPERATUUR (TJ) 

"Si 2055 i 

1 CONDENSWARMTE (TJ) LAGE TEMPERATUUR (TJ) 

-412 1 - 175 

4 2 - 8 2 2 1 7 5 - 3 5 0 

m 3 5 0 - 525 822 - 233 

525 - 700 

2 3 3 - 1 6 4 4 
700 - 874 
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POTENTIE AANBODZIJDE: WARMTEBRONNEN 

O p p e r v l a k t e w a t e r en gema len 
Voor de warmte uit oppervlaktewater 
berekenen we de potentie in- en exclusief de 
beperking van een afzetgebied. 

M e t de bepe rk i ng v a n a fze tgeb ied 
Uitgaande van de potentie binnen een 
afzetgebied tot 1,0 ki lometer en een 
minimale afname van 1000 GJ/jaar is 
de potentie voor energie uit oppervlakte¬
water en gemalen samen 7,9 PJ. 
Om de warmte te benutten is een koppel ing 
met een opslagtechniek nodig, denk aan 
warmtekoude opslag (WKO) en is na ver
warming nodig (bi jvoorbeeld elektrisch) om 
de warmte in te zetten voor 
gebouwverwarming.* 

Zonder bepe rk i ng a fze tgeb ied 
De beperking van een afzetgebied is een 
economische afweging. Als er geen rekening 
word t gehouden met economische beper¬
kingen van t ransport en de bi jhorende 
infrastructuur, is in theorie de potentie dus 
veel hoger. Bij warmte uit oppervlaktewater 
en gemalen kan de potentie zelfs met 3 0 0 0 
toenemen (van 7,9 naar 25,0 PJ). Met de 
technieken van nu is het t ransport en 
energieverlies dusdanig kostbaar, dat een 
berekening met een ondergrens van het 
aantal afnemers dichtbij de bron een meer 
realistische weergave geeft dan de 
theoretische potentie. 
* B r o n : IF T e c h n o l o g y 

potent ie w a r m t e 
u i t oppervlakte¬
water en gemalen: 
7,9 PJ 

binnen een 
afzetgebied van 1,0 
ki lometer 

potentie 
variabelen: 

zonder beperking 25,0 PJ 
afzetgebied 
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POTENTIE AANBODZIJDE: WARMTEBRONNEN 

D r a a i k n o p g e o t h e r m i e 
De potentie voor geothermie hangt af van de 
beschikbaarheid van warmte in de diepe 
bodem. Van veel gebieden word t de 
beschikbare warmte nog in kaart gebracht 
(zie inzet). Zoals op de kaart te zien is (zie blz. 
46), bevinden de kansrijke gebieden met 
name in de gemeente Vi j fherenlanden. 

We berekenen de potentie van geothermie 
in- en exclusief de beperking van de kans dat 
een bron kan worden benut. 

Inc lus ie f kans op b e n u t t i n g 
De potentie met de beperking van kans op 
benutt ing van de bron komt neer op 1,0PJ. 
Hierbij gaan we uit van de potentie binnen 
een gebied waarvan ingeschat word t dat de 
aardlagen geschikt zijn. De warmte kan 
binnen een straal van 1,5 km van dit gebied 
1000 ingezet kan worden. Boringsvrije zones 
worden uitgesloten van het wingebied. We 
nemen gebieden in aanmerking waarvan de 
kans ^000) is dat de warmte daadwerkeli jk 
gewonnen kan worden. 

Exclusief kans op b e n u t t i n g 
Zonder kansenbeperking is de potentie van 
geothermie 3,3 PJ. Dit is dus de potentie als 
alle bronnen voor geothermie 1000 te 
benutten zijn. 

Voor de stad Utrecht is reeds een zoekgebied 
voor geothermie aangewezen (zie 
zoekgebied op de kaart). 

De mogeli jkheden van de ondergronden in 
de andere gemeenten dienen grotendeels 
nog worden onderzocht. Het is waarschijnli jk 
dat de potentie van deze energiebron dan 
ook hoger zal uitvallen. 

potent ie 
geothermie: 
1,0 PJ 

bij tenminste ^ 
300 ) kans op 
benutt ing van bron 

potentie 
variabelen: 

als alle bronnen 3,3 PJ 
1 0 0 0 te benutten 
zijn 
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POTENTIE AANBODZIJDE: WARMTEBRONNEN 

GEOTHERMIE 
POTENTIE BINNEN EEN STRAAL VAN 1,5 KM 

0 

i 

v,. 

ZOEKGEBIED 

>30% KANS OP BENUTTING 
VAN DE BRON (5 M w t h ) 

BORINGSVRIJE ZONE 
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POTENTIE OPSLAG: WARMTE KOUDE OPSLAG (WKO) 

Opslag als r a n d v o o r w a a r d e 
Naast ruimtel i jke randvoorwaarden spelen 
bij hernieuwbare energie ook technische 
fluctuaties mee. Fluctuaties in vraag en 
aanbod door het verschil door het jaar heen, 
dag en nacht en bewolkte of zonnige dagen. 

In de huidige situatie met de inzet van 
fossiele brandstof fen wordt het verschil 
tussen vraag en aanbod opgevangen door de 
productie aan te passen. Gascentrales 
kunnen bi jvoorbeeld dynamisch geschakeld 
worden. Bovendien is energieopslag en 
buffer ing kostbaar en ligt niet altijd voor de 
hand. Bij een energienetwerk op basis van 
hernieuwbare energiebronnen is 
energieopslag en buffer ing echter essentieel. 
Zon en wind zijn immers niet altijd 
voorhanden, maar kunnen in potentie over 
het hele jaar door wel voldoende energie 
opleveren. En voor warmtebron als 
restwarmte of geothermie geldt het juist 
andersom: Er wordt constant warmte 
geleverd, maar pas in de winter hebben we 
behoefte aan verwarming. Het bufferen van 
energie is dan ook één van de grotere 
uitdagingen van de toekomst. 

Po ten t i e w a r m t e koude opslag (WKO) 
Voor de U16 hebben we gekeken naar de 
potentie van warmte koude opslag (WKO). 
WKO is geen energiebron maar een methode 
om warmte op te slaan. Deze opslagtechniek 
is met name interessant nabij het dicht-

stedelijke gebied, waar de warmtevraag hoog 
is. Op de kaart is aangegeven in welke mate 
de ondergrond kansrijk is voor WKO. 

Voor de WKO zijn er twee soorten systemen: 
het open en gesloten systeem. De potentie 
voor WKO-opslag binnen het dichtstedelijk 
gebied (zie kaart: zwart oml i jnd gebied) voor 
het open systeem is totaal 241 PJ. De 
potentie voor het gesloten is 117 PJ. 

potent ie opslag 
via WKO: 
117 PJ Z 241 PJ voor 
respectievel i jk 
gesloten en open 
systeem 

binnen een afzet¬
gebied van 1,0 
ki lometer 
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POTENTIE: WARMTE-KOUDE OPSLAG 

WARMTE KOUDE OPSLAG (OPEN SYSTEEM) 
POTENTIE BINNEN EEN STRAAL VAN 1,5 KM 

I -1 

O 

DICHT BEBOUWD GEBIED 

WARTME EN KOUDE OPSLAG 
(OPEN SYSTEEM) GJ/ha) 

(1 100 -1800 GJ/ha: 

(1800-2500 GJ/ha) 

I (2500-3200 GJ/ha] 

(3200-3900 GJ/ha) 

(3900- 4700 GJ/ha) 
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DE BALANS VAN DE U16 

PASPOORT RES-REGIO U16 

REGIO: U10 OPGAVE 2050 

LEGENDA 

ELEKTRICITEIT 

NETWERKGAS 

WARM WATER 

BIOMASSA 

OLIEPRODUCTEN 
+LPG 
KOLEN 

MAXIMALE POTENTIE 

MET EFFICIENTIE 

EFFICIENTIE + MAX ISOLEREN 
* WARMTENET 

EEFFICIENTIE + MAX ISOLEREN 
-i- VOLLEDIGE ELEKTRIFICATIE 

2 0 , 3 2 8 , 3 5 , 2 

3 3 , 6 5 ,3 18 ,1 4 , 4 

3 8 , 9 5 ,3 4 , 4 

pJ 0,0 20,0 40,0 60,0 

POTENTIE PER BRON 

WIND 

ZON OP VELD 

ZON OP DAKEN 

BIOMASSA 

GEOTHERMIE 

RESTWARMTE 

TEO +GEMALEN 

4 3 , 1 

80,0 100,0 

1 0 , 2 - 2 0 , 6 

2 0 , 4 

7 , 4 / 1 , 3 

6 ,5 - 9 , 3 

1 , 0 - 2 , 2 

8,7 

8 , 0 - 2 5 , 1 

PJ 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 
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DE BALANS VAN DE U16 

Het ene rg iepaspoor t 
De vraag- en aanbodzijde zoals in de voor¬
gaande hoofdstukken beschreven, hebben 
we samengevat in een energiepaspoort (zie 
blz. 54). In het energiepaspoort geven we het 
verwachte verbruik in 2050 inclusief de 
bandbreedte van besparen weer. Dit 
verbruik zetten we af tegen de onderzochte 
opwekpotent ies per bron. Het paspoort geeft 
een aantal inzichten. 

* In theorie kan de toekomstige elektri
citeitsvraag (blz. 54, kolom '2050 met 
efficiëntie') worden afgedekt met 
opwekking uit zon en wind op het 
grondgebied in de eigen regio, 
bi jvoorbeeld door de combinat ie van 
zonnevelden op 5 9 van de agrarische 
gronden en windturb ines overal waar 
landelijke normen en provinciaal (natuur-) 
beleid dit toestaan. 

* Wanneer in de bebouwde omgeving 
ingri jpend word t geïsoleerd en maximaal 
word t ingezet op verwarming met 
hernieuwbare warmte via een warmtenet , 
kan het regionale warmte-aanbod in 
theorie voldoende zijn (NB: restwarmte is 
evenwel nog niet per definit ie duurzame 
warmte). 

* Bij de combinat ie met de grootste 
besparing - ingri jpend isoleren, elektrisch 
verwarmen met warmtepompen en 1009 

elektrisch ri jden - hoeft in totaal de 
minste aantal PJ te worden opgewekt, 
maar van die energie is veel meer 
elektriciteit nodig dan bij andere 
combinaties. Dit heeft op zijn beurt zijn 
ruimtel i jke weerslag. Om de totale 
elektriciteitsvraag nameli jk op te wekken, 
is zon op alle daken en zonne-velden op 
fors meer dan 109 van het agrarisch 
gebied nodig. Of windturb ines staan 
overal in de regio, ook daar waar volgens 
het huidig provinciaal beleid niet kan. 

Versch i l len tussen gemeen tes : M i s m a t c h 
v r a a g en aanbod 
Naast een paspoort voor de totale regio 
hebben we ook de energiebalans per ge¬
meente in kaart gebracht (zie bijlage, 
energiepaspoorten vanaf blz.84). 
De potenties van de hernieuwbare bronnen 
kunnen per gemeente sterk verschil len. Het 
is dus raadzaam om goed naar de kansen en 
beperkingen op schaal van een gemeente of 
combinat ie van (omringende) gemeentes te 
kijken. 

Om op hoofdl i jnen een indruk te krijgen van 
vraag- en aanbodzijde per gemeente, 
hebben we de balans van warmte en 
elektriciteit per gemeente in één beeld 
geschetst (zie blz. 53). Bij deze vergeli jking 
gaan we ervan uit dat de warmtevraag of 
mobi l i tei t nog niet door elektrificatie word t 
ingevuld. 

Wat direct opvalt als we de energievraag en 
de -potentie naast elkaar zetten, is dat alle 
gemeenten een mismatch hebben tussen de 
gevraagde en de opgewekte energiemix. Bij 
een groot deel van de gemeentes is de 
mismatch vergeli jkbaar op schaal van U16. 
Zo is in veel gemeenten meer potentie voor 
het produceren van elektriciteit dan de 
geschatte vraag in 2050. Het potentiele 
aanbod van warmte uit warmtebronnen is in 
veel gemeenten juist kleiner ten opzichte van 
de vraag. 

Er zijn onder l ing ook wat opvallende verschil¬
len, met name tussen het stedelijk gebied en 
de meer landelijke gemeentes. Zo hebben de 
gemeentes Utrecht en Nieuwegein een veel 
grotere warmte- en elektriciteitsvraag dan de 
gemeentes in potentie zelf kunnen opwek
ken. Naastgelegen gemeente Woerden kan 
daarentegen technisch gezien zowel meer 
warmte als elektriciteit opwekken dan er 
vraag is. En ook omliggende gemeentes als 
Mont foor t en Stichtse Vecht kunnen 
aanzienlijk meer elektriciteit opwekken dan 
nodig is om in de eigen vraag te voorzien. 

Uit bovenstaande kunnen we dus stellen dat 
niet alleen de mismatch in de eigen gemeen¬
te, maar ook de mismatch in die van naast¬
gelegen gemeenten er toe doet: Een appèl 
om samen te werken en strategische keuzes 
op elkaar af te s temmen. 
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DE BALANS VAN DE U16 

De balans in de U16 
In het 'energiepaspoort ' (blz. 54) en de 
'balans per gemeente' (blz. 57) vatten we de 
resultaten van de verkenning beeldend 
samen. In het 'energiepaspoort ' van de U16 
geven we het verwachte verbruik in 2050 
inclusief de bandbreedte van besparen weer. 
En dit zetten we af tegen de onderzochte 
opwekpotent ies per bron. Bij de balans per 
gemeente presenteren we de onderl inge 
verschillen van vraag- en opwek in warmte 
en elektriciteit. 

Deze twee beelden geven een aantal 
inzichten. 

* In theorie kan de toekomstige elektri
citeitsvraag (blz. 10, kolom '2050 met 
efficiëntie') worden afgedekt met 
opwekking uit zon en wind op het 
grondgebied in de eigen regio, 
bi jvoorbeeld door de combinat ie van 
zonnevelden op 5 9 van de agrarische 
gronden en windturb ines overal waar 
landelijke normen en provinciaal (natuur-) 
beleid dit toestaan. 

* Wanneer in de bebouwde omgeving 
ingri jpend word t geïsoleerd en maximaal 
word t ingezet op verwarming met 
hernieuwbare warmte via een warmtenet , 
kan het regionale warmte-aanbod in 
theorie voldoende zijn (NB: restwarmte is 
nog niet per definit ie duurzame warmte). 

* Bij de combinat ie met de grootste 
besparing - ingri jpend isoleren, elektrisch 
verwarmen met warmtepompen en 1009 
elektrisch ri jden - hoeft in totaal de 
minste aantal PJ te worden opgewekt, 
maar van die energie is veel meer 
elektriciteit nodig dan bij andere 
combinaties. Dit heeft op zijn beurt zijn 
ruimtel i jke weerslag. Om de totale 
elektriciteitsvraag nameli jk op te wekken, 
is zon op alle daken en zonne-velden op 
fors meer dan 109 van het agrarisch 
gebied nodig. Of windturb ines staan 
overal in de regio, ook daar waar volgens 
het huidig provinciaal beleid niet kan. 

* Elke gemeente heeft een mismatch 
tussen vraag en aanbod. Daarnaast is in 
de balans per gemeente te zien dat de 
onderl inge verschillen tussen gemeenten 
groot is. Het potentiële overschot van de 
één kan het tekort van de ander dekken. 
Samenwerking is essentieel om als U16 
de energietransit ie te laten slagen. 

N e t w e r k en ops lag 
Ongeacht welke besparings- of potentie¬
strategie word t gekozen, gaat het energie¬
verbruik veranderen. Met het oog op deze 
verander ing is het onontkoombaar dat het 
huidige netwerk om energie te trans¬
porteren, dient te worden opgeschaald of 
aangepast. 

Hierbij is ook energieopslag een belangrijk 
aspect. Te meer omdat energie uit hernieuw¬
bare bronnen veel meer t i jdsafhankeli jk zijn, 
en de perioden van opwekking niet gelijk 
lopen met de perioden van (piek)gebruik. Dit 
vraagt om ui tbreiding van vormen van 
opslag, al dan niet op woning, buurt of 
wi jkniveau. Welke vormen van opslag 
geschikt zijn, hangt af van de strategie per 
gebied. 
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BALANS PER GEMEENTE 
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mm 0,9 
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Zoals bi j de in le id ing geschets t , is in deze 
v e r k e n n i n g gekeken naar h e t energ ie
v e r b r u i k nu en in de t o e k o m s t . Daarnaas t 
is de i m p a c t v a n besparen en verduur¬
zamen en de po ten t i e v a n h e r n i e u w b a r e 
ene rg ieb ronnen be rekend en in k a a r t 
geb rach t . In d i t h o o f d s t u k l i ch ten w e de 
m e t h o d i e k en u i t gangspun ten voo r de 
be reken ingen v a n bovens taande 
onde rde len t oe . 

CO2 versus PJ 
De centrale doelstell ing in het Klimaat
akkoord heeft betrekking op het verlagen 
van de totale CO2-uitstoot. Deze doelstell ing 
word t op nationaal niveau vertaald naar 
sub-doel-stell ingen voor onder andere te 
realiseren hoeveelheden duurzame elek¬
tr ici tei tsopwekking en warmtewinn ing uit 
bi jvoorbeeld geothermie. Deze hoeveel
heden worden uitgedrukt in Peta Joules (PJ) 
of TerraWattuur (TWh) 

In de voorl iggende verkenning zijn de opgave 
en mogeli jkheden energetisch (in petajoules, 
ofwel PJ) in kaart gebracht. Om de daad¬
werkeli jke CO2-besparing te bepalen is een 
koppel ing tussen vraag en aanbod nodig. Dit 
kan dus pas bij het 'bouwen' van scenario's, 
wat in het vervolgtraject na deze verkenning 
kan plaatsvinden. Zo heeft elektrif iceren 
meer effect op CO2-uitstoot als er op het 
juiste moment CO2-vrije elektriciteit 
beschikbaar is. Of een warmtenet resulteert 

in verminder ing van CO2-uitstoot is 
afhankeli jk van de bron van die warmte. Een 
vervolg op deze verkenning kan zijn dat 
scenario's worden opgesteld waarbi j vraag 
en aanbod aan elkaar gekoppeld worden. Dit 
kan bi jvoorbeeld met het 
Energietransit iemodel. Bij het opstellen van 
de scenario's kan worden uitgewerkt dat 
welke opwekking inclusief opslagmethodes 
zorgen dat de gevraagde energie op het 
juiste moment in de juiste vo rm aanwezig 
kan zijn. Ook omzettings- en 
transportverl iezen worden uitgerekend in de 
scenario's. 

W a t is 1 PJ? 
Om een gevoel te geven voor de maat en 
schaal van deze energie-eenheid is het goed 
om te bedenken dat 1 Petajoule ongeveer 
gelijk staat aan de jaarli jkse energieproductie 
van 29-40 windturbines van 3 MW, 300-500 
hectare aan zonnevelden of het elektrisch 
energiegebruik van 100.000 woningen. 

B r u t o e i n d v e r b r u i k 
Er bestaan drie verschil lende methoden om 
energieverbruik en - opwekking te meten. 

1. Primaire energiemethode 
Hierbij word t gerekend met de hoeveelheid 
energie die het systeem ingaat voordat deze 
word t omgezet in bruikbare energie. Dit is de 
energie die direct aan de bron geproduceerd 
wordt . 

2. Bruto eindgebruik/finaal energiegebruik 
Hierbi j word t gerekend met de energie die bij 
de eindgebruiker terecht komt, inclusief 
verliezen door omzett ing naar bruikbare 
energie en transportverl iezen. Hierin is 'niet-
energetisch gebruik' zoals energie die in 
aardolie zit voor plastics, niet meegenomen. 
Het bruto eindgebruik kan soms 4 0 9 minder 
zijn dan de pr imaire input. 

3. Substitutiemethode/vermeden fossiel 
Bij de subst i tut iemethode word t de 
hoeveelheid pr imaire energie omgerekend 
naar de hoeveelheid energie die nodig zou 
zijn als benodigde energie van conventionele 
fossiele bronnen afkomstig zou zijn. Hierdoor 
is het eenvoudiger om verschil lende 
energiedragers en - bronnen met elkaar te 
vergeli jken. 

In deze verkenning rekenen we met het 
bruto eindverbruik, methode 2. Deze 
methode sluit het best aan bij de EU-
richtl i jnen en de beschikbare bronnen per 
gemeente. Bovendien is deze methode voor 
een eventuele vervolgfase met 
belanghebbenden in de regio het meest 
tastbaar. 

Hu id ig e n e r g i e v e r b r u i k 
Om inzicht te geven in het huidige verbruik 
baseren we ons op de uitgangspunten uit 
k l imaatmonitor, emissieregistratie, CBS en de 
door Eneco opgegeven warmteverbruiks-
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gegevens. De ui tkomsten zijn vergeleken met 
die van de eigen lokale analyses van 
gemeenten. De gegevens zijn voor elke 
gemeente ingevoerd in het ETM, waarbi j de 
verbruiken zijn verf i jnd en gekoppeld 
aan de sectoren per gemeente. Zo ligt er 
voor elke gemeente als ook voor de U16 als 
geheel een basis om met behulp van het 
ETM verschil lende scenario's te toetsen op 
hun effect. 

Toekoms t i g ene rg i eve rb ru i k 
Het is onmogeli jk om een exacte voorspel l ing 
te maken van langetermijnontwikkel ingen. 

Om toch een benadering te kunnen geven 
van het verbruik in 2050, zijn er twee 
ontwikkelscenario's op het huidige gebruik 
geprojecteerd. Ten eerste is er gekeken naar 
de opgave bij autonome groei. In dit scenario 
word t gekeken naar de ontwikkel ing van het 
energieverbruik ten gevolge van demogra¬
fische en economische ontwikkel ingen. Deze 
benadering toont sec de groei van de vraag, 
zonder rekening te houden met efficiëntie-
verbeteringen van apparaten, voertuigen en 
huizen en eventuele gedragsveranderingen. 
Deze projectie is gebaseerd op landelijke 
groeitrends van het CBS, en op regionale 
studies naar de ontwikkel ingen van de 
mobil i teit en van de woningmarkt . 

Vervolgens is op dit autonome groeiscenario 
een inschatting van eff iciëntieverbeteringen 

geprojecteerd. De bovenregionale t rend is 
dat huizen, apparaten en auto's steeds 
zuiniger worden. Hierbij baseren we ons op 
dezelfde aannames die in onder andere in de 
k l imaatmoni tor worden gedaan (zie blz. 61 
en 62 voor toelichting). Het effect 
hebben we berekend met het ETM. 

Impac t v a n besparen en v e r d u u r z a m e n ? 
Hoeveel energie kan worden bespaard? 
Het scenario 'autonome ontwikkel ing' is het 
ver t rekpunt voor de verkenning van (extra) 
besparingsmaatregelen en hun potentie. We 
hebben ervoor gekozen om het effect van 
een aantal extreme besparingsmaatregelen 
door te rekenen. Door deze met elkaar te 
combineren kunnen we een bandbreedte 
van de besparingspotentie schetsen. 

De invloed van extra besparen en 
verduurzamen is voor drie sectoren in beeld 
gebracht: woningbouw, util iteit en mobil i teit . 
De effecten op landbouw en industrie 
hebben we, afgezien van de efficiëntie-
verbeter ingen, vooralsnog buiten beschou¬
wing gelaten. Voor deze drie sectoren is een 
twintigtal besparingsmaatregelen of 
combinat ie van besparingsmaatregelen 
berekend. De maatregelen variëren van laag 
tot hoog isoleren, het inzetten van 
vervangende verwarmingsbronnen als 
elektriciteit en warm water (warmtenet), tot 
aan de verdubbel ing van het OV-gebruik. Per 
besparingsmaatregel is berekend wat 

technisch maximaal haalbaar is qua 
energiebesparing. Neem bi jvoorbeeld de 

besparingsmaatregel 'isolatie hoog'. Hierbij 
hebben we berekend wat de impact is op 
het totale energieverbruik is als we 1009 
van de bebouwing in de regio naar een 
energielabel van tenminste A brengen. Door 
te kijken naar wat een maatregel of 
combinat ie van maatregelen maximaal zou 
kunnen opleveren aan besparing, ontstaat 
inzicht in de bandbreedte van besparingen 
voor een gemeente of regio. 

Duu rzame o p w e k p o t e n t i e 
Ook met een maximale inzet op besparen en 
verduurzamen staat de regio een forse 
transit ie te wachten. 

Om aan de nationale en gemeenteli jke 
doelstell ingen te voldoen, dient de regio veel 
meer energie uit hernieuwbare bronnen op 
te wekken. Daartoe hebben we in beeld 
gebracht wat welke bron aan energie 
oplevert en hoeveel ru imte er in de regio is 
om deze bronnen toe te passen. 

Net als bij de besparingsmaatregelen 
schetsen we bij de potent ieberekening een 
bandbreedte van potenties. Dit is een 
berekening op basis van de beschikbare 
bron, techniek of ru imte onder bepaalde 
(ruimteli jke) voorwaarden. 
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Ter il lustratie: de potentie voor windenergie 
berekenen we op verschil lende manieren: 
* Plaatsing overal waar het kan, binnen de 

landelijke normen voor veiligheid en 
mil ieu 

* Plaatsing overal waar het kan, indien ook 
provinciaal beleid wordt meegenomen, 
bi jvoorbeeld voor natuur 

* Plaatsing volgens een ruimteli jk 
ordenings-principe, bi jvoorbeeld 'overal 
waar het kan langs infrastructuur'. 

(Zie blz. 69 voor gedetail leerde 
uitganspunten) 

Voor de potentieberekeningen zijn we in 
overleg met de ambtel i jke projectgroep U16 
uitgegaan van de energiebronnen die op dit 
moment het meest gangbaar zijn: 
- Wind (op land) 
- Zon (op daken en op het veld) 
- Biomassa 
- Restwarmte 
- Geothermie 
- Warmte uit oppervlakte water en gemalen 

Zon op water hebben we voor deze verken¬
ning vooralsnog buiten beschouwing gelaten. 
Met 2 9 wateroppervlak ten opzichte van het 
totale oppervlak is voor te stellen dat de 
meeste winst op het land te behalen is. Ook 
zijn er meerdere technieken die nu nog in 
het begin van hun ontwikkelfase zitten of nu 

nog niet economisch winbaar zijn, zoals BIPV 
(bui lding integrated PV) en energie-
producerende wegen niet meegenomen in 
deze verkenning. In de strategie en of 
realisatiefase van de regionale energie¬
strategie kan worden overwogen deze 
bronnen alsnog mee te nemen. Wellicht dat 
de techniek dan verder ontwikkeld is of dat 
door de ruimtel i jke impact van andere bron
nen een andere economische afweging 
gewenst is. 

Vaak word t ook waterstof genoemd als 
potentiele energiebron. Echter waterstof is 
geen energiebron, maar een energiedrager. 
Om aan de waterstof te komen, moet deze 
eerst worden gemaakt. Dat kan door water 
om te zetten in waterstof met behulp van 
elektriciteit (elektrolyse). Als energiedrager 
word t waterstof als kansrijke vervanger van 
bi jvoorbeeld aardgas genoemd. Voor deze 
verkenning focussen we ons op de potentie 
van hernieuwbare energiebronnen. 
Uiteindelijk kunnen bij strategische 
afwegingen (nieuwe) energiedragers zoals 
waterstof vanzelfsprekend ook een rol 
spelen. 

Ru im te l i j ke c leansheet en begrenz ing 
I n de ruimtel i jke scenario's werken we met 
een zogeheten Cleansheet benadering. Dit 
houdt in dat we veronderstel len dat er nog 
geen duurzame opwekking is gerealiseerd. 
Bij het berekenen van de potentie voor 
windenergie houden we dus geen rekening 
met bestaande windparken zoals de 'Grote 
Geus' bij Vianen. 

O n t w i k k e l i n g e n 2050 
Er is in de bepaling van de autonome groei 
en ontwikkel ing rekening gehouden met de 
in U10-verband geraamde groei van het 
aantal woningen en huishoudens. Deze groei 
is in deze verkenning nog niet verbi jzonderd 
naar gemeenten, omdat de bouwopgave 
voor een belangrijk deel nog niet vertaald is 
naar concrete locaties. Wanneer lokale ener¬
giestrategieën of bouwplannen concreter 
worden gemaakt, zijn de uitbreidingsplan¬
nen zowel qua extra verbruik als locatie 
vanzelfsprekend wel van belang. 

T ranspo r t en ops lag 
Ongeacht welke besparings- of potentie¬
strategie word t word t gekozen, is de ver¬
wacht ing dat het energieverbruik toeneemt. 
Met het oog op deze groei is het onontkoom
baar dat het huidige netwerk om energie te 
t ransporteren, dient te worden opgeschaald 
of aangepast. In het verlengde hiervan is 
tevens energieopslag een belangrijk aspect. 
Te meer omdat energie uit hernieuwbare 
bronnen veel meer t i jdsafhankeli jk zijn, en de 
perioden van opwekking niet gelijk lopen met 
de perioden van (piek-) gebruik. 

In deze verkenning is gekeken naar de 
potentie voor warmte-koude opslag (WKO), 
vooralsnog de meeste gangbare manier van 
opslag. Andere vormen van opslag zijn 
waterstof en centrale of decentrale 
batteri jopslag en nog niet meegenomen. 
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Energie kan in meerdere onderdelen worden 
uitgedrukt: van dragers tot finaal uitgebruik. 
De st roomdiagram die hiernaast staat 
afgebeeld, geeft de omvang van het huidige 
energieverbruik weer vertaald in 
energiedragers en de overgang naar 
functional i tei ten tot aan sectoren. 

Bij de diagram gaan we ervan uit dat alles 
wat word t opgewekt op energetisch gebied 
uiteindeli jk weer kan worden doorberekend 
naar verschil lende vormen van eindgebruik. 
De diagram is een weergave van het huidige 
gebruik. 

Onderweg zijn er vanzelfsprekend verliezen. 
Denk aan lekverliezen, opwekking- en 
transportverl iezen, omzett ing- en conversie-
verliezen en transmissie- en 
ventilatieverliezen. Deels zijn die verliezen 
onvermijdel i jk door natuurkundige wet ten, 
maar voor een deel is hier nog een wereld te 
winnen. Dit laat dan ook het belang van 
besparen en verduurzamen zien: Elke MW 
die word t bespaard, scheelt meer MW aan 
opwekking. In het stroom-schema zijn de 
verliezen uiteindeli jk daarom allemaal 
toegerekend aan het eindverbruik; een 
zuivere bruto doorrekening waarin het 
besparen op verliezen meteen een effect op 
energiedragers heeft. 

F u n c t i o n a l i t e i t e n PJ S e c t o r e n (PJ) E n e r g i e d r a g e r s (PJ) 

Won ingbouw: 20,1 Netwerkgas: 24,4 

Lage temperatuur 
warmte: 25.43 

w a r m water : 4,4 
Ut i l i te i t : 14,2 

Kracht en licht 
Elektriciteit: 13,9 

Industrie: 7,3 

Kolen: ,02 
Hoge temperatuur Landbouw: 1,8 
warmte: 4.7 

• l ie: 35,9 
Mobi l i te i t en 
transport : 36,6 Brandstof: 36.0 

Biomassa: 1.4 
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Opgave 2050 versus ETM 
Op basis van aangeleverde data en 
aanvullend onderzoek hebben we scenario's 
opgesteld voor autonome groei en 
ontwikkel ing. Dit hebben we zowel op schaal 
van de regio als per gemeente gedaan. 

Belangrijk is om te vermelden dat aannames 
voor de autonome groei per definit ie nooit 
correct zijn. Wij hebben de aangeleverde 
documentat ie gebruikt en indien nodig 
aangevuld met openbare bronnen. 
Het ETM biedt altijd de mogeli jkheid om zelf 
de impact van andere aannames te 
verkennen. 

In de f iguur hiernaast is te zien op welke 
manier het ETM is opgebouwd. 

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 
Data verzamelen Data transformeren Data aanvullen Data invoeren in ETM 

We maken zoveel mogelijk Om het energīeplaatje rond 
gebruik van openbare te krijgen, kunnen we er 
bronnen die mi met om heen bepaalde 
converteren naar bruikbare aannames te doen. Indien 
input voor het ETM. Omdat betere lokale data 
met alle data op hetzelfde beschikbaar is, gebruiken 
detailniveau als het ETM we deze graag 
beschikbaar is. doen wc 
bepaalde biischaîtingcn 

Klimaatmoniïor 
volledig en 

gedetailleerd Enkma voo'beeiaen nkelc voorbeelden 

overzicht van Bij elektriciteitsgebruik in de ;wanneer geen regionale 
gebouwde omgeving gegevens bekend z ļ n l 

energievraag en wc verdoen do corrigeren we voor hel 
aanbod van een Nederlandse totale productie gebruik achter de meter op 

regio in het oasis van de productie van zonthermie onder op basis 
zon-PV van hot aantal huishoudens 

Energietransitie-
We schatten de voor de bijmenging van 

model onderverdeling van finaal groengas in het netwerk 
nemen we hot Nederlands gebruik naar toepassing en 

Ernissieregtstratie ;echnologie in transport gemiddelde aan 
3p basis van C0 2 -gegevcns - We verdeien het 

Nederandse totale van Klimaatmonitor 
elektriciteitsverbruik voor w o vede len het totaal 
treinen onder op basis van 'inaa gebruik van industrie 
aantal reizigers per station onder in sectoren op basis 

van Cu 2 -gegevens van 
Emissieregistratīe 

Lokale analyses 
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SECTOR WONINGBOUW 

C A T E G O R I E O N D E R D E E L E E N H E I D A A N N A M E S + B R O N N E N 

warmwater vraag %/jaar 
warmwatervraag groeit mee met het aantal inwoners, maar is niet afhankelijk van economische 
groei (CBS) 

per individu apparaten %/jaar de totale vraag naar verlichting groeit wel mee met de economische groei (CBS), rekening houdend 
met een prijselasticiteit 

verlichting %/jaar de totale vraag naar apparaten groeit wel mee met de economische groei (CBS), rekening houdend 
met een prijselasticiteit 

koken %/jaar koken groeit mee met het aantal huishoudens, maar is niet afhankelijk van economische groei 

per huishouden 
per huishouden: 

%/jaar 
warmtevraag groeit mee met het aantal huishoudens, maar is niet afhankelijk van economische groei 

per huishouden warmtevraag %/jaar (CBS) 

koudevraag %/jaar 
de totale koudevraag groeit mee met de hoeveelheid huishoudens en de economische groei (CBS), 
rekening houdend met een prijselasticiteit 

populatie populatie in totalen totalen bevolkingsgroei, gemeentelijke prognoses (CBS) 

woningvoorraad oude huizen totalen gebaseerd op trend landelijke onttrekkingen 

nieuwe huizen totalen gebaseerd op gemeentelijke bevolkingsgroei, met gelijk houden van huishoudgrootte van 2,2. 
gevalideerd met cijfers gemeente Utrecht 

isolatiegraad isolatiegraad nieuwe huizen is hoger dan die van oude huizen 
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SECTOR UTILITEIT 

ONDERDEEL EENHEID AANNAMES + BRONNEN 

aantal gebouwen 9/jaar 
gebaseerd op: werklocaties bedrijven en kantoren 
provincie Utrecht (2017); gemeenten u10 (2018); 
vastgoedmonitor Utrecht 2018; Rienstra/repro 

warmte, koeling, 
elektriciteitsvraag 9/jaar gebaseerd op het aantal gebouwen 

isolatiegraad 
isolatiegraad nieuwe gebouwen hoger dan oude 
gebouwen, volgens zelfde methodiek als 
huishoudens 

SECTOR MOBILITEIT 

ONDERDEEL EENHEID AANNAMES + BRONNEN 

ontwikkeling 
passagierskilometer 
s 

9/jaar gebaseerd op regionale ontwikkelingen NMCA 2017 

ontwikkeling 
ladingtonkilometers 9/jaar gebaseerd op landelijk ontwikkelingen NMCA 2017 

SECTOR LANDBOUW 

ONDERDEEL EENHEID AANNAMES + BRONNEN 

elektriciteit 9/jaar gebaseerd op regionale ontwikkelingen economische 
groei en een prijselasticiteit 

warmte 9/jaar gebaseerd op regionale ontwikkelingen economische 
groei en een prijselasticiteit 

KLIMAAT 

ONDERDEEL EENHEID AANNAMES + BRONNEN 

gemiddelde 
temperatuur 
stijging 

graden gebaseerd op prognoses van het KNMI, voor de bilt 

SECTOR INDUSTRIE 

ONDERDEEL EENHEID AANNAMES + BRONNEN 

omvang overige 
metalen, chemie, ict, 
voedsel, papier en 
de overige sector 

9 
gebaseerd op gemeentelijke aanwezigheid Ã 
regionale ontwikkelingen economische groei (CBS) en 
prijselasticiteit (CE delft) 
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Zoals beschreven, kan de energieopgave 
voor 2050 kan aanzienlijk lager zijn als er 
word t ingezet op energiebesparende 
maatregelen. Om gevoel te krijgen bij de 
potentie hebben we de effecten van enkele 
extreme maatregelen onderzocht. Dat 
hebben we gedaan door middel van 
hiernaast weergegeven methode: Per sector 
- woningbouw, util iteit, mobil i tei t en 

landbouw Ã industrie - is het effect per 

besparingsmaatregel en combinaties van 
besparingsmaatregelen onderzocht. De 
effecten zijn zowel op de schaal van gehele 
regio U16 als de effecten per gemeente 
berekend. 
Op de volgende pagina's lichten we per 
besparingsmaatregel de ui tganspunten toe. 

SECTOR INCLUSIEF EFFICIENTIE BESPARINSGMAATREGELEN 
VERBETERINGEN 

W O N I N G B O U W 

UTILITEIT 

MOBILITEIT 

EFFICIENTIE 
APPARATEN 

EFFICIENTIE 
APPARATEN 

EFFICIENTIE 
APPARATEN 

ISOLATIE 
LAAG OF H O O G 

ISOLATIE 
LAAG OF H O O G 

M O D A L SHIFT 
WEL OF NIET 

VERWARMING 
NET - POMP-HYBRIDE 

VERWARMING 
NET - POMP-HYBRIDE 

ELEKTRIFICATIE 
WEL-NIET 

m l 
INDUSTRIE Ã 
L A N D B O U W 

1 9 PER JAAR 
EFFICIENTIE 

1 
energieverbruik 
2050 inclusief 

efficiëntie 

J 
î 

effecten van besparingsmaatregelen of 
combinaties van 
besparingsmaatregelen 
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UITGANGSPUNTEN BESPAREN ä VERDUURZAMEN 

rĴ" H H H 
I ' I I

x I 
Ä ] * | x 

m l ĉ P g I 

W O N I N G B O U W 

EFFICIENTIE A P P A R A T E N 

Efficiënte apparaten 
Apparaten en verlichting worden 
efficiënter, koken gasloos 

UTIL ITE IT 

ISOLATIE H O O G - L A A G 

Isolatie laag 
Ruimteverwarmingsvraag neemt 
af met ongeveer 209, bebouwing 
wordt geïsoleerd tot label B. 

Isolatie hoog 
Ruimteverwarmingsvraag neemt 
af met ongeveer 509, bebouwing 
wordt maximaal geïsoleerd. 

V E R W A R M I N G 
W A R M T E N E T - W A R M T E P O M P -

H Y B R I D E 

Warmtenet 
Alle ruimte- en 
tapwaterverwarming met een 
warmtenet (met warmte uit 
hernieuwbare bron), de 309 
gasketel is de backup-ketel die in 
de winter bijspringt 

Elektrische warmtepomp 
Alle ruimte- en 
tapwaterverwarming met een 
elektrische warmtepomp 

X X 

Hybride warmtepomp 
Alle ruimte- en 
tapwaterverwarming met een 
hybride warmtepomp 
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UITGANGSPUNTEN BESPAREN ä VERDUURZAMEN 

r 3 ) | | « | | , | | 

į į į I x I I x I 

m l LẐ  

M O B I L I T E I T 

EFFICIENTIE APPARATEN MODAL SHIFT 
WEL-NIET 

ELEKTRIFICATIE 
WEL-NIET 

Efficiënte apparaten 
Voertuigen worden 19 per jaar 
efficiënter 

Modal shift 
Al het niet-autoverkeer 
verdubbeld (met uitzondering 
van motorfietsen), geen modal 
shift voor vrachtverkeer 

Elektrificatie 
A l l e v e r v o e r s t y p e s e l e k t r i s c h , 

b i n n e n v a a r t s c h e p e n k u n n e n in h e t 

m o d e l ( n o g ) n i e t e l e k t r i s c h v a r e n 

X X 

Geen modal shift 
Het aandeel van niet-autoverkeer 
blijft gelijk 

Geen elektrif icatie 
H e t a a n d e e l v a n e l e k t r i s c h e a u t o ' s b l i j f t 

g e l i j k . 
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UITGANGSPUNTEN BESPAREN ä VERDUURZAMEN 

X X 

ft L U x LL * I 
m l ĈP^ 

EFFICIENTIE A P P A R A T E N 

I N D U S T R I E Ä 

L A N D B O U W 

Landbouw: 
Voor landbouw zijn apparaten in het 
ETM niet efficiënter te maken. Dit 
wordt gesimuleerd door de jaarlijkse 
9 groei van 1,19 te verlagen naar 
0,19 

Industrie: 
Apparaten worden 19/jaar 
efficiënter 
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UITGANGSPUNTEN POTENTIE ENERGIEOPWEKKING 

METHODEN POTENTIE ANALYSE 

De potentie van een hernieuwbare bron kan 
worden bepaald door vanuit verschil lende 
invalshoeken naar de beschikbaarheid en de 
toepasbaarheid van de bron te kijken. De potentie 
kan theoretisch worden bepaald door te bepalen 
hoeveel energie in de vo rm van elektriciteit of 
warmte er zou kunnen worden opgewekt door een 
bepaaldetechniektoete passen. De mogeli jkheden 
en reikwijdte van de techniek zijn gebaseerd op 
de huidige bewezen mogel i jkheden. (Waar met 
een grote waarschijnl i jkheid gesteld kan worden 
dat een techniek zich verbeterd, dan is deze 
ontwikkel ing meegenomen). De toepassing van een 
techniek kan worden gel imiteerd door ruimtel i jke, 
beleidsmatige, economische, maatschappeli jke 
en/of landschappelijke argumenten. 

' M a x i m a a l p o t e n t i e ' 
In deze studie maken wij inzichtelijk wat het 
ruimtel i jk technisch maximale potentieel is, 
vervolgens bekijken welke beleidsmatige 
beperkingen dit potentieel beïnvloed. Dit geldt met 
name voor de opwekmethode voor elektriciteit. 
Voor de warmtebronnen word t waar het bekend is 
ook een economische winbaarheid weergegeven. 

2050 -CLEAN SHEET 

Het doeljaar van de potenties is 2050. Voor de 
max imum berekening geldt dat ingetekende 
hernieuwbare bronnen zijn ingetekend volgens het 
clean sheet principe, tenzij anders vermeld. Dat wil 
zeggen dat bi jvoorbeeld windturb ines allemaal in 
het meetjaar - vaak 2050 - geplaatst worden en dat 
nu bestaande windturb ines dan allemaal komen te 
vervallen. 

GRENSREGIO 

Voor alle potent ieberekeningen geldt dat deze zich 
volledig binnen de grens van de regiogemeentes 
bevinden. Dit betekent bi jvoorbeeld dat alleen 
biomassastromen uit degemeenten benut kunnen 
worden. 

HERNIEUWBARE ENERGIE 

Hernieuwbare energie is energie uit hernieuwbare 
niet-fossiele bronnen zoals beschreven in artikel 1 
van de Europese richtli jn Energie uit Hernieuwbare 
bronnen. (Protocol moni tor ing hernieuwbare 
energie, 2011). 

ENERGIENEUTRAAL 

Bij energieneutral i teit (in tegenstell ing tot 
kl imaatneutraal) word t ervan uit gegaan dat de 
productie van duurzame energie gelijk staat aan 
het totale verbruik. 

ENERGIEVERBRUIK EN OPWEKKING -
FINAAL GEBRUIK 

Voor het ontwikkelen van de denkricht ingen is het 
van belang om te weten wat het energieverbruik in 
de regio is. Er bestaan 3 verschil lende methoden 
om energieverbruik en -opwekking te meten: 

1. Primaire energiemethode/ input methode: 
Hierbij word t gerekend met de hoeveelheid 
energie die het systeem ingaat voordat 
deze word t omgezet in bruikbare 
energie. Dit is de energie die direct aan de 
bron geproduceerd wordt . 

2. Bruto eindgebruik/finaal energetisch 
gebruik: Hierbij word t gerekend met de 
energie die bij de eindgebruiker terecht 

komt, inclusief verliezen door 
omzett ing naar bruikbare energie en 
transportverl iezen. Hierin is 'niet-
energetisch gebruik' zoals energie die in 
aardolie zit voor plastics, niet meegenomen. 
Het bruto eindgebruik kan soms 4 0 9 
minder zijn dan de primaire input. 

3. Substitutiemethode/vermeden 
fossiel: Bij deze methode word t 
de hoeveelheid finale energie 
omgerekend naar de hoeveelheid 
energie die nodig zou zijn als de 
benodigde energie van conventionele 
fossiele bronnen afkomstig zou zijn. 
Hierdoor is het gemakkeli jker om 
verschil lende energiedragers en -bronnen 
met elkaar te vergeli jken. 

In dit onderzoek word t gerekend met het bruto 
eindverbruik, methode 2. Deze methode is gekozen 
omdat ze het beste aansluit bij EU-richtlijnen 
en de beschikbare bronnen per gemeente. 
Bovendien is deze voor stakeholders in de regio 
het meest tastbaar. Indien op onderdelen een 
andere methode word t gebruikt, is dit expliciet 
aangegeven. 

GIS-ANALYSES EN DATA 

De potentieberekeningen worden berekend 
aan de hand van GIS-analyses. Voor de analyses 
worden zoveel mogelijk de meest actuele datasets 
uit de basisregistraties zoals de Top 10 en BAG, 
data uit de nationale warmteatlas, en provinciale 
datasets gebruikt. Op specifieke onderwerpen 
zijn data gebruikt van derden. Dit word t dan ook 
specifiek vermeld. 
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EENHEDEN EN UITGANGSPUNTEN 

In deze studie word t gesproken over Petajoule 
(PJ) of Terrajoule (TJ). Alle energie hoeveelheden 
worden voor dit onderzoek uitgedrukt in Petajoule 
(PJ) of Terrajoule (TJ) tenzij anders vermeld. De 
ui tkomsten van de potenties worden uit gedrukt 
in jaarhoeveelheden (PJ/jr of TJ/jr). Voor sommige 
bronnen en gebruik geldt dat er sprake is van 
een verschil per seizoen. In deze studie word t dit 
gegeven niet meegenomen. 

kilo (k) * 10 A 3 
mega (M) * 1 0 A 6 
giga (G) * 1 0 A 9 
tera (T) * 1 0 A 1 2 
peta (P) * 1 0 A 1 5 

J/sec Watt (W) 
3.600.000 J ki lowattuur (Wh) 
31,65MJZm3 Aardgas equivalent (a.e.) 
MWth Megawatt thermisch vermogen 
MWe Megawatt elektrisch vermogen 

i 4 
\ prtmo» vefbru* 4 
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V a a r w e g e n , 

b i n n e n e n H o o g s p a n n i n g 

A - w e g e n S p o o r w e g e n b u i t e n d i j k s e n g a s l e i d i n g e n 

0.5x0 0,5 x 0 t 7,85 m 50/1 OOrn IxTiphoogte 
W o o n g e b i e d e n 

5 x Masthoogte 
S l a g s c h a d u w 

12x0 

N o m i n a l e 

w e r p a f s t a n d 

180m 

N o m i n a l e 

b i j o v e r t o e r e n 0 
5 3 0 m 

K w e t s b a r e 

o b j e c t e n 

W e i d e v o g e l -

S t i l t e g e b i e d g e b i e d e n B o s 

1200m 500m 200m 

V l e e r m u i z e n 

N a t u r a 2000 
T u r b i n e s m o g e n d e 

d o e l s o o r t e n n i e t s c h a d e 

TECHNIEK 

Windenergie is de energie die besloten ligt in 
een bewegende luchtst room. Hoe sneller de 
lucht stroomt, hoe meer energie deze bevat. Met 
molenwieken die een turb ine aandri jven kan 
deze energie worden gewonnen. Windturbines 
zijn er in verschil lende vermogens in deze studie 
is de potentie van drie types berekend. Voor deze 
berekening maken wij gebruik van drie referentie 
turbines: 900 KW (EWT 54), 3 MW (Enercon E101) 
en 4,2 MW (Enercon E126). 

POTENTIE BEREKENING 

Onder het begrip maximaal verstaan we de 
hoeveelheid windenergie die kan worden opgewekt 
in de ru imte die overbli j f t na het uitsluiten van 
alle gebieden die in stri jd zijn met de toepassing 
van wind-energie. De mogeli jkheden voor het 

plaatsen van windturb ines is onderhevig aan 
wet- en regelgeving die betrekking heeft op de 
bescherming van milieu of personen. Rondom 
bebouwingen infrastructuur zijn veil igheidsbuffers 
vastgesteld op basis van nationale richtl i jnen. Ook 
vanuit de mil ieu- en natuurre-gelgeving worden 
beperkingen opgelegd. Deze restricties gelden 
in dit onderzoek als 'harde' rand-voorwaarden. 
Deze buffers worden vastgesteld aan de hand 
van de afmetingen van de turb ine. Een kleinere 
turb ine heeft meer plaatsingsmogeli jkheden dan 
een grote turb ine, maar kan echter weer minder 
energie produceren. 

In deze verkenning zijn de volgende restricties als 
harde restrictie meegenomen: 

geluidszones rondom woonkernen 

veiligheidszones rondom kwetsbare en 
beperkt kwetsbare objecten 
veiligheidszones rondom A-, N- en S-
wegen 
veiligheidszones rondom spoorwegen 
veiligheidszones rondom 
hoogspannings-, gas- en buisleidingen 
invloedzones rondom vaarroutes 
veiligheidszones of hoogtebeperking 
rondom luchthavens en 
laagvlieggebieden 
beschermingszones rondom primaire 
waterker ing 
veil igheidscontour rondom categoriale 
industrie 

*Het effect van slagschaduw die wordt veroorzaakt door 
het ronddraaien van de wieken is in deze studie niet 
meegenomen. Voor dit probleem bestaan technische 
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oplossingen als het automatisch tijdelijk stopzetten van 
de turbine bij een bepaalde stand van de zon. 

P r o v i n c i a a l be le id 
Naast de hardere restr ict ies, bestaan er 
restr ict ies me t een meer subject ief karakter 
die doo r de lokale au tor i te i ten bepaald kunnen 
w o r d e n . Deze randvoorwaarden kunnen 
per locatie verschi l len. Veelal is er wel een 
mogel i jkhe id voor w indenerg ie , mi ts deze 
geen schade aanr icht aan doe lsoor ten o f de 
daarvoor benod igde condi t ies. In de Provinciale 
Ruimtel i jke Structuurvis ie w o r d t omschreven 
dat aspecten als landschapse lementen, 
cu l tuurh is tor ie , archeologische waarden , natuur , 
geluid en sti l te, duis tern is en l ichth inder, externe 
vei l igheid en nabi j ge legenheid van won ingen 
d ienen te w o r d e n onderzocht . In de ve ro rden ing 
ru imte staat beschreven dat in de gebieden 
die zijn aangewezen als cu l tuurh is tor ische 
hoo fds t ruc tuur , Natuur Netwerk Neder land 
(NNN) en st i l tegebieden ontwikke l ingen onder 
voo rwaa rden mogel i jk zi jn. In de verkenn ing is 
gekeken wat het betekent voor de potent ie van 
w indenerg ie wannee r de vo lgende geb ieden zijn 
u i tgesloten voor de plaatsing van w ind tu rb ines : 
Natuur Netwerk Neder land, Were lder fgoed, 
st i l tegebieden en beschermd stads en 
dorpsgezicht . 

PLAATSINGSPRINCIPE EN 
WINDSNELHEDEN 

De gebru ik te tu rb ines in deze studie zi jn, 
inclusief de ro to rb laden , tussen de 100 en 200 
meter hoog. Wind tu rb ines halen energie uit de 
l uch ts t room, en zijn daarmee van invloed op de 
kracht van de d o o r s t r o m e n d e lucht. Dit be tekent 
dat bij achter elkaar geplaatste tu rb ines, 

de opbrengs t a fneemt . Voor een max imale 
opbrengs t moe ten d a a r o m de vo lgende regels 
in acht w o r d e n g e n o m e n . 

Afs tand to t andere w ind tu rb ines : 
4 keer de ro to rd iamete r haaks op de 
overheersende w indr ich t ing en 6 keer de 
ro to rd iamete r in de overheersende 
w ind r i ch t ing 
Turb ines w o r d e n in l i jnopstel l ingen 
geplaatst . 
Max imaal 3 l i jnen achter elkaar, daarna 
m in imaa l 1,5 km buf fer i.v.m. 
regenerat ie van de l uch ts t room. 

De gemidde lde w indsne lhe id Neder land is onder 
te verdelen in vier categor ieën. In het gebied van 
de U10 komen de w indsne lheden to t ľ m / s en 7 
t o t 7,5 m/s voor . 
OPSTELLING OP LAND 

c= b u f f e r i v m r e g e n e r a t i e 
v a n d e l u c h t s t r o o m 

O p zee O p l and 

ĩ a^ 7 X 0 a= 6 X 0 

T b^̂  7 X 0 0 = 4 X 0 

C 1/1,5 

ľ 7 

r r 
T 

ĩ 

VOLLAST UREN 

< 7 m/s 2240 

77,5 m/s 2620 

7,58 m/s 2850 

> 8 m/s 3200 

EIGENSCHAPPEN EN OPBRENGSTEN 

Referentietypes: 900 KW (EWT 54), 3 MW 
(Enercon E101) en 4,2 MW (Enercon E126) 

BRONNEN 

Handboek risicozonering windturbines 
(RWS, 2014) 
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 
(herijking 2016) 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 
20132018 (herijking 2016) 
RVO gemiddelde windsnelheden in 
Nederland 
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POTENTIE 'MAXIMAAL' BEREKENING PV DAKEN PLAATSING EN TECHNIEK ALGEMENE TECHNIEK 

Zonne-energie kan worden opgewekt door zonlicht 
om te zetten in elektriciteit door middel van PV-
cellen of warmte door thermische collectoren. 
De plaatsing van thermische collectoren en PV-
cellen kan op ieder geschikt oppervlak. PV-panelen 
worden aangesloten op het elektriciteitsnet via 
de meterkast in huis of via t ransformatorstat ions 
bij een veldopstell ing. Thermische panelen zijn 
in huis aangesloten op een warmteboi ler . Wij 
nemen in deze studie de aanname dat op 850Zo van 
het beschikbaar dakoppervlak PV-cellen worden 
toegepast voor het opwekken van elektriciteit. De 
andere 1507o van het dakoppervlak word t gebruikt 
voor de opwekking van lage temperatuur warmte 
door middel van thermische collectoren. PV-cellen 
worden ook toegepast op velden in het agrarisch 
gebied. 

De potentie voor zonne-energie is bepaald door 
een inschatting te maken hoeveel oppervlak 
benut kan worden met standaard panelen en dit 
te vertalen naar opbrengst. Doordat in de open 
data BAG geen onderscheid word t gemaakt tussen 
het dakoppervlak en het grondoppervlak, word t 
gesteld dat het dakoppervlak gelijk is aan het 
grondoppervlak. 

Beperkingen 
Voor r i jksmonumenten en panden binnen een rijks-
beschermd stads- of dorpsgezicht geldt dat deze te 
maken hebben met extra randvoorwaarden bij het 
plaatsen van PV-cellen. Binnen deze verkenning 
word t met deze restrictie rekening gehouden door 
de potentiële opbrengst ten opzichte van een 
normaal dak te halveren. 

PV-panelen en collectoren zijn te plaatsen op 
daken van gebouwen of op open gronden. De 
opt imale plaatsingshoek in Nederland is 35" 
met een oriëntatie tussen zuidoost en zuidwest. 
Panelen kunnen zowel op platte als op schuine 
daken geplaatst worden. Op basis van de hoogtes 
van gebouwen is er een inschatting gemaakt 
welke gebouwen een schuin dak hebben en 
welke een plat dak. Om de ongunstige oriëntatie 
bij schuine daken uit te sluiten is uitgegaan 
van een beschikbaarheid van 500Zo van het 
oppervlak. Daarvan is verondersteld dat de 
helft zuidgeoriënteerd is en de andere helft 
oost geor iënteerd. Daarnaast dient er rekening 
gehouden te worden met obstakels op de daken 
zelf of in de directe omgeving. Het effect hiervan 
word t ingeschat op 500Zo benutt ing voor schuine 
daken zodat uiteindeli jk een effectieve benutt ing 
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PVVELDEN PLAATSINGSPRINCIPE 

van 259/0 van het beschikbare dakoppervlak voor 
schuine daken geldt. Voor platte daken gaan we 
uit van opgestelde rijen achter elkaar. Er is sprake 
van eigen schaduwwerking waardoor er ru imte 
tussen twee rijen ontstaat. Ook hierbij geldt dat 
obstakels op het dak zelf en in de directe omgeving 
effect hebben op de benutt ing van het oppervlak. 
De effectieve benutt ing van het beschikbare 
dakoppervlak voor platte daken is ingeschat op 
30

0

Zo. Deze benutt ing afgestemd met schattingen 
van ECN. 

1 0 0  2 0 0 W a t t p i e k / m ' 
p a n e e l s t a n d a a r d 
o m s t a n d i g h e d e n 

V o l d o e n d e o n d e r l i n g e a f s t a n d i . v .m . s c h a d u w 

INSTRALING EN VERMOGEN 

Het vermogen van een PVpaneel word t aangeduid 
in Wattpiek(Wp) onder standaardomstandigheden. 
De huidige techniek heeft een rendement van 15

0

Zo 

waardoor de wattpiek voor een standaardpaneel 
(1,64 m2) ui tkomt op 246 WP. De verwachtte 
rendementsverbeter ing r ichting 2050 is groot 
waardoor wij uitgaan van een rendement van 
269/0 voor alle panelen in 2050. Voor Nederlandse 
daken word t uitgegaan van een gemiddelde 
instralingsfactor van 875 kwh/kwp. 

Voor de opbrengst per m2 is uitgegaan van een 
paneel met hetzelfde rendement op daken van 1,3 
GJ/rrrë. Dit isgebaseerd op een gemiddelde prestatie 
die door Holland Solar is bepaald. De efficiëntie 
van de huidige techniek voor collectoren is 359/Ū. 
De verwacht ing is dat door eff iciëntieverbetering 
collectoren in 2050 een opbrengst van 1,5 GJZm2 
hebben. 

Zonnevelden of zonneweides zijn grote stukken 
grond die worden gebruikt voor opwekking van 
energie met stellages waarop zonnepanelen 
worden geplaatst. Deze gronden zijn veelal te 
vinden in het buitengebied. Het stuk grond word t 
dan getransformeerd tot een nieuwe bestemming. 
Afhankeli jk van de omvang van het perceel word t 
een perceel aangesloten op een midden of 
hoofdstat ion station van de netbeheerder. 

POTENTIE 'MAXIMAAL' BEREKENING PV VELDEN 

In het agrarisch gebied is de meeste ruimte 
beschikbaar voor zonnevelden of zonneweides. 
In de prakti jk betekent dit dat er bouwland of 
grasland beschikbaar wordt gesteld om voor een 
periode van 20 to t 25 jaar zonneenergie op te 
wekken. In onze maximale berekening gaan we uit 
van een maximale t ransformat ie van 10

0

Zo van het 
agrarisch areaal. Aan de landelijke klimaat tafels 
wordt gesproken over 4Vo van het agrarisch areaal 
voor heel Nederland. 

Provinciaal beleid 
Het huidige provinciale beleid geeft de voorkeur 
aan zon op daken en op pauzelandschappen. In het 
veld worden geen voorkeuren aangewezen omdat 
de inpassing nauw komt en maatwerk vraagt. 
Net als bij wind zijn in de ruimtel i jke verordening 
gebieden (Natuurnetwerk Nederland en Unesco 
werelderfgoed) aangeduid waar het plaatsen van 
zonnevelden of zonneweides, alleen mogelijk is 
onder bepaalde voorwaarde. 

In de potent ieberekening is ook gekeken wat de 
opbrengst is als er 1009/0 t ransformat ie is en welke 
invloed het provinciaal beleid heeft. 

De opt imale plaatsingshoek in Nederland is 3034
0 

met een oriëntatie tussen zuidoost en zuidwest. 
Bij plaatsing op velden worden er vaak meerdere 
panelen van ca. 1,6 m

2 boven en naast elkaar 
geplaatst op beweegbare stellages waarbij de 
hoogte tussen de 1,5 to t ca 1,8 m bedraagt en 
de stellages ver genoeg uit elkaar moeten staan 
zodat ze elkaar niet beschaduwen. Bij plaatsing 
in het open veld moet rekening gehouden 
worden met omringende objecten die schaduw 
kunnen werpen, zoals bebouwing of bomenr i jen. 
Daarnaast dient enige afstand te bewaard te 
worden tot infrastructuur of activiteiten die schade 
kunnen opleveren. 

Doordat de panelen op maaiveldniveau geplaatst 
worden, kunnen relatief lage objecten ze al 
grotendeels aan het zicht onttrekken. Hierbij kan 
gedacht worden aan dijkjes, bosschages die vaak 
langs wegen aangeplant worden, bebouwing of 
bestaande heggen rond de velden. 

10561070 kWIVm2 
10431056 kWh/n12 

10291046 kWhZm2 

10151029 kWhZm2 

10011015 kW1Vm2 

9871001 kWhZm2 

973987 kWh/rrű 

959-973 kWIVm2 

945-959 kWh/rrű 
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INSTRALING EN VERMOGEN 
Voor de panelen voor het veld word t uitgegaan 
van hetzelfde paneel als bij daken met hetzelfde 
rendement in 2050. De instraling op het veld gaan 
we uit van een hogere gemiddelde instraling in 
Nederland van 1000 kwh/kwp. 

BRONNEN 

Ruimtelijk effecten van de transitie in Noord-
Holland (ECN, 2015) 
Opbrengst van zonnestroomsystemen in 
Nederland (RVO, 2014) 
Wat levert een Zonneweide per ha op? (WUR, 
2015) 
Spatial transition analysis: Spatially explicit and 
evidence-based targets for sustainable energy 
transition at the local and regional scale (Oudes, 
Stremke, 2018) 
Rumte voor zone-energie in Nederland 2020-2050 
(2015, Holland Solar) 
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RESTWARMTE w 
V 

Afstand van bron tot gebruiker 
moeten worden geminimaliseerd. 

Als de afstand tussen huizen 
te groot is, is een 

warmtenet niet rendabel. 

Warmte bron (diepe 
geothermie installatie/ 

restwarmte/ WKK) 
Substation 

warmte distributie 

Warmte transport per 
lorry opgeslagen in 

PCM's* (alleen kleine 
afstanden) 

Transport grid: 
grote buizen tot max. 

30-40 km 

B B 

Warmte transport per boot 
opgeslagen in PCM's* 
(zoals gesmolten zout) 

Distributie netwerk 
kleinere buizen 
max. 10-15 km 

TECHNIEK 

De warmte die e rv r i j komt uit bestaande processen 
in de industrie, uit datacenters of uit koelprocessen 
in de util iteit kunnen worden opgevangen en 
dienen als een voedingsbron voor warmtenet ten. 
In dit onderzoek is in beeld gebracht welke 
potentiële bronnen voor restwarmte er aanwezig 
zijn. In deze inventarisatie baseren we ons op de 
kansenkaart warmte van Greenvis (2016) en de 
recente inventarisatie van condenswarmte (30 oC 
-45 0C) uit de warmteat las van RVO. De afstand die 
kan worden afgelegd met hoge temperatuur is 
groter dan met lage temperatuur . 

POTENTIE 'MAXIMAAL' 

De warmte kan worden geclassificeerd in lage 
tempera tuurwarmte en hoge tempera tuurwarmte . 
Het maximale geschatte potentieel is in kaart 
gebracht. Uit de inventarisatie van Greenvis zijn 
RWZi's, datacenters, dr inkwaterput ten, industriële 
restwarmte en ziekenhuizen meegenomen 
in het onderzoek. Uit de invertarisatie van 
condenswarmte zijn o.a. koelhuizen, slachterijen, 
webhost ingbedri jven, supermarkten en 
voedselproductie bedri jven. 

BRONNEN: 

Kansenkaart warmte provincie Utrecht (Greenvis, 
2016) 
Condenswarmte (RVO Warmteatlas, 2018) 
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GEOTHERMIE 

IMniulwiiMlwrtrtWiļi 
-400m

1 per GWh 

— 

g 

0,3/0,5 ha 
1 pee 4.5 km» 

Mnåmaal 4.000 huishoMdens 
nodig als gebruiker Afstand 

gebruikers tot 
«:: installaüezo 

klein mogelijk 
Restrictie boventokale 
productie niet In EHS 

I I I f 
T45 *C T120K 

* 8 * 

Crftindwaterbeschernilngsgeb»eden 

T25C T4S*C 

Injector. 
Koud water 

mjecöe 

Niet boren «wegens restricties 

O lepe geothermie 
Hoge temperatuur «warmte 

DIEPE GEOTHERMIE 

Bíj geothermie word t de warmte die in diepere 
aardlagen aanwezig is b e n u t Via een geotherrnīsche 
installatie word t w a r m water getransporteerd in 
een warmtenet . Er zijn grofweg dr ie dieptes waarui t 
aardwarmte gewonnen kan worden . Bij ultradiepe 

geothermie word t er gekeken naar een diepte van 
meer dan 4 km, welke een temperatuur heeft van 
boven de 100

G

C. Diepe geothermie gaat over de 
dieptes van 1,5 k m to t 4 km met een temperatuur 
van ongeveer 60"C to t 100"C. Bij ondiepe geo

thermie gaat het o m de laag to t 1,5 k m en is de 
temperatuur ongeveer 20

o

C to t 4 0
o

C In deze 
studie word t gekeken naar de diepe geothermie. 
Dit warme water is direct, zonder voorverwarming 
of koel ing toepasbaar voor woningen of kassen. 
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POTENTIE 'MAXIMAAL' BEREKENING GESCHIKTHEID EN VERMOGEN 

Trias-laag 
De potenties zoals die in dit onderzoek naar 
voren komen, zijn gebaseerd op gegevens voor 
heel Nederland van TNO Thermogis (2012). De 
temperatuur van water op 1.200m (voor kassen) 
en 2.000m (voor woningen) onder maaiveld is 
bepaald. De put ten die nodig zijn voor geothermie 
hebben minstens deze diepte. Vanaf een bepaalde 
water temperatuur is een laag in potentie geschikt 
voor geothermie. De data van TNO geeft inzicht in 
de te verwachten temperatuur van het grondwater 
op een bepaalde diepte, maar geeft geen inzicht in 
de bruikbaarheid van de betreffende aardlagen op 
specifieke locaties voor geothermie-doeleinden Of 
de laag ook daadwerkeli jk geschikt is, is onder meer 
afhankelijk van de compactheid/door latendheid 
van deze laag. Dit zal gericht onderzoek desgewenst 
verder uit moet wijzen. 

Restricticties 
Restricties voor het toepassen van geothermie 
worden bepaald door beperkingen die gelden voor 
het boren in de ondergrond. In deze verkenning 
zijn de boringsvrije zones uitgesloten bij de 
bepaling van de potentie. De waterwingebieden 
en beschermingszones voor grondwaterwinning 
worden aangeduid als mogelijke restricties. 
Afhankeli jk van de boortechnieken en 
randvoorwaarden kunnen deze gebieden later 
nog worden uitgesloten. 

PLAATSING EN TECHNIEK 

Bij geothermie word t gebruik gemaakt 
van aardwarmte. In deze verkenning is 
uitgegaan van installaties die een relatief lage 
product ietemperatuur leveren van minimaal 65 0C 
voor woningen en minimaal 45 0C voor kassen en 
waarbi j enkel warmte word t gewonnen en geen 
omzett ing naar elektriciteit plaatsvindt. Voor dat 
laatste is een veel hogere product ietemperatuur 

nodig. De hier gekozen installaties zijn gebaseerd 
op de referentie-installatie uit de SDE+ 2015 en 
draaien 5.500 uur per jaar. Een geothermische 
installatie is het meest zinvol in gebieden waar 
de warmte in de directe omgeving gebruikt kan 
worden, zodat bij het t ransport van warmte zo 
min mogelijk verliezen optreden. Wij gaan uit 
van een maximale afstand van 1,5 km. Gebieden 
met een hoge warmtevraag zijn stedelijk gebied, 
bedri jventerreinen en glastuinbouwgebieden. Als 
de installatie is afgebouwd, kan hij goed worden 
ingepast in de bebouwde omgeving. Inpassing lijkt 
daarmee met name in nieuw te ontwikkelen gebied 
interessant, of in gebieden die getransformeerd 
gaan worden. 
Bij een aangenomen ondergrondse afstand van 1,5 
km tussen injector (pompt koude naar reservoir) en 
producer (haalt warmte naar de oppervlakte) is het 
ruimtebeslag 1,5 km x 3 km = 4,5 km2. Uiteraard 
is dit een vereenvoudiging en kan ook onder een 
hoek geboord worden zodat de installatie niet 
exact in het midden van de 4,5 k m 2 hoeft te staan. 
Tijdens de bor ing is de benodigde ru imte minimaal 
0,06 en maximaal 1 hectare. De bovengrondse 
ruimte die benodigd is voor de centrale is 0,3 to t 
0,5 hectare. 

1,5 KM 
I 1 

= 4,5 KM ? 

In het model Thermogis word t een maakt een 
onderscheid in drie verschil lende vermogens 
die per doublet winbaar zijn 5 MWth, 7.5 MWth 
en 10 MWth. Daarnaast word t er een indicatie 
gegeven van de kans dat deze ondergrond goed 
genoeg is voor het gestelde vermogen. Deze 
worden gesteld op meer dan 309/0 en minimaal 
509/0. Voor een groot deel van Nederland geldt dat 
er nog onvoldoende kennis aanwezig is over een 
mogelijke geschiktheid. 

o n b e k e n d 

m o g e l i j k e p o t e n t i e 

g o e d e p o t e n t i e 

In de berekening is rekening gehouden met deze 
indicaties. 
Per installatie is 4,5 k m 2 aan ondergrondse 
ru imte nodig zoals is te lezen in 'techniek en 
plaatsing'. Als minimale grootte van een woonkern 
als afzetgebied, is een omvang van ca. 4.500 
huishoudens genomen. 

Door het oppervlak van de verschil lende 
potentiegebieden binnen 1,5 km van de 
voornaamste afzetgebieden te vermenigvuldigen 
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met de kans dat het genoemde vermogen te 
bereiken is en te delen door de benodigde ruimte 
per installatie, kan het aantal installaties per 
woonkern of kassencomplex berekend worden. Er 
is altijd sprake van een potentie die aanwezig is in 
de ondergrond en een potentiële vraag, die word t 
bepaald door de aanwezigheid van woningen 
of van kassen. De laagste waarde is bepalend 
voor het aantal installaties dat toepasbaar is en 
bepaald daarmee de potentiële opwekking. 

M R H * 

Economisch 

K .mme 
63.067 PJ 22.548 P 

P o t e n t i a l 

recoverable heat 
Ruimte Káīse r 

151.576 PJ 209.875 PJ 

Heat in place 
822.283 PI 

* gekoppe ld aan w a r m t e a f n e m e r 

BRONNEN 

Thermogis v1.0 (TNO, 2012) 
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THERMISCHE ENERGIE UIT OPPERVLAKTE 
WATER EN WARMTE UIT GEMALEN V 

Het oppervlaktewater is een warmtebron die benut 
kan worden voor het verwarmen van de gebouwde 
omgeving. De warmte is seizoensafhankelijk en 
gaat daarom in combinat ie met een WKO-systeem. 
Hierdoor zit er een overlap in deze potentie met 
de potentie van het WKO-systeem. IF Technologie 
(2016) heeft samen met Unie van Waterschappen 
de potentie voor Nederland in kaart gebracht. 

MAXIMALE POTENTIE 

De maximale potentie van TEO is de potentie die 
door het onttrekken van warmte (3-6DC) met een 
pompinstal lat ie uit het oppervlaktewater van alle 
water lopen en plassen uit de regio kan worden 
gewonnen. De hoeveelheid energie die in het water 
zit is afhankelijk van de stroming van water, de 
temperatuur van het water en de opslagcapaciteit 
van de ondergrond. Naast de totaalpotent ie heeft 
IF Technology (2016) het economisch winbaar 
potentieel berekend. Om dit te kunnen bepalen 
gaan ze uit van een m in imum vraag en aanbod van 
1000 GJ en een maximale afstand van 1 km. Beide 
warmtepotent ies zijn afgeleid van deze studie. 

BRONNEN 

Handreiking aquathermie, (Stowa, 2018) 
Landelijke verkenning warmte en koude uit 
het watersysteem. (IF Technologie, 2016) 
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WARMTE-KOUDEOPSLAG m 
V 

Warmte-koudeopslag (WKO) is een systeem 
waarbi j warmte en koude in de grond kan worden 
opgeslagen to t een maximale diepte van 250. Het 
grondwater heeft een constante temperatuur van 
11 0C. In de zomer word t wa rm water opgeslagen 
in de grond en koud water opgepompt en in 
de winter andersom. Over het jaar heen dient 
de energie in de bodem in balans te zijn, de 
hoeveelheid die word t ont t rokken dient gelijk te 
zijn aan de hoeveelheid die word t opgeslagen. Het 
opgepompte water word t dan opgewarmd zodat 
het gebruikt kan worden voor verwarming van 
het huis. Deze techniek kan in een open of een 
gesloten systeem worden toegepast. 

RVO(2014) heeft in kaart laten brengen wat de 
potentie is van de ondergrond voor een WKO 
systeem per buur t (GJ/ha/jaar). Dit hebben zij 
gedaan voor open systemen en voor gesloten 
systemen. Niet overal is het toegestaan om 
in de grond te boren, boringsvrije zones en 
grondwaterbeschermingsgebieden worden 
uitgesloten van het potentiegebied. 
Om een maximale potentie te kunnen aangeven 
word t er aangenomen dat er een zekere mate 
van bebouwingsdichtheid nodig is om de 
lagetemperatuurwarmte collectief te benutten; 
daarom is alleen de potentie van de CBS-buurten 
met een stedeli jkheidsgraad van 3 of lager 
meegenomen. Deze l imitering correspondeert met 
een eerdere RES-studie voor de Regio Rotterdam-
Den Haag. (Generation Energy en CE-Delft). 

In de praktijk is de potentie ook nog gelimiteerd 
door de afstand to t de warmtevragers. Omdat het 
een lagetemperatuurbron betreft, kan de warmte 
niet over grote afstanden getransporteerd worden. 

Om de opslagcapaciteit maximaal te benutten moet 
de warmte ook daadwerkeli jk worden opgewekt. 
Op dit moment worden WKO-bronnen vooral 's 
zomers geladen om in de koelbehoefte te voldoen. 
Een van deze bronnen kan komen uit TEO. De 
warmtebehoef te in de winter is echter groter dan 
de koude behoefte in de zomer. Daarnaast moet 
de WKO-warmte van 20 oC meestal nog worden 
opgewaardeerd naar boven de 30 oC, bijvoorbeeld 
met behulp van elektrische warmtepompen. 

BRONNEN 

- Omgevingswarmte (RVO warmteatlas, 2014) 
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BIOMASSA 

V e r g i s t e r e n g a s o p s l a g n i e t a a n d e r a n d 

v a n h e t k a v e l ( r i s i c o o p a a n r i j d i n g ) . 

R e s t r i c t i e b o v e n l o k a l e p r o d u c t i e : 

p l a a t s i n g s r u i m t e v o o r d i g e s t a a t . 

R e s t r i c t i e b o v e n l o k a l e 

p r o d u c t i e : n i e t i n E H S 

N i e t i n d e b u u r t v a n s t e d e n 

i . v . m . o v e r l a s t . 

5 0 m 

V e i l i g h e i d s z o n e v o o r 

k w e t s b a r e o b j e c t e n . m 

ALGEMENE TECHNIEK 

Biomassa kan omgezet worden in biobrandstof 
in biogas of het kan ingezet worden voor 
verbranding. In deze studie word t gekeken 
naar de potentie die behaald kan worden als de 
reststromen uit het gebied worden omgezet in 
gas door middel van co-vergisting, monovergist ing 
of kan worden ingezet voor verbranding. Echter 
hebben veel van deze reststromen al een 
bestemming in de huidige situatie. 

POTENTIE 'MAXIMAAL' BEREKENING 

Het is onmogeli jk om te voorspellen hoeveel 
reststromen er in 2050 in het gebied beschikbaar 
zijn. Om toch een beeld te schetsen van de 
omvang van de hoeveelheid energie die uit 
biomassa gewonnen kan worden word t de situatie 
van 2015 (meest actuele informatie) geprojecteerd 
op het jaar 2050. In geval van reststromen 

betekent dat dit niet uitgaat van t ransformat ie 
van agrarisch land of kap van bossen. Bij telen 
voor biomassa is dit wel het geval, dan word t 
er gezocht naar een gewas met een groot 
product ievolume dat kan worden vergist. 

Bij co-vergisting word t mest samen met ander 
organisch materiaal (snoeiafval, bermgras etc.) 
vergist. Het gas dat vr i jkomt kan opgewerkt 
worden to t ruw biogas. Vervolgens kan dit biogas 
door middel van een warmtekracht koppel ing 
(WKK) in elektriciteit en (rest)warmte worden 
omgezet, of opgewerkt worden to t groen gas. 
Het restproduct word t gezien als mest en kan 
op het omringende land worden uitgereden. Het 
rendement van het opwerken naar groen gas 
is ongeveer 629/0. Bij het omzetten van biogas 
middels een WKK is het elektrisch rendement laag, 

maar als zowel de vr i jkomende mest als de (rest) 
warmte kan worden gebruikt, is een vergister toch 
aantrekkeli jk. 

Binnen deze studie is allereerst de potentie 
berekend voor co-vergisting, waarbij de 
reststoffen van gft-afval, gras en akkerland 
worden samengevoegd met rundermest. Voor 
de resterende potentiële reststromen van 
rundermest, varkensmest, pluimveemest en slib 
uit RWZI is de potentie voor biogas berekend aan 
de hand van monovergist ing. De reststromen zijn 
gebaseerd op de CBS-gegevens. 

87 



OPBRENGST PER INSTALLATIE BRONNEN 

Een co-vergistingsinstallatie is theoretisch simpel 
op te schalen door vergisters en bi jbehorende 
voorzieningen bij te plaatsen. De schaal van 
een vergistingsinstallatie word t voornameli jk 
bepaald door de beschikbare hoeveelheid mest, 
droge stof en de plaatsingsruimte voor digestaat. 
Daarnaast is een installatie die gekoppeld is aan 
de WKK enkel aantrekkeli jk als de restwarmte 
nutt ig kan worden gebruikt in de directe 
omgeving. In dit voorbeeld word t gerekend met 
een standaardtype vergister die 505 Nm3 'h ruw 
biogas produceert (of 315 Nm3Zh groen gas). Dit 
is qua afmetingen te vergelijken met een bio-WKK 

installatie van 1,1 MWe. Dit is het type installatie 
dat nog kan worden toegepast onder de MER-
grens. Één installatie die 8000 vollasturen draait 
levert daarmee per jaar 84,84 TJ/jaar. 

Reststromen per gemeente (CBS statline, 2015) 
Routekaart hernieuwbaar gas (Groengas, 2014) 

THERMOCHEMISCHE VERWERKING BIOCHEMISCHE VERWERKING MECHANISCHE VERWERKING 

D e f l a g r a t i o n T o r r e f a c t i o n 
(200-400 »C) 

I 
b i o - c o a l 

P y r o l y s e 

(300-800 »C) 

p y r o l y s e 

o l i e 

V e r g a s s i n g 

(800-1000 »C) 

ï 

F e r m e n t a t i e A n a e r o b i s c h e f e r m e n t a t i e V e r e s t e r i n g 
(suiker+zetmeel) (vergisting) 

s y n g a s b i o - e t h a n o l 

ETBE 

1 
m e t h a a n b i o d i e s e l 

H y d r o l y s e 
* F e r m e n t a t i e 

1 lil 

M e t h a n i s e r i n g FT S y n t h e s e 

b i o - e t h a n o l 

b i o - b u t a n o l 
b u l k c h e m i c a l e n 

M e t h a a n f t - d i e s e l 
m e t h a n o l / D M E d i v e r s e b u l k c h e m i c a l e n 

FORMS OF BIOMASS 

E n e r g i e g e w a s s e n 
( t o t 1 9 0 G J / h a ) 

H o u t 

( 2 3 G J / h a ) 

fc Ė * 
G e b r u i k t e v e t t e n O r g a n i s c h D i e r l i j k e 

e n o l i e ( G F V O ) b i o l o g i s c h a f v a l v a n m e s t 
( 3 5 . 6 G J / t o n ) d e v o e d i n g s i n d u s t r i e ( v a n 0 . 7 t o t 

( 8 . 6 G J / t o n ) 7 G J / t o n ) 

è 6 
S l i b 

RWZI 
( 6 . 5 G J / t o n ) 

H u i s h o u d e l i j k 
g r o e n a f v a l 

( 5 . 8 G J / t o n ) 

G r o e n a f v a l 

( v a n 0 .3 t o t 

2 G J / t o n ) 

p e r s e n o f e x t r a c t i e 

l 
o l i e 

1 I N S T A L L A T I E 

( 8 5 T J Z y e a r ) 

5 x w e e k 1 0 t o n ± 1 0 0 0 

ì í 
4 2 k m

2 3 . 4 k m
2 
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ENERGIEPASPOORT TOELICHTING 

PASPOORT 

REGIO OPGAVE 2050 

2050 MET 
EFF C ENT E 

R 2050 EFFICIENTIE ^ MAX. 
BESPAAR SCENAR O 

L E G E N D A POTENTIE PER BRON 

zLEKTR GTE T W ND 

NETWERKGAS ZON OP VELD 

WARM WATER ZON OP DAKEN 

3IOMASSA 
B O MASSA 

OL EPRODUCTEN * LPG 
GEOTHERM E 

KOLEN 

RESTWARMTE MAXIMALE POTENTIE 

TEO + GEMALEN 

2.000 4.000 6.000 8.Ö00 10.000 12.000 
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ENERGIEPASPOORT TOELICHTING 

1 . De be t re f f ende g e m e e n t e . B . 

2. De energ iev raag in 2050 u i t g e d r u k t in 
de ve rsch i l l ende energ iedragers 
inc lus ie f de bandb reed te v a n besparen C. 
en v e r d u u r z a m e n . 

A. De energievraag in 2050, waarbi j 
eff iciëntiemaatregelen zijn 
meegenomen. D. 

B. De energievraag in 2050 inclusief 
efficiëntie maatregelen en de 
combinat ie besparingsmaatregelen die 
het minste energieverbruik oplevert: 
ingri jpend isoleren, warmtepompen, 
modal shift en elektrificatie van het 
vervoer. 

3. De p o t e n t i e v a n de ve rsch i l l ende 
ene rg ieb ronnen die z i jn m e e g e n o m e n 
in deze v e r k e n n i n g . De uitgangs¬
p u n t e n v a n de versch i l l ende 
p o t e n t i e b e r e k e n i n g e n z i jn te v i n d e n 
in de bi j lage 2. 

A. De potentie van windenergie wanneer F . 

de veiligheid en mil ieu restricties zijn 
meegenomen (blauw + arcering) en de 
potentie wanneer naast de veil igheid- en G. 
mil ieurestricties ook de provinciale 
restricties zijn meegenomen (blauw). 

De potentie van zon op veld, wanneer 
109/0 van het agrarisch land word t benut 
voor het plaatsen van PV- panelen. 

Potentie van het dakoppervlak, wanneer 
8 5 / word t gebruikt voor het opwekken 
van elektriciteit en 159/ voor het 
opwekken van warmte. 

De potentie voor biomassa is de band¬
breedte op basis van de huidige rest¬
stromen als optel l ing van de potentie 
van covergisting, monovergist ing en 
organisch materiaal (groen) versus een 
opt imale verdel ing van teelt van 
organisch materiaal en mestproduct ie 
over het agrarisch gebied ( 5 0 / - 5 0 / ) 
(groen + arcering). 

De potentie voor geothermie is de 
bandbreedte met de beperking van kans 
op benutt ing van de bron (roze) en 
zonder de beperking, oftewel dat alle 
bronnen alle bronnen voor geothermie 
1009/ te benutten zijn (roze en arcering). 

Het maximaal geschatte potentieel van 
restwarmte. 

Voor de potentie zijn Thermische Energie 
uit Oppervlakte water (TEO) en warmte 
uit gemalen bij elkaar opgeteld. Hierbij 
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bestaat de bandbreedte uit met (roze)en 
zonder (roze + arcering) de beperking van 
een afzetgebied tot 1,0 ki lometer en een 
minimale afname van 1000 GJ/jaar. 



PASPOORT RES-REGIO U16 

REGIO: U10 OPGAVE 2050 

MET EFFICIENTIE 

EFFICIENTIE + MAX ISOLEREN 
WARMTENET 

5 ,3 4 , 4 

EEFF C ENT E + MAX SOLEREN 
t- VOLLED GE ELEKTR F CAT E 

40,0 60,0 

LEGENDA POTENTIE PER BRON 

ELEKTRICITEIT WIND 0 . 2 - 2 0 . 6 

NETWERKGAS ZON OP VELD 

ZON OP DAKEN 7 , 4 / 1 , 3 WARM WATER 

BIOMASSA 6 , 5 - 9 , 3 BIOMASSA 

. 0 - 2 . 2 OL EPRODUCTEN GEOTHERMIE 
+LPG 

KOLEN RESTWARMTE 

MAX MALE POTENT E 8 , 0 - 2 5 , 1 TEO + GEMALEN 

100.0 

9 2 



PASPOORT BUNNIK 

BUNNIK OPGAVE 2050 

MET EFFICIENTIE 

EFF C ENT E + MAX MAAL 
BESPAAR SCENARIO 

PJ 0,0 

LEGENDA POTENTIE PER BRON 

ELEKTRICITEIT WIND 0 . 5 - 0 . 6 

NETWERKGAS ZON OP VELD 

0 . 2 1 0 . 0 3 ZON OP DAKEN WARM WATER 

BIOMASSA 0 , 2 - 0 , 3 BIOMASSA 

OLIEPRODUCTEN GEOTHERMIE 
+ LPG 

KOLEN RESTWARMTE 

MAXIMALE POTENTIE TEO + GEMALEN 0 ,1 - 0,4 
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PASPOORT DE BILT 

J E E. LT OPGAVE205C 

ME EFFICIENT E 

EFFICIENT E i MAXIMAAL 
EE_.A.iP ;,CENAR|::: 

P

J 0,0 

L E G E N D A  J ENTIĪ FEP BōM 

ELEKTRICITE T 0 . 1 0 . 3 

NE '.VE.KGAj Z ' j . ;. - v : . [ ; 

ZON OP DAK EN WARM WATER 

BIOMASSA 3 O MASSA 0 . 3 0 . 4 

OLIEPRODUC TEN GEOTHERMIE 
L'..

KOLEN RES 'AARM E 

MAXIMALE OTENTIE TEO  GEMALE'J Ĵ.
1 3 6 

9 4 



PASPOORT DE RONDE VENEN 

J E Rũ \ Z'z VzMEf, OPGAVE205C 

ME EFFICIENT E 

EFFICIENT E + MAXIMAAL 
E EiAAP : TENP :ľ: 

' i :,c 

L E G E N D A  J EMTIE FEP E  Ō U 

ELEKTRICITE T WIND 0 . 9 2.1 

NE '.VE.KG.Aj I O N .: 

ZON OP DALEN Ĵ 5 ' C ' vVARM WATER 

BIOMASSA 3 O MASSA ū S 

OLIEPRODUC TEN GEOTHERMIE 

KCLEN RES 'AARM E 

MAXIMALE OTENTIE TEO  GEMALEN 1.0 5 . 0 

95 



PASPOORT HOUTEN 

H O U T E N :  V E : o : c 

V E EFF C EN IE 

EFFICIËNTE* MAXIMAAL 
Ē E S  A  F ' : IENARI ; 

- E G E N D A POTENTIE PER BRON 

ELEKTRICITE T v. ND D.5 3 3 

NE


WERKGAS ZON OP V E . D 

ZON ľ '
: D l EN ' ' WATER j  ' C I 

BIOMASSA 3 C MASS A 0 . 3 0 . 4 

: . i r  "
:

: : .' . GEO~HERMIE 0 . 0 0 . 0 

L ĨG 

KOLEN RES vVARM E 

MAXIMALE POTENTIE TEO t GEMALEN 0 . 3 0 . 8 

9 6 



PASPOORT IJSSELSTEIN 

IJSSELSTEIN O P G A V E 205C 

ME~ EFFiCi ENTIE 

EFFICIENT E + MAXIMAAL 
BES-AAR SCENARIO 

PJ 0,0 

L E G E N D A POTENTIE PER BRON 

ELEKTRICITEIT 

NE-'.VERKGAS 

0 . 1 3 -

WARM WAT El 

BIOMASSA 0 . 1 0.2 

OLIEPRO DU O E N 
^LPG 

KOLEN 

MAXIMAL j ; 3 3 

9 7 



PASPOORT LOPIK 

-UPI-- OPGAVE205C 

ME EFFICIENT E 

E-FICIENT E + MAXIMAAL 
BES-AAP 3CENARI::: 

P

J 0.0 

L E G E N D A - j Eľ-JTI ī F E F: B-.-ĵľi 

ELEKTRICITE T WIND 1.6 -. 3 

NE WERKGAS ZON . - ' 

ZON OP DALEN j.l'Z 0 4 WARM WATER 

BIOMASSA 3 O MAS SA 0 . 5 - 1 . 8 

0 . 4 0 , 4 OLIEPRODUC EN GEOTHERMIE 

KCLEN RES WARM E 

MAXIMALE -OTENTIE TEO - GEMALEN 0 . 3 - 1 . 0 

98 



PASPOORT MONTFOORT 

MUNTFGüRT OPGAVE205C 

ME EFFICIENT E 

E-FICIENT E + MAXIMAAL 
BES-AAP : TEN-P :ľ: 

L E G E N D A - j Eľ-JTIī FEP B-.-Ĵľi 

ELEKTRICITEIT 

NETWERKGAS 

j 5 

ZON J-- VEJŌ 

ZON OP DAKEN J.I'Z 03 WARM WATE 

BIOMASSA j - : 5 

OLIEPRODUCTEN 
-LPC-

KOLEN 

MAXIMAL 

RESTWARMTE 

TEO f GEMALEN J Z 4 

9 9 



PASPOORT NIEUWEGEIN 

NIEUWEGEiN OPGAVE205C 

ME EFFICIENT E 

E-FICIENT E + MAXIMAAL 
BES-AAP 3CENARI::: 

3

J 0,0 1.0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

L E G E N D A - J Eľ-JTI ī F E F: B-.-ĵľi 

ELEKTRICITE T WIND 0 . 0 0 , 1 

ZON OP VELD NE WERKGAS 

ZON OP DALEN Ĵ 5 ' C ' WARM WATER 

BIOMASSA 3 O MAS 5 A 0 . 0 0 . 0 

OLIEPRODUC EN GEOTHERMIE 

KCLEN RES WARM E 

MAXIMALE -OTEN M E TEO - GEMALEN 0 . 7 - 1 . 0 

Pj 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6.0 7,0 8,0 

1 0 0 



PASPOORT OUDEWATER 

OUDEWATER OPGAVE 2050 

MET EFFICIENTIE 

EFFICIENTIE + MAXIMAAL 
BESPAAR SCENARIO 

PJ 0,0 

LEGENDA POTENTIE PER BRON 

ELEKTR C TE T W ND 0 . 7 - 1 . 1 

NETWERKGAS ZON OP VELD 

ZON OP DAKEN 0,1 I 0 , 0 WARM WATER 

BIOMASSA BIOMASSA 

OLIEPRODUCTEN GEOTHERMIE 
+LPG 

KOLEN RESTWARMTE 

MAX MALE POTENT E 0 . 2 - 0 . 9 TEO ^ GEMALEN 

1 0 1 



PASPOORT STICHTSE VECHT 

STICHTSE VECHT OPGAVE205C 

ME EFFICIENT E 

E-FICIENT E + MAXIMAAL 
BES-AAP 3CENARI::: 

0,0 1.0 2.0 3,0 4.C 5,0 6.C 7,0 8,0 9,0 

L E G E N D A - ľ' Eľ-JTI ī F E F: B- . - ĵ ľ i 

ELEKTRICITE T WIND 0 . 8 - 1.4 

NE '.VE-.KG.Aj ZON J- 'vE.D 

ZON OP DALEN Ĵ 5 ' C ' WARM WATER 

BIOMASSA 3 O MAS 5 A 0 . 6 0 . 9 

OLIEPRODUC EN GEOTHERMIE 

KCLEN RES WARM E 

MAXIMALE -OTENTIE TEO - GEMALEN 

PJ 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 

1 0 2 



PASPOORT UTRECHT 

UTRECHT OPGAVE 2050 

MET EFFICIENT E 

EFFICIENTIE * MAXIMAAL 
BESPAAR SCENARIO 

5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 PJ 0,0 

LEGENDA POTENTIE PER BRON 

ELEKTRICITEIT WIND | 

ZON OP VELD | 

ZON OP DAKEN 

0,4 - 0,5 

07 

2,0 I 0,3 

0,3 - 0,4 

0.0 

NETWERKGAS 

WARM WATER 

BIOMASSA SA 

\ ; ' r \ OLIEPRODUCTEN 
+LPG 

KOLEN RESTWARMTE 

TEO +GEMALEN MAXIMALE POTENTIE 

PJ 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 

1 0 3 



PASPOORT UTRECHTSE HEUVELRUG 

UTRECHTSE HEUVELRUG OPGAVE 2050 

MET EFFICIENTIE 

EFFICIENTIE + MAXIMAAL 
BESPAAR SCENARIO 

LEGENDA POTENTIE PER BRON 

ELEKTR C TE T W ND 0 . 1 - 2 . 5 

NETWERKGAS ZON OP VELD 

ZON OP DAKEN 0 , 5 / 0 , 1 WARM WATER 

BIOMASSA 0 . 7 - 1 . 0 BIOMASSA 

OLIEPRODUCTEN GEOTHERMIE 
+ LPG 

KOLEN RESTWARMTE 

MAX MALE POTENT E TEO + GEMALEN 0,1 - 1,0 

Dì 0,0 

1 0 4 



PASPOORT VIJFHE EREN LAND 

vIJFHEERENLAND OPGAVE205C 

ME EFFICIENT E 

E-FICIENT E + MAXIMAAL 
BES-AAP 3CENARI::: 

PJ 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 

L E G E N D A - J Eľ-JTIī F E F: B-.-ĵľi 

ELEKTRICITE T WIND 

NE WERKGAS ZON J- 'vE.D 

C 5 Z I ZON OP DALEN WARM WATER 

BIOMASSA 0.8 1.4 3 O MAS 5 A 

OLIEPRODUC EN GEOTHERMIE 

KCLEN RES W A R M E 

MAXIMALE -OTENTIE TEO - GEMALEN 1.1 3 . 2 

Pj 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7.0 8,0 9,0 10.0 11,0 12,0 

1 0 5 



PASPOORT WIJK BIJ DUURSTEDE 

WIJK BIJ DUURSTEDE 

ME
-

EFRCENTE 

E-FICIENT E -t- MAXIMAAL 
BES-AA.F! SCENARIO 

": C.3 

L E G E N D A -' J E N TIE PER 3 R O N 

E.E' T : C TE WIND 0 . 4 0 . 9 

NE
-

. ' . İ z - ľ:-' ZON OP VE.D 

ZON O- DALEN WARM WATER 0 . 2 ' 0 . 0 4 

BIOMASSA 3 O MAS SA 0 . 3 0 . 1 

CJE^RCCOC-EN GEO HERMIE 
-L-G 

- . LEN RES W A R M E 

MAXIMALE POTENTIE TEC - GEMALEN 0 . 2 1 . 4 

1 0 6 



PASPOORT WOERDEN 

W O E R D E N OPGAVE 205C 

M E " E F F C EN7IE 

3 . 4 3 . 4 

EFICIENT E -t- M A X I M A A L 
E ĩ ť - A . A p : : E " U P : 

PJ 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8.0 

. E G E N Ĵ A POTENTIE PER BRON 

E.E ' J- C
 T

E V. NL 

N E W E R K G A S Z O N O P VELD 

Z O ' O- DAKEN W A R M WATER J 1 : 0 I 

B I O M A S S A 3 O MAS 5 A 0 . 6 0 . 9 

O L I E P R O D U C T GE O ^ H E R M I E 
-L -G 
KOLEN RESTWARMTE 

V A - IMALE : O - E N T E TE O - G E M A L E N 0 . 8 2 . 4 

PJ 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

1 0 7 



PASPOORT ZEIST 

VE EFF C EN IE 

E " C E N ' E - 7 4 I 1 4 4 . 
BESVAR SCENARIO 

: C.0 1,0 

L E G E N D A -' ľ' ENTIE F ER 3RON 

ELEKTRICiTE T V'. N D 0 . 1 0 . 5 

NE WERKGAS ZON OP VE-D 

ZON O: DALEN Ĵ 5 ' C
 ; 

VVARV WAT EE. 

BIOMASSA 3 O MASSA 

OLIEPRODUC EN GE O-HERMIE 
-LPG 
t CLEN PEL -VAPM E 

' . '4'- MALE -O ENT E TE O - GEMALEN j . ' 3 2 

1 0 8 



BRONVERMELDING ILLUSTRATIES 

Blz. 4 Open ing w i n d m o l e n s V ianen 
https:/ /www.schiphol.nl /en/schiphol-
group/news/welkom-windmolens-f ly ing-
electric-en-greentower/ 

Blz. 24. Ingr i jpend iso leren 
ht tps: / /www.bjmgerard.nl /wp-
content/uploads/2016/11 /nul-op-de-meter-
woningen. jpg 

Blz. 34 W i n d m o l e n s langs i n f r a s t r u c t u u r 
ht tpsV/commons.wik imedia.org/wik i /F i^Win 
dmolens - b i j - Herk ingen, - l angs - het - Greve l ing 
enmeer_-_Herkingen_-_20535647_-_RCE.jpg 

Blz. 38 Zon op d a k 

Blz. 42 Biomassa 
http:/ / t iposdebiodigestor.blogspot.com/ 

Blz. 44 W a r m t e b r o n n e n 
https:/ /demijnraad.nl / f i le/view/44214202/do 
ublet-geothermie 

Blz. 50 WKO 
https: / /skbodem.nl /wp-
content/uploads/Kwanti tat ieve-potentie-
warte-en-koudelevering-middels-
bodemenergie. jpg 

1 0 9 
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Overzichtskaart Regio U10 (14 gemeenten) 

Oude Meer 

úw-Vennep ÁbĽOL r.ŗ Bussurn 

unhiwrn Burschoten-SpdKenDLJrg 
Níļkerk 

Korten hoe* 
Hilversum 

Brim -

M CMC r. 
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kenge-n 
Soes' Amersfoort 
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/ S I 

pBunnik 
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M8BIĘB I 
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Bron: Rienstra/QGIS 
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Groei BRP in U10 is vergelijkbaar met het gemiddelde van 
Nederland en de provincie Utrecht 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

-2 

-4 

-6 

Bruto regionaal product 

1995 2000 2005 2010 2015 

Nederland Utrecht (PV) U10 

Bron: CBS, bewerking NEO Observatory 
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Groei BRP in U10 is vergelijkbaar met het gemiddelde van 
Nederland en de provincie Utrecht 

Terminologie: 

Toegevoegde waarde is het verschil tussen omzet en inkopen 
exclusief BTW en productgebonden belastingen en accijnzen. Bruto 
regionaal product (BRP) is hetzelfde en inclusief BTW en 
productgebonden belastingen en accijnzen. 

Duiding: 
9 Periode 1 (1995- 2000): Hoge groei door expansie Europa, 

globalisering, kredietverlening en nieuwe technologie 

" Periode 2 (2001-2013): Stagnatie met knappen internetzeepbel 
in 2001 die zich verdiept en verbreedt in 2008 met knappen 
kredietzeepbel 

" Periode 3(2014-2016): Economisch herstel dat voor het eerst 
optreedt in 2014 
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U10 kent een gemiddelde groei van de werkgelegenheid. Groei 
werkgelegenheid in de grote sectoren valt ver terug na 2008, vooral 

in ICT, specialistische zakelijke en financiële diensten. 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

-1 

-2 

-3 

Werkzame personen 

1995 2000 2005 2010 2015 

Nederland Utrecht (PV) U10 

Bron: CBS, bewerking NEO Observatory 
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U10 kent een betrekkelijk hoge groei van de bevolking na 2000, 
sneller dan landelijk en dan de werkgelegenheid 

1,4 

1,2 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 
1995 

Bevolking 

2000 2005 2010 2015 

Nederland Utrecht (PV) U10 

Bron: CBS, bewerking NEO Observatory 
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Bevolkingsgroei provincie Utrecht valt terug, U10 trekt aan, ook in 
de prognose 

Groei van de bevolking naar periode, % 
1,2 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

1996-2000 2000-08 09-13 14-16 17-19 

Utrecht (prov.) Nederland U10 

Bron: CBS, bewerking NEO Observatory 
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Groei van het BRP versnelt vanaf 2014 in vergelijking met 
werkgelegenheid en bevolking in U10 

Brp, werkgelegenheid en bevolking, in % per 
periode 

6,0 

5,0 

4,0 

3,0 

2,0 

1,0 

0,0 

1996-00 2001-08 2009-13 2014-16 
-1,0 

brp werkzame personen M bevolking 

Bron: CBS, bewerking NEO Observatory 
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Werkzame personen vanuit het wonen en werken houden elkaar in 
evenwicht: pendelsaldo stabiel in U10 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

Werkzame personen, vanuit wonen en werken, en pendelsaldo, 
in dzd, 2003-16 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

^ ^ " W e r k z a m e personen (vraag) Werkzame bevolking (aanbod) 

Net to inkomende pendel 

Bron: CBS, bewerking NEO Observatory 
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Belangrijkste sectoren in U10 qua toegevoegde waarde: Financiële 
diensten, Overheid en Specialistische zakelijke diensten 

" Omvang toegevoegde waarde (2016) in miljoenen euro's en 
aandeel in totale economie in % 

007o 507o 1 0 0 1507o 

Financiële dienstverlening 

Openbaar bestuur en overheidsdiensten 

Specialistische zakelijke diensten 

Informatie en communicatie 

Gezondheids- en welzijnszorg 

Groothandel 

Verhuur en overige zakelijke diensten 

Onderwijs 

Bron: CBS, bewerking NEO Observatory 
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Belangrijkste sectoren in U10 qua werkgelegenheid: Zorg, Overige 
zakelijke diensten en Specialistische zakelijke diensten 

" Omvang werkgelegenheid (2016) in aantallen x 1000 en aandeel 
van de totale werkgelegenheid in % 

0 0 206 406 606 806 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 180 

Gezondheids- en welzijnszorg 

Overige zakelijke diensten 

Specialistische zakelijke diensten 

Detailhandel 

Openbaar bestuur en overheidsdiensten 

Onderwijs 

Informatie en communicat ie 

Groothandel 

Bron: CBS, bewerking NEO Observatory 
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Sterkste groei toegevoegde waarde U10 in 2014-2016 vooral bij 
door consumptie gedreven sectoren 
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Bron: CBS, bewerking NEO Observatory 
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Regionale koplopers in verdienvermogen:-aanpak 

a Aanpak volgens studie ESD
2

īNEO Observatory (2015), Verdienvermogen en 
Aanpassingsvermogen in de Noordvleugel: 

a Verdienvermogen aan de hand van toegevoegde waarde van clusters 
a Sectorale koplopers provincie Utrecht 2008-2013: weinig stars, aantal 

rising stars 
a Regionaal concurrentievoordeel: bestaande koplopers combineren 

hoge groei Ä sterke specialisatie. 
Stars: bestaande koplopers met bovengemiddelde groei Ä sterke specialisatie 
Rising stars: sterke groeiers voor regionale groei én nationaal bovengemiddeld 

l k Groei (
D

7o) 

Rising 
Stars 

t 2"A 
STARS 

i ļ 0 h 

" - "
w 

Special isatíe-
index 

120 



Regionale koplopers in verdienvermogen U10 in 2014-2016 

Groei toegevoegde waarde per sector 2014-2016 
Gemiddelde jaarlijkse groei in X 

14,0 i I 
Energie, water en afvalbeheer 

I 
Stars Rising stars 

12,0 

10,0 

8,0 

6,0 

4,0 

2,0 

0,0 

-2,0 

-4,0 

Bouwnijverheid 

Overige zakelijke diensten 
Specialistische zakelijke diensten 

Landbouw 
Financiële dienstverlening 

Industrie Groothandel 

1 

Overheid 

Onderwijs 

120 160 140 

Horecp (ļ 

I ^̂ P̂ffándel 
I Zorg 

Overige dienstverlening 

Gemiddelde groei U10 
2014-2016 2,496 

Onroerend goed 

0 

Cuļtuur, sport 
Informatie en communicatie 

20 40 60 8precreatie 100 180 200 220 240 

Vervoer en opslafe 

-6,0 

* 
Ondergemiddelde 
specialisatie 

-4 ^ -

Lichte 
specialisatie 

^ 
Sterke 
specialisatie 

Specialisatie-index 

Aandeel sector in overig Nederland = 100 
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Regionale koplopers in verdienvermogen U10 in 2014-2016 

Toelichting: 
Specialisatie is de mate waarin een sector voorkomt in een regio. Elke regio heeft een unieke structuur. U10 is 
vergeleken met Nederland. Als de industrie in Nederland 1 0 0 van de NL economie omvat, en in U10 5 0 van geheel 
U10, is de specialisatiegraad van de industrie in U10 50. Als de verhouding even groot is, 100. Dit getal geeft 
uitdrukking aan het comparatief voordeel van een regio voor een sector. De sectoren met een specialisatie kleiner 
dan 80 of groter dan 120 (daartussen in kennen we niet veel betekenis toe) hebben we de sectoren te pakken die er 
uit springen: waarvoor U10 wel of geen uitgesproken locatievoordelen heeft. 

Duiding: 
De betekenis van de grafiek ligt in de buitenkanten: welke sectoren zijn duidelijk onder- of oververtegenwoordigd? 
Dat bepaalt het economisch beeld, en het beleid. Sectoren die in het midden liggen, hebben geen specifieke 
betekenis voor de regio. 

Terminologie: 
Toegevoegde waarde is het verschil tussen omzet en inkopen exclusief BTW en productgebonden belastingen en 
accijnzen. 

17 



Regionale koplopers in verdienvermogen in U10 in 2014-2016 

a Stars: 
a Specialistische zakelijke diensten 
a Overige dienstverlening 

a Rising star: Energie, water en afvalbeheer 

a Bijna stars: Overheid en financiële dienstverlening (wel boven NL 
sectorgroei, niet boven regionale groei U10) 

a Bijna rising star: Landbouw (wel bovengemiddeld NL sectorgroei en 
regionale groei U10, niet sterk bovengemiddeld NL sectorgroei) 

a Bouw, horeca, detailhandel en overige zakelijke diensten dragen regionaal 
sterk bij aan herstel, in lijn met nationale sectorale trend 

a ICT en groothandel nationaal sterke groeisectoren, groei in U10 bli jft 
relatief achter 

18 
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Participatiegraad U10 vergelijkbaar met die van de provincie 
Utrecht als geheel, beide ruim hoger dan landelijk 

Participatiegraad, % 

76 

66 

64 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nederland U10 Utrecht (prov.) 

Bron: CBS, bewerking NEO Observatory 
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Bruto participatiegraad (beroepsbevolking/potentiële beroepsbevolking 15-74 jaar) 

Terminologie: 

(bruto) participatiegraad 
a Een percentage dat aangeeft hoeveel procent van de beroepsgeschikte bevolking behoort tot de 

beroepsbevolking. 

a Wanneer gesproken wordt van deelnemingspercentage of participatiegraad, wordt bedoeld: 

bruto participatiegraad. Dat geeft aan hoeveel procent van de beroepsgeschikte bevolking zich 

aanbiedt op de arbeidsmarkt. 

potentiële beroepsbevolking 
Alle personen tussen 15 en 74 jaar 

werkzame beroepsbevolking 
Van de beroepsbevolking worden degenen die ten minste twaalf uur per week werken tot de 

werkzame beroepsbevolking gerekend 

werkloze beroepsbevolking 
En degenen die niet of minder dan twaalf uur per week werken, maar wel geregistreerd staan als 

werkzoekende voor meer dan 12 uur per week, tot de werkloze beroepsbevolking. 

beroepsbevolking 
De beroepsbevolking is de optelsom van de groep werkende personen en de groep werklozen. 

niet-beroepsbevolking 
Mensen tussen 15-74 jaar die niet of minder dan 12 uur werken en niet op zoek zijn naar werk 

worden door het CBS de niet-beroepsbevolking genoemd. 

beroepsgeschikte bevolking 
De beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking samen vormen de beroepsgeschikte bevolking. 

Bron: CBS 



Bruto participatiegraad (beroepsbevolking/potentiële beroepsbevolking 15-74 jaar) 

Duiding: 

Een groot deel van de inwoners in de leeftijd 15-74 jaar in U10 werkt of wil 
werken (participatiegraad). Deze participatiegraad is hoger dan in 
Nederland en vergelijkbaar met de provincie Utrecht. 
Dat is een gevolg van het grote aandeel hoger opgeleiden in 
beroepsbevolking. 
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Werkloosheid U10 vergelijkbaar met provincie Utrecht, en is lager 
dan in de rest van Nederland 
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Bron: CBS, bewerking NEO Observatory 
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De participatiegraad van de middelbaar opgeleiden in U10 is sterk 
gedaald tussen 2009 en 2016 

Participatie naar opleiding, 99 
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Bron: CBS, bewerking NEO Observatory 
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De participatiegraad van de middelbaar opgeleiden in U10 is sterk 
gedaald tussen 2009 en 2016 

Duiding: 

Hoger opgeleiden blijven ondanks de economische stagnatie na 
2012 ongeveer op hetzelfde niveau aan het werk. Middelbaar en 
lager opgeleiden veel minder. Maar: als zij hun baan verliezen en 
zich als werkloos melden, (dus werk zoeken) zijn ze niet 
ontmoedigd. De dalende participatie laat zien dat ze zich niet als 
werkloos gemeld hebben (zie volgende sheets). Ze hebben geen 
werk, zoeken geen werk, en behoren to t de overige bevolking 15-74 
jaar en wijden zich aan gezinstaken en/of vrijwill igerswerk, of zijn 
op wereldreis. 
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De werkloosheid in U10 daalt met name onder lager opgeleiden, 
terwi j l die van hoger opgeleiden licht stijgt 

Werkloosheid naar opleiding, 2013-2016 
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Bron: CBS, bewerking NEO Observatory 
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Werkloosheid onder laagopgeleiden in U10 daalt krachtig na 2013 
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Bron: CBS, bewerking NEO Observatory 
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Arbeidsmarkt U10 - Krapte op de arbeidsmarkt en tweedeling 

u WW, bijstand en arbeidsongeschikten: WW daalt, bijstand groeit 

a Krapte op de arbeidsmarkt in U10 
Spanningsindicator arbeidsmarkt 

ļ Zeer krip ^ ^ f r c 

a Mismatch op de arbeidsmarkt 
I Zeef ruim 

Duiding: 

De participatie en de werkloosheid dalen 
beide, waardoor de spanningsindicator 
toeneemt. Dat betekent afnemend aanbod. 
Als de vraag aantrekt vanaf 2014 leidt dat tot 
toenemende krapte op de arbeidsmarkt. 

To taa l al le b e r o e p e n , 
2

e kwartaal 2017 

Bron: UWV 
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Trends op de arbeidsmarkt U10 in 2017: WW-uitkeringen gedaald met 
3,1 duizend tot 14,9 duizend WW-gerechtigden per december 2017 

-1000 -500 

Grootste dalers 2017 
Zorg en welzijn 
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Zakelijke diensten 
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Groothandel 

Stijger 2017: 
Financiële sector 

Grootste aanbod WW vanuit: 
Zakelijke diensten Z o r g e n ^ 
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Mismatch arbeidsmarkt per beroepsgroep: tekorten bij technisch 
personeel, bij transport/ logistiek en ICT, overschotten bij 
administratief personeel en managers 
m 

m 

Mismatch vraag en aanbod met korte afstand to t arbeidsmarkt 
Bron: UWV, UWV-regio Midden-Utrecht (stand per december 2017) 
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Innovatief vermogen U10 - Conclusie Economisch Beeld UtreclhH-

" Provincie Utrecht heeft beste voedingsbodem voor ondernemerschap 

" Totale R&D uitgaven bovengemiddeld en nemen toe 
" Veel potentie in publiek kennisaanbod en innovatie-activiteiten 
" Sterke positie in medisch (publiek en privaat) en ICT (privaat) 

" Private R&D uitgaven en valorisatie blijven achter 
" Entrepreneural leaders 
" Nadruk op publieke R&D activiteiten 
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Groeibedrijven in de U10: Veel dynamiek, vooral in de ICT-sector, 
maar weinig schaal 

" Veel nieuwe bedrijvigheid en snelgroeiende bedrijven in U10 

" Meeste innovatieve groeiers in de ICT gericht op nieuwe, 
innovatieve ICT-oplossingen (platform, software, diensten) 

" Health scoort daarna goed 

" Doorgroei en schaalgrootte van startups is beperkt in U10, in NL 
alleen in Amsterdam goed zichtbaar 

" Op basis van lijstjes van succesvolle startup bedrijven in de U10 
uit verschillende bronnen (FD Gazellen 2017, Startupjuncture, 
DeloitteFast50), zie volgende sheets. 
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Startupjuncture: Financiering van startups en scale-ups in 2014¬
2017 

" 2/3 startup kapitaal in NL wordt geïnvesteerd in groeibedrijven in 
Amsterdam, gevolgd door Eindhoven, Utrecht en Rotterdam 

" Venture capital en seed funding door private equity partijen 
(soms ook publiek-privaat), verzameld door Startupjuncture met 
hulp van Ministerie EZK en StartupDelta. 

Startupjuncture 2017: 442 miljoen seed en groei kapitaal 

" Amsterdam * Eindhoven * Utrecht " Rotterdam 

" Nijmegen " Venlo " 's-Hertogenbosch Enschede 

" Overige steden " Onbekend 34 



Startupjuncture: Financiering > 1miljoen euro in startups in de U10 
in 2014-2017 

" Concentratie in de stad Utrecht, ook Houten scoort goed 
" ICT en Zorg belangrijkste sectoren 

Name 

Investings-
kapitaal 

2014-2017 Stad NL Sector Soort product 

GitLab 41 Utrecht ICT Platform 
Snappcar 10 Utrecht ICT Platform 

Vicentra 10 Utrecht Health Medisch instrument 
Gadeta 7 Utrecht Health Biotech 

Encare Biotech 6 Utrecht Health Biotech 
Forcare 5 Zeist Health E-health 

Blendle 4 Utrecht ICT Platform 

CloudSuite 3 Houten ICT Platform 
MiniBrew 2 Utrecht Industry Machine 

Physitrack 1 Utrecht Health E-health 
Energyworx 1 Houten ICT Software 

Musoni System 1 Houten Finance Software 

United Wardrobe 1 Utrecht ICT Platform 
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DeloitteFast50 2011-2016: snelgroeiende technologiebedrijven in 
de U10 leveren allemaal een ICT oplossing aan 
" DeloitteFast50 kijkt naar technologiebedri jven met hoogste omzet groei in laatste vier jaar in 

sectoren hardware, software, communications, media, life sciences en clean tech 

Naam Locatie 

Hoogste 
noter ing in 
2011-2016 

Jaar 
Hoogste 
notering 

Aantal 
noteringen Product 

GreenPeak Technologies Utrecht 1 2014 4 IoT software 
Clansman Utrecht 5 2011 4 Online marketing 

Kaartje2go Utrecht 5 2012 2 Online product 

Teleena Holding Nieuwegein 7 2013 2 IoT platform 
Conclusion FIT Utrecht 9 2011 5 ICT 

SkyDreams Utrecht 17 2011 3 Online platform 

Eurofiber BV Maarssen 19 2011 2 ICT hardware 

One Shoe Utrecht 25 2012 1 Creatief digitaal 
Experius Utrecht 30 2015 2 E-commerce software 

Le Credit Sportif Utrecht 32 2015 1 Kassa software 

A-Solar Houten 33 2013 3 e-commerce batteri jen 
Fonq.nl Utrecht 35 2011 2 e-commerce 

Forcare Holding Zeist 36 2013 1 Software for health 

Friss Utrecht 38 2012 1 Software for insurance 

Tilaa Woerden 38 2016 2 Cloud hosting 

Ephorus Utrecht 40 2011 1 Software for education 

Highside Telecom Utrecht 45 2016 1 Telecom provider 

Icecat Nieuwegein 47 2014 2 Online platform 
36 



FD-Gazellen 2017 in de U10: Veel snelgroeiende bedrijven, maar 
weinig met schaal 

u FD-gazellen zijn bedrijven met gedurende drie jaar tenminste 20 
procent omzetgroei per jaar, in drie grootteklassen 

u Bijna 80 Gazellen in de U10 in 2017! 

" Slechts 4 Gazellen in de U10 in categorie groot ^ 1 0 mln. euro 
omzet), waarvan geen in de stad Utrecht 

Naam Locatie Product 

Alcadis 

Calco Group 

Plinten & Profielen Centrale 

Brainnet 

Houten 

Maarssen 

Wijk bij Duurstede 

Nieuwegein 

Telecom netwerkspecialist 

IT-detacheringen en opleidingen 

Groothandel parket & vloeren 

Recruitment, HR-dienstverlening 
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Belangrijke regionale succesfactoren voor Science Parks 

" Een goed functionerend netwerk van innovatieve/creatieve bedrijven 
en instellingen 

" Een goed functionerende arbeidsmarkt voor kenniswerkers 

" Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving 

" De aanwezigheid van hoger en universitair onderwijs en andere 
kennisinstellingen 

" Beschikbare financieringsbronnen, m.n. voor R&D 

Bron: J. van D in te ren , Succes fac to rs f o r Science Parks (2015) 
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Aantal hot spots (rode punten) en werkgelegenheid (groei in groene 
cirkels) in en rond USP neemt tussen 2011 en 2016 toe 
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Aantal hot spots (rode punten) en werkgelegenheid (groei in groene 
cirkels) in en rond USP neemt tussen 2011 en 2016 toe 

Terminologie: 
a Hot spot: ruimtelijk cluster van economische activiteiten rond een 

(aangrenzende) werkgelegenheidskern, synoniem voor economische 
concentratie 

" Groene cirkel: groei van de werkgelegenheid op dit adres tussen 2011 en 
2016 

40 
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R&D-uitgaven op Utrecht Science Park 

" Belangrijke schakel tussen publieke en private R&D 
" 2015: 45 R&D bedrijven maken gebruik van fiscale 

innovatiefaciliteit (WBSO), 2007-2015 650 deelnames in 
projectsubsidies (EZ en EU) = 38% van alle NL deelnames 

" 2015: 64 mln. Euro aan R&D, 501 f te R&D-werkgelegenheid 
" Specialisatie op medische wetenschappen + farma en ICT, maar 

ook sterk in medische technologie en fysische wetenschappen 

Gebruik WBSO ä RDA 2015
1 

aantal bedrijven S&O-
arbeidsjaren 

S&O-loonkosten 
(C min.) 

S&O-n iet-
loonkosten 

min.) Nedeland 20.326 71.722 Ē 3.345 e i .aoa 

Utrecht 1.511 4.5-4 Ê213 Ē8C 

aandeel Utrecht in totaal 7,4
0

A 6,3
0

A 6,4^ 4 , 4 * 

Utrecht Science Park 45 5Ū1 Ê29 Ê35 

aandeel Utrecht Science Park in totaal 0 . 2 * Ũ.7% Ũ.9% 1,9» 

cijfers betreffen WBSO-vaststellingen 2015 (na verweking mededelingen); één SÃO-arbeidsjaar = 1.400 S&O-uren; excl 
zelfstandigen 

bron: RVO.nl | WBSO | 7 oktober 2016 
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Belangrijkste clusters (hot spots) van oprichtingen in U10 2011-2016 
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Belangrijkste clusters van werkgelegenheid uit oprichtingen in U10 2011-2016 
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Belangrijkste clusters (hot spots) van oprichtingen en 
werkgelegenheid in U10 2011-2016 

Terminologie: 
9 Hot spot: ruimtelijk cluster van economische activiteiten rond een 

(aangrenzende) werkgelegenheidskern, synoniem voor economische 
concentratie 

9 Oprichtingen: aantal toenames van vestigingen op adresniveau 
(starters en verhuizingen) 

9 Opheffingen: aantal afnames van vestigingen op adresniveau 
(opheffingen en verhuizingen) 

9 Werkgelegenheid: toename c.q. afname aantal werkzame personen 
(groene cirkels) als gevolg van oprichting c.q. opheffing van vestigingen 

Duiding: 
9 Vooral clusters van opgerichte bedrijven en werkgelegenheidsgroei als 

gevolg daarvan in de steden en langs de (autosnel)wegen 
9 In buitengebied verspreide toename als gevolg van oprichtingen en 

verhuizingen, vooral in toerisme en recreatie 
9 In buitengebied vooral afname als gevolg van opheffingen en 

verhuizingen langs transportassen en stadsranden 
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Werkgelegenheid in opheff ingen buitengebied (buiten bevolkingskernen) U10 2011-2016 
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Bron: Rienstra/PAR/QGIS 
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Werkgelegenheid uit oprichtingen buitengebied (buiten bevolkingskernen) U10 2011-2016 
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Werkgelegenheid uit oprichtingen landbouw buitengebied U10 2011-2016 (max. = 29) 
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Werkgelegenheid uit oprichtingen toer isme & recreatie buitengebied U10 2011-2016 (max. = 198) 
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Dynamiek van bedrijven en werkgelegenheid samengevat 

Alle vestigingen U10 2011-2016 
# Oprichtingen (startup en verhuizingen): 6053 vestigingen en 16.271 

werkzame personen 
# Opheffingen (shutdown en verhuizingen): 3989 vestigingen en 16.149 

werkzame personen 

Buitengebied (buiten bevolkingskernen) 2011-2016 
# Oprichtingen landbouw: 265 vestigingen en 487 werkzame personen 
* Oprichtingen toerisme & recreatie (horeca, cultuur, sport en recreatie): 

438 vestigingen en 1572 werkzame personen 
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Dalende werkgelegenheid met laag opleidingsniveau, vooral aanwezig in 
handel, uitzendwerk, zorg en bouwnijverheid 

volgens CPB/WLO-scenario's, laag (L) en hoog (H) 

Prognose werkgelegenheid naar sector en laag opleidingsniveau U10 
2015-2040 
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Stijgende werkgelegenheid met middelbaar opleidingsniveau, vooral 
aanwezig in zorg, handel en uitzendwerk 

volgens CPB/WLO-scenario's, laag (L) en hoog (H) 

Prognose werkgelegenheid naar sector en middelbaar opleidingsniveau U10 
2015-2040 

x 1000 fte 
werkzame 
personen 

50,0 — 

45,0 — 

40,0 — 

35,0 — 

30,0 

25,0 — 

20,0 — 

15,0 — 

10,0 — 

5,0 

0,0 

*ŕ ŕ 

ŕ #
0 

III 
of J? j«/ .v òy Ao" 

xŵ # ^ 

A* » ^ .-^ŕ CA V V r?
4 

ŕ'f ìř" f 

^ O
5 

l Middelbaar 2015 Middelbaar 2040 (L) Middelbaar 2040 (H) 

Bron: Rienstra/REPROG en CBS, bewerking NEO Observatory 

53 



Stijgende werkgelegenheid met hoog opleidingsniveau, vooral 
aanwezig in zorg, specialistische zakelijke diensten en ICT 

volgens CPB/WLO-scenario's, laag (L) en hoog (H) 
Prognose werkgelegenheid naar sector en hoog opleidingsniveau U10 

2015-2040 
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Stijgende werkgelegenheid met hoog opleidingsniveau, vooral 
aanwezig in zorg, specialistische zakelijke diensten en ICT 

volgens CPB/WLO-scenario's, laag (L) en hoog (H) 

Duiding: 
a Verschuiving van laag naar middelbaar en van middelbaar naar 

hoog opleidingsniveau door digitalisering, automatisering en 
robotisering 

" U10 kent al een relatief hoog opgeleide beroepsbevolking, past 
daarmee bij bovengenoemde trend 

" Competenties vooral bepaald door ICT-vaardigheden 
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V 
Stand van zaken en prognose werklocaties: 

bedrijventerreinen, kantoorlocaties, informele werklocaties 



Formele en informele werklocaties 

Terminologie: 

a Formele werklocaties: bedrijventerreinen en kantoorlocaties 

" Informele werklocaties: binnensteden, woonwijken, onderwijs-
en zorgcomplexen, minus bestemmingen industrie en kantoor in 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 
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Bedrijventerreinen met uitgeefbaar aanbod vooral in en ten zuiden 
van de stad Utrecht: langs de A2, A12 en de A27, 

max. cirkel = 50,42 ha (Het Klooster) 
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Bron: IBIS2017 en Rienstra/QGIS 
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Kantoorlocaties met plancapaciteit vooral in en rond de stad Utrecht 
(max. cirkel = 250.000 m
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Bron: Werklocaties provincie Utrecht 2017 en Rienstra/QGIS 
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Bedrijventerreinen met uitgeefbaar aanbod en plancapaciteit kantoren 

Duiding: 

a Beperkte beschikbaarheid van bedrijventerreinen voor industrie, 
bouw, groothandel, vervoer en opslag; vooral in en rond de stad 
Utrecht/Nieuwegein 

" Resterende plancapaciteit kantoren vooral op locaties in Stad 
Utrecht en Nieuwegein 

60 



Prognose: waar groeit de werkgelegenheid nog op formele werklocaties 
2016-2040 (bedrijventerreinen, kantoorlocaties en verblijfsobjecten met 

functie bedrijf en kantoor)? 
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Bron: Rienstra/REPROG/QGIS 
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Prognose: waar groeit de werkgelegenheid nog op informele werklocaties 
2016-2040 (binnensteden, woonwijken, zorg- en onderwijslocaties)? 
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Bron: Rienstra/REPROG/QGIS 
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Prognose: waar groeit de werkgelegenheid nog op formele en informele 
werklocaties 2016-2040? 

Duiding: 

" Steeds meer groei werkgelegenheid buiten de formele 
werklocaties 

" Bij de formele werklocaties groei op de bedrijventerreinen Lage 
Weide en kantoorlocaties in Utrecht, Nieuwegein en Zeist 

" Groei werkgelegenheid bij informele werklocaties vooral op 
zorglocaties (ziekenhuizen), binnensteden, USP en Rijnsweerd 

Bron: Rienstra/REPROG/QGIS 
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Vastgoed, aanbod en leegstand 

Terminologie: 
a Vastgoed: kantoren, bedrijfsruimte en winkels 

" Aanbod: oppervlakte type vastgoed (absoluut in m 2 ) , zoals 
gepubliceerd op fundainbusiness.nl op 5 februari 2018 (aanbod 
op de markt) 

" Leegstand: oppervlakte leegstaande vastgoed in van de 
voorraad = oppervlakte leegstaande kantoor-, bedrijfs- en 
winkelruimte in totale vloeroppervlakte kantoren, bedrijfsruimte 
en winkels 
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Leegstand (9) en aanbod kantoorruimte (rr|2) in U10 2017-2018 
(max. aanbod = 330.020 m2) 
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Bron: Rienstra/QGIS m.b.v. Vastgoedmonitor gemeente Utrecht 2018 en fundainbusiness.nl 
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Leegstand (9) en aanbod bedrijfsruimte (m2) in U10 2017-2018 
(max. aanbod = 176.528 m2) 
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Bron: Rienstra/QGIS m.b.v. CBS/PBL leegstandsmonitor 2017 en fundainbusiness.nl 
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Leegstand (9) en aanbod winkelruimte (m2) in U10 2017-2018 
(max. aanbod = 15.700 m2) 
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Bron: Rienstra/QGIS m.b.v. Locatus 2017 en fundainbusiness.nl 
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Vastgoed: leegstand en aanbod 

Duiding: 
9 Grootste aanbod kantoren in Utrecht, Houten en Nieuwegein 

" Leegstand kantoren relatief het grootst in Stichtse Vecht, Leerdam en 
Nieuwegein 

" Grootste aanbod bedrijfsruimte in Utrecht, Nieuwegein en Vianen 

" Leegstand bedrijfsruimte relatief het grootst in gemeenten op 
Utrechtse Heuvelrug 

" Beperkt aanbod winkelruimte, meest in Utrecht 

" Leegstand winkelruimte relatief het grootst in De Bilt, Zeist, Utrecht, 
Vianen en Wijk bij Duurstede 
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Vastgoedmarktontwikkelingen U10 2017 samengevat 

" De kantorenmarkt trekt in 2017 weer duidelijk aan, opname kantoorruimte 
zit op het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar, vooral door opname in de 
stad Utrecht (789). 

" Voorraad kantoren stijgt nog door nieuwbouw, terwijl de leegstand in het 
aanbod fors daalt, vooral in Utrecht en Nieuwegein (onttrekking door sloop 
en transformatie). Toch nog 467.000 m2 = 10,49 leegstand, waarvan 
202.100 m2 in de stad Utrecht (439 van de U10). 

" Samen met de gemeente Zeist kent de gemeente Utrecht het laagste 
leegstandspercentage kantoren in de U10 (7,59), de gemeente Stichtse 
Vecht het hoogste (28,89), gevolgd door Nieuwegein (17,59) en Vianen 
(17,09). 

" Utrecht en Nieuwegein zijn ook sterk in trek bij logistieke dienstverleners 
waardoor zij samen goed zijn voor 809 van de regionale opname 
bedrijfsruimte 2017 ^ 311.000 m2). Daartegenover staat een aanbod van 
343.000 m2. 

" Utrecht, Bunnik en Nieuwegein kenden in 2017 meer vraag dan aanbod bij 
bedrijfsruimte! Houten, Vianen, IJsselstein en Stichtse Vecht omgekeerd. 

Bron: Vastgoedmonitor gemeente Utrecht 2018 (concept) 
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Voorraad, aanbod en opname kantoren vanaf 2014 relatief stabiel 
in de stad Utrecht, sterke daling leegstand aanbod in 2017 

Ontwikkelingen Utrechtse kantorenmarkt 2 0 1 4 - 2 0 1 7 

2 0 H 2015 2016 2017 
voorraad (in m

3

, ultimo) 2.516.200 2.498.700 2.464.300 2.456.900 
aanbod (in m

3

, ultimo) 355.300 353.4ŪŨ 305.500 305 .400 
opname (in m

:

) S4.7ŪŪ S6.SŪŪ 81.400 85.400 
aanbod opname 4,2 4,1 3,8 3,6 
leegstaand aanbod (in m

3

, ultimo) 331.900 308.200 307.900 
leegstaand aanbod (als 3í van de voorraad, ultimo) 13 F2K 12F3Jŕ 12F5?Ė 8.23Í 

voorraad in gebruik (in m
3

, ultimo) 2.184.300 2.190.500 2.156.400 2.254.800 
Bron: Ondazoek LHreDht. Cushmen ü Wakefield 

Bron: Vastgoedregistratie gemeente Utrecht (2018) 
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Healthy Urban Living vanuit economisch perspectief -
Hoe dragen economische activiteiten bij aan gezond en stedelijk leven? 

Economische 
activiteiten in de 

U10 regio 

Healthy Urban Living 

m 
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Healthy Urban Living 

" Beelden bij het concept Healthy Urban Living vaak abstract 

" Grootste economische potentie bij bedrijvigheid, actief in gezondheid, 
duurzaamheid, leefomgeving en transformatie 

" Life sciences, ICT en circulaire economie 
" Kennis en innovatie 
" Overheid 

" 6 van de 8 opkomende markten Future Consult hebben een sterke relatie met de 
HUL ambitie: 

" Zelfmanagement & e-health 
" Slimme mobiliteit 
" Nieuwe energie 
" Food & health 
" Circulaire economie 
" Sociaal ondernemerschap 

" Twee resterende opkomende markten, Internet of Things & data-economie en New 
financials, zijn randvoorwaardelijk voor de HUL ambitie 
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Belangrijkste kennisaanbieders, producten en ruimtelijke projecten Healthy Urban 
Living op de kaart 

© Bedrijf @ Proeftuin O ProductJdienstontwikkeling O Kennis Q Urban planning Incubator 

^ i r ^ » " ' " ' ^
 N i i k e r k 

11 ^^Pälü*^^ Woudenberg \ 

Tfl į į ţ
 Doorn - 1 ' 
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HUL initiatieven Economic Board Utrecht: R&D en kennisintensief 
en geconcentreerd in Utrecht rond USP 

# Zes categorieën HUL op de kaart 
# Betrokken partijen naar SBI-sector 

SBI naam Bedrijf Kennis Proeftuin 
Product/dienst 

Urban planning , , , Incubator 
ontwikkeling 

Totaal 

85 Onderwijs 7 2 3 2 14 
72 Research 2 6 1 1 10 
62 IT-dienstverlening 8 1 9 

71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 4 4 
84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 3 1 4 
86 Gezondheidszorg 1 2 1 4 
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2 1 3 
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2 1 3 

nvt Bewonersinitiatief 3 3 

10 Voedingsmiddelenindustrie 1 1 2 
49 Vervoer over land 2 2 
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2 2 
90 Kunst 1 1 2 
21 Farmaceutische industrie 1 1 
30 Overige transportmiddelenindustrie 1 1 
36 Waterleidingbedrijven 1 1 
64 Bankwezen 1 1 
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 1 1 
66 Overige financiële dienstverlening 1 1 
70 Holdings en managementadviesbureaus 1 1 
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 1 1 
88 Welzijnszorg zonder overnachting 1 1 

Healthy Urban Living op de kaart in U10 31 15 12 8 4 1 71 

Bron: Economic Board Utrecht > https://research.economicboardutrecht.nl/kaarten/healthy-urban-living-op-de-kaart 7 6 



Healthy Urban Living initiatieven passen in constateringen 
Economisch Beeld 

" Constateringen Economisch Beeld U t r e c h t 
" Gunstig ecosysteem voor ondernemerschap en innovatie 
" Sterk in publieke R&D 
" Valorisatie en private R&D blijven achter 
" Technologiefocus private R&D bij ICT en medische wetenschappen in 

Utrecht 

" HUL initiatieven: kennisintensief met veel publieke R&D 
" Kennisinstellingen (UU, HU, UMC, TNO, Deltares, RIVM, KNMI) 
" Bedrijven (ICT, Bouw, Zorg, Ingenieursbureaus, Ontwerpbureaus) 
" Overheid en bewonersinitiatieven 

" HUL initiatieven industrie, afvalbeheer, energie, en landbouw beperkt 

77 
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20 HUL initiatieven in categorieën Urban Planning en Proeftuinen 

m 
i v 

m 

Nul-op-de-Meter woningen 
Kroon op Jutphaas, Eiland00, Mitros, Portaal/BAM 

m 
1 1 

m 

Renovatie/nieuwbouw kantoren met BREEAM outstanding standard 
RIVM, Nutricia, Genmab, Life Sciences Incubator, A.S.R. 

m 

m 

Duurzame energie en gebouwde omgeving 
Smart Sustainable Districts, Smart Solar Charging, WeDriveSolar, 
UMC CO2 Neutraal 2030, Energy Plan, Kerckebosch 

m 

m 

Overige proeftuinen 
Health Hub, Usense, Fietsexperiment KNMI, Fibre-Optic, 
Festival de Beschaving 
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Realisatie HUL categorieën Urban Planning en Proeftuinen 

" Bij realisatie van Urban Planning en Proeftuinen ca. 70 bedrijven en 
instellingen betrokken, daarnaast toeleveranciers 

" Realisatie van HUL initiatieven Urban Planning 
" Bouwconsortium 
" Aanbesteding 
" ~ 1/3 bedrijven U10, met name voor bouwrealisatie 
" Architect en specialistisch technisch advies vaak uit andere regio's 

" Realisatie van HUL initiatieven Proeftuinen 
" Samenwerking van meerdere partijen 
" Regionaal georganiseerd 
" Focus op ontwikkelen van kennis 
" Vaak kennispartner(s) uit U10 bij betrokken 
" ~ 3/4 bedrijven en instellingen uit U10 
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Conclusies Healthy Urban Living vanuit economisch perspectief 

" Voor realisatie HUL zijn partijen nodig die wil len investeren in een 
transformatie naar meer gezonde en duurzame leefomgeving 

" Als vragende partij in rol van opdrachtgever, aanjager en 
investeerder 

" U10 overheid 
" Bewonersinitiatieven 
" Bedrijven in alle sectoren 

" Als aanbiedende partij in rol van realisatie HUL en ontwikkeling van 
nieuwe producten en diensten 

" Kennisintensief en gericht op innovatie 
" Stap van kennisontwikkeling naar valorisatie 
" Life sciences, ICT, circulaire economie en kennis 
" innovatie en vernieuwing in alle sectoren; groot 

transformatiepotentieel in landbouw, industrie, energie-, 
water- en afvalbedrijven, mobil i teit en vastgoedbeheer 
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Handelingsperspectief: aanknopingspunten voor beleidsacties 

- HUL: vanuit economische invalshoek 
" Innovatief aanbesteden (benut de ruimte daarvoor in het nieuwe aanbestedingskader voor 

de overheid) Verborgen kracht overheid, cultuurverandering nodig bij inkoop. 

" Opschalen van proeftuinen. Ontwikkelde kennis wordt niet elders ingezet en benut. 
" Bij elkaar brengen van vraag en aanbod regionaal en lokaal (bv kennisuitwisseling tussen 

regionale overheden zoals een Cursus Best Value en Ervaringsuitwisseling voor hoofd 
inkoopmanagers van U10 gemeenten) 

" Specifieke aandacht voor energietransitie (regelgeving, economische effecten) 

- Arbeidsmarkt: aansluiting opleidingsniveau beroepsbevolking-regionale arbeidsmarkt, 
opleidingen en competentie-ontwikkeling, m.n. ICT 

- Ruimtelijk-economische ontwikkelingen en vastgoed: 

" Relatief weinig aanbod bedrijventerreinen, grote opgave kantorenleegstand, 
" Regionale matching vraag en aanbod bedrijventerreinen, m.n. voor industrie, bouw, 

logistiek en distributie van belang; 

" Relatief steeds meer vraag naar informele werklocaties: woonwijken, zorg- en 
onderwijslocaties zoals USP 
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Overzicht van belangrijkste bronnen 

Overzicht relevante indicatoren data-analyse Verdieping Economisch Beeld U10 

Onderwerp Indicator Gebiedsniveau Jaar Bron 

evt. nader te detailleren 

1. Regionale economie algemeen 

Samenstelling regionale economie, Economische groei, toegevoegde waarde, COROP(-plus)gebieden 

sectorstructuur 

groeicijfers 

arbeidsvolume en investeringen in 

Regionale Economische Jaarcijfers 

gemeenten 2005-2016 CBS 

Regionale innovatiekracht CIS COROP 2015 CBS 

Startup-klimaat Startende bedrijven adres 2011-2016 PAR/LISA 

Bedrijvendynamiek 

Gazelles 

Oprichtingen, opheffingen, migratiesaldo 

Snelgroeiende bedrijven in MKB 

adres 

onderneming 

2011-2016 PAR/LISA 

2017FD Gazellen 

StartupJuncture 

DeloitteFast50 

Financiering startende bedrijven 

Snelgroeiende bedrijven in MKB 

onderneming 

onderneming 

2014-2017 StartupJuncture.com 

2011-2016 Deloitte.com 

Economische concentraties (hot spots) Ruimtelijke clusteranalyse werkgelegenheid 

m.b.v. ESDA 

adres 2011-2016 Update eigen onderzoek 

met PAR/LISA 
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Overzicht van belangrijkste bronnen (2) 

Onderwerp 

2. Werkgelegenheid 

Bedrijven en instellingen 

werkzame personen, werknemers 
Beroepsbevolking 

omvang en kenmerken 
Vacatures 

Indicator 

Regionale Economische Jaarcijfers 

Banen van werknemers 

Enquête Beroepsbevolking 
Regionale arbeidsmarktinformatie 

Gebiedsniveau Jaar 
evt. nader te detailleren 

COROP(-plus)gebieden 

gemeenten 

gemeenten 
gemeenten 

2005¬
2015 
2005¬
2015 

2005¬
2015 

Bron 

CBS 

CBS 

CBS 
2016UWV 

3. Vastgoed en werklocaties 

Leegstand bedrijfsruimte, kantoren 
en winkels 

Formele werklocaties 

Informele werklocaties 

Makelaarsrapporten 

Overzichten bestaand aanbod en plancapaciteit 
bedrijventerreinen en kantoorparken 

Combinatie van LISA/PAR en BAG/verblijfsobjecten 

2015-
gemeenten en wijken 2018 Dynamis/Cushman & Wakefield 

fundainbusiness.nl 
2011-

gemeenten en locaties 2017 IBIS/provincie Utrecht 

2011-
locaties en objecten 2016 Selectie werklocaties m.b.v. LISA/PAR 

en BAG/verblijfsobjecten 

4. Toekomst 2015-2040 

Regiospecifieke prognoses economie 
en werkgelegenheid 

Sectorstructuur 

Economische groei en 
werkgelegenheidsontwikkeling 
2015-2040 

Specificatie sectorontwikkeling per regio 
2015-2040 

Ontwikkeling economische concentraties Combinatie van regionale sectorprognoses met 
werkgelegenheid op adresniveau 

Ontwikkeling werkgelegenheid naar Verhouding prognose potentiële beroepsbevolking 
sector en opleidingsniveau en werkgelegenheidsontwikkeling 

COROP(-plus)gebieden 
gemeenten 

COROP(-plus)gebieden 
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VERDIEPING ECONOMISCH BEELD U10 

Wat zijn de belangrijkste economische ontwikkelingen in de Regio U10? 
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inleiding 

De jongste cijfers over de economische ontwikkeling van Nederland geven aan dat ons land in een periode van hoogconjunctuur verkeert. Uit allerlei studies 
blijkt bovendien dat de economische ontwikkeling in hoge mate in grootstedelijke regio's is geconcentreerd. Wat betekent dit voor het gemeentelijk 
samenwerkingsverband U10? De verdieping van het Economisch Beeld U t r e c h t , dat in 2017 door de Provincie Utrecht is opgesteld, is belangrijk voor de 
verdere uitwerking van regionaal beleid en visies op de economische ontwikkeling. 

Het doel van dit verdiepend onderzoek, waarvan dit essay een samenvattend verslag is, is om een feitelijk, duidelijk, robuust en scherp beeld over de 
economische positie van de U10 op te stellen. 

Dit essay is een samenvatting op hoofdlijnen, waarin het totaalbeeld voor de Regio U10 wordt geschetst. 
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Algemene economische ontwikkeling 

Economie U10 herstelt even snel als landelijk 
Het bruto regionaal product (BRP) van de Regio U10 groeit na de economische crisis in een vergelijkbaar tempo als landelijk en provinciaal. Over de laatste 
drie jaar (zie figuur 1), waarin er duidelijk herstel van de conjunctuur is, groeit het BRP van de Regio U10 gemiddeld ongeveer even snel als dat van 
Nederland (1,9 procent). In de eerste periode (1995- 2000) is er sprake van hoge economische groei door de expansie van Europa, globalisering, 
kredietverlening en nieuwe technologie. In periode 2 (2001-2013) stagneert de economie met het knappen van de internetzeepbel in 2001 die zich verdiept 
en in 2008 verbreed door het knappen van de kredietzeepbel. Ten slotte herstelt de economie zich weer in periode 3 (2014-2016). 

Figuur 1 Economische groei in de Regio U10 is vergelijkbaar met het gemiddelde van Nederland en de provincie Utrecht 
Gemiddelde jaarlijkse toename van het bruto regionaal product naar periode, 1996-2016 
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Bron: CBS/Bewerking NEO Observatory 
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Toename werkgelegenheid vergelijkbaar met landelijk 
De werkgelegenheid van de Regio U10 herstelt in praktisch hetzelfde tempo als landelijk, namelijk met 0,6 procent gemiddeld over 3 jaren (2014-2016). De 
belangrijkste sectoren in de Regio U10 voor de werkgelegenheid zijn de gezondheidszorg, overige zakelijke diensten en specialistische zakelijke diensten. Na 
2009 heeft een sterke daling in de werkgelegenheid plaatsgevonden in de financiële sector door het knappen van de kredietzeepbel en digitalisering van 
administratieve processen. Daartegenover staat een sterke toename van de werkgelegenheid vanaf 2009 in de horeca, overheid, overige zakelijke diensten 
en groothandel. Dit zijn diensten die sterk gericht zijn op de binnenlandse markt. 

Figuur 2 De toename van de werkgelegenheid in de Regio U10 verloopt net als het bruto regionaal product ongeveer even snel als landelijk in de periode 
2014-2016. 
Gemiddelde jaarlijkse toename van de werkgelegenheid naar periode, 1996-2016 
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Bevolkingsgroei betrekkelijk hoog 
De groei van de bevolking van de Regio U10 in de periode 2014-2016 is ruim twee maal sneller dan landelijk, namelijk 0,9 procent gemiddeld per jaar, tegen 
0,4 procent landelijk. De bevolking groeit in de Regio U10 sneller dan de werkgelegenheid, maar landelijk groeit de werkgelegenheid sneller dan de 
bevolking. De bevolkingsgroei is derhalve betrekkelijk hoog in de Regio U10. Het betekent netto een versterking van de woonfunctie en uitbreiding van het 
arbeidsaanbod ten opzichte van de vraag naar werknemers. 

Figuur 3 De bevolkingsgroei in de Regio U10 verloopt beduidend sneller dan provinciaal en landelijk in de periode 2014-2016. 
Gemiddelde jaarlijkse toename van de bevolking naar periode, 1996-2016 
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Arbeidsmarkt 

Een hoge arbeidsmarktdeelname, lage werkloosheid en groot aandeel hoger opgeleiden 
Het percentage personen in de leeftijd 15-74 jaar dat werkt of werkt zoekt, (de arbeidsdeelname of participatiegraad) is in de Regio U10 met 72 procent 
hoger dan Nederland en ligt iets onder het provinciegemiddelde. De werkloosheid in de Regio U10 is in vergelijking met Nederland laag met 5,6 procent van 
de beroepsbevolking in 2016 en ligt iets boven het cijfer voor de provincie als geheel. De hoge participatie en lage werkloosheid in de U10 verklaren we door 
het zeer grote aandeel hoger opgeleiden in de beroepsbevolking, namelijk ruim 49 procent. Landelijk is dat 35 procent en in de provincie Utrecht 45 
procent. Hoger opgeleiden hebben gemiddeld genomen een hoge participatie en lage werkloosheid. Dat is overal min of meer hetzelfde, maar de U10 en de 
provincie Utrecht hebben veel hoger opgeleiden in de bevolking 15-74 jaar. 

Figuur 4 De participatie van 15-74 jarigen op de arbeidsmarkt in de Regio U10 is hoger dan landelijk, maar neemt af. Dit gaat zelfs wat sneller dan 
landelijk het geval is. 
Werkenden en werkzoekenden als percentage van de gehele bevolking 15-74 jaar in Nederland, de Regio U10 en de provincie Utrecht, 2003-2016 
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Figuur 5 De werkloosheid in de Regio U10 is lager dan landelijk en neemt af, maar ligt inmiddels iets boven niveau provincie. 
Werklozen als percentage van de beroepsbevolking 15-74 jaar in Nederland, de Regio U10 en de provincie Utrecht, 2003-2016 
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Arbeidsmarkt verkrapt door aanhoudende vraag naar hoger opgeleiden 
Opvallend is dat in de provincie U t r e c h t de participatie als geheel enigszins is afgenomen, ondanks de gemiddeld lage en dalende werkloosheid. Het blijkt 
dat ondanks de aantrekkende werkgelegenheid de participatie van lager en middelbaar opgeleiden sterker afnam en die van hoger opgeleiden slechts 
beperkt. Waarschijnlijk is ontmoediging onder middelbaar en lager opgeleiden de belangrijkste oorzaak, gevoegd bij krapte en mismatch onder hoger 
opgeleiden. Ontmoediging treedt op als mensen werkzoekend zijn, eventueel na baanverlies, en niet meer de verwachting hebben een nieuwe werkkring te 
vinden. Zij geven het zoeken naar werk op en verlaten daarmee de beroepsbevolking en behoren dan to t de overige bevolking 15-74 jaar, waar zij zich 
richten op gezinstaken, vrijwilligerswerk of anderszins. Voor middelbaar en lager opgeleiden neemt de werkgelegenheid in de commerciële dienstensector 
zoals ICT, financiële en specialistische zakelijke diensten af en is er geen alternatieve werkgelegenheid in de overwegend consumentendiensten. Er is sprake 
van een toenemende spanning op de arbeidsmarkt van de Regio U10 vanwege de toenemende vraag naar hoger opgeleiden, die al maximaal aan het werk 
zijn, en de afnemende participatie van lager en middelbaar opgeleiden. De participatie en de werkloosheid dalen beide, waardoor de spanningsindicator 
toeneemt. Dat betekent afnemend aanbod. Als de vraag aantrekt vanaf 2014 leidt dat tot toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn inmiddels tekorten 
bij technisch personeel, bij transport/logistiek en ICT, daartegenover staan overschotten bij administratief personeel en managers. 

Figuur 6 Vooral onder lager en middelbaar opgeleiden is tussen 2009 en 2016 de participatie in de Regio U10 gedaald 
Werkenden en werkzoekenden als percentage van de gehele bevolking 15-74 jaar in de Regio U10 naar opleidingsniveau, 2009 en 2016 
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Innovatie en ondernemerschap 

De provincie Utrecht, en daarbinnen de Regio U10, scoort goed op innovatie en ondernemerschap 
De R&D-uitgaven zijn bovengemiddeld hoog en nemen toe. De provincie Utrecht scoort uitstekend op publieke R&D, met sterke focus bij medische 
wetenschappen, dankzij de centrale rol van Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Prinses Maxima Center en de aanwezigheid van publieke kennisinstellingen 
zoals het KNMI, RIVM, Hubrecht instituut, Trimbos Instituut en TNO. 

De provincie Utrecht heeft relatief veel snelgroeiende bedrijven; dit zijn met name MKB-bedrijven die zich richten op nieuwe ICT-toepassingen. In de 
Europese ranglijsten voor regionale concurrentiekracht en innovatie behoort de provincie Utrecht al jaren to t de top van Europa, waaronder een 2 e plaats 
op de Regional Competitiveness Index 2016 van de EU/Directoraat-General Regio. Ondanks de uiterst goede kwaliteit van de economische structuur, blijft 
het niveau van innovatie achter (slechts op 20 e plaats in Europa). Het Utrechtse ecosysteem voor ondernemerschap is ook het best ontwikkelde van 
Nederland. De provincie Utrecht heeft alle basisvoorwaarden goed op orde, zoals goed functionerende instituties, infrastructuur, aanwezigheid van hoger 
opgeleiden en gebruik van ICT door bedrijven en huishoudens. Bedrijvigheid in de ICT is buitengewoon goed vertegenwoordigd. Ook zijn de R&D-uitgaven 
in de provincie Utrecht bovengemiddeld hoog en nemen toe. Het aandeel private R&D is echter relatief klein. De provincie Utrecht en de Regio U10 kennen 
geen grote bedrijven met substantiële R&D, zoals Philips, Shell of ASML. 

In de U10 is veel bedrijvendynamiek, vooral in de ICT-sector, maar weinig schaal. Dit betekent veel nieuwe bedrijvigheid en snelgroeiende bedrijven. 
De meeste innovatieve groeiers in de ICT zijn gericht op nieuwe, innovatieve ICT-oplossingen (platform, software, diensten), Health scoort daarna goed. 
De doorgroei en schaalgrootte van startups is echter beperkt, in Nederland is die alleen in Amsterdam goed zichtbaar. 

Wel is er sprake van een groeiende ruimtelijk-economische clustering en werkgelegenheid in en rond het Utrecht Science Park. Ook vormt dit Science Park 
een belangrijke schakel tussen publieke en private R&D. 
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Figuur 7 Doorgroei van startups vooral zichtbaar in Amsterdam, minder prominent in andere steden zoals Utrecht 

Startupjuncture 2017: 442 miljoen seed en groei kapitaal Startupjuncture 2017: 442 miljoen seed en groei kapitaal 
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Dynamiek bedrijven en werkgelegenheid 

De dynamiek van bedrijven en werkgelegenheid is zoals eerder bij innovatie en ondernemerschap aangegeven groot. 
Tegenover 10.400 opheffingen en verplaatsingen (13% van de bedrijvenpopulatie 2016) staan 16.068 oprichtingen van bedrijven en instellingen. Dat is maar 
liefst 18% van de huidige bedrijvenpopulatie in de U10. Binnen de regio zijn vooral kansrijke vestigingsmilieus aanwezig in en rond de stad Utrecht, alsmede 
in de grotere bevolkingskernen verspreid over de Regio U10 (figuur 8). Buiten de bevolkingskernen gaat het vooral om oprichtingen van toeristisch-
recreatieve bedrijven. De economische concentraties zijn de afgelopen jaren steeds meer naar elkaar toegegroeid, vooral in de ruimte tussen de 
stadsgewesten en langs de transportassen. Dat wordt vooral veroorzaakt door de groei van vestigingen en werkgelegenheid op informele werklocaties. 

Figuur 8 Oprichtingen van bedrijven en instellingen in de provincie Utrecht 2016-2018 
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Werklocaties 

Er doen zich twee belangrijke regionale ontwikkelingen voor als het gaat om de werklocaties. 
Ten eerste wordt in toenemende mate gewerkt (door zelfstandigen en werknemers) op informele werklocaties. Deze werklocaties behoren niet to t een 
bedrijventerrein/kantorenpark. Ten tweede is het aanbod van kantoren en bedrijfsruimten, en de daarmee gepaard gaande structurele leegstand, nog 
steeds op een hoog niveau. Dat blijkt in veel mindere mate het geval te zijn op de markt voor winkelruimte. De kantorenmarkt in Utrecht lijkt zich overigens 
samen met Amsterdam wel als eerste in Nederland te herstellen. 

Figuur 9 De markt voor kantoorruimte in de Regio U10 kent nog een aanzienlijk aanbod en leegstand, mede door de ontwikkeling van informele 
werklocaties 
Kantoorlocaties met aanbod vooral in en rond de stad Utrecht (max. cirkel = 330.200 m
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Toekomst: ruimtelijk-economische trends op werklocaties 

Er zal meer dan in het verleden behoefte zijn aan onderscheiden formele én informele werklocaties. 
De formele werklocaties zullen in de toekomst in toenemende mate worden benut door bedrijfsvestigingen in de industrie, de bouw en de (grootschaliger) 
logistiek, omdat die in principe nergens anders terecht kunnen. Vooral de logistiek stelt hoge ruimtelijke eisen, gekoppeld aan een goede regionale of lokale 
bereikbaarheid. Maar ook (grotere) kantoren voor financiële en zakelijke dienstverlening blijven in trek, al zullen de verhuurbare oppervlaktes, gemiddeld 
per vestiging, door flexibilisering en digitalisering minder omvangrijk zijn. De trend van toenemende werkgelegenheid op informele werklocaties heeft in dit 
gebied nog niet zijn grenzen bereikt, al zijn in vergelijking met andere delen van de provincie, bijvoorbeeld het Stadsgewest Amersfoort, aanzienlijk meer 
oprichtingen en werkgelegenheidsgroei op formele werklocaties (binnen gele contouren) te verwachten. Bij de informele werklocaties (buiten de gele 
contouren) valt vooral de groei op de zorglocaties, de binnensteden/dorpskernen en het Utrecht Science Park/Rijnsweerd op. Informele werklocaties vragen 
wel om interactiemilieus, ontmoetingsplekken die soms georganiseerd zijn, soms ook toevallig ontstaan. 

Figuur 10a Waar groeit de werkgelegenheid op formele werklocaties 2016-2040? Figuur 10b En waar op informele werklocaties 2016-2040? 
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Healthy Urban Living 

Economische activiteiten dragen bij aan een gezond stedelijk leven maar kunnen meer spin-off genereren in de Regio U10 zelf 
Healthy Urban Living is een belangrijk doel van de ruimtelijk-economische koers van de Regio U10. Beelden bij het concept Healthy Urban Living zijn echter 
vaak abstract ('algemene slogan'), maar kunnen wel degelijk economisch worden ingekleurd. De grootste economische potentie van dit concept ligt bij 
bedrijvigheid, actief in gezondheid, duurzaamheid, leefomgeving en transformatie. We denken daarbij in het bijzonder aan Life sciences, ICT en circulaire 
economie, kennis en innovatie, alsmede de overheid (proeftuinen, urban planning). Regionale spin-off bij urban planning-projecten is beperkt (vooral 
bouwrealisatie), bij de proeftuinen is dit gunstiger maar richt zich vooral op kennisgeneratie. 

Figuur 11 Belangrijkste kennisaanbieders, producten en ruimtelijke projecten Healthy Urban Living op de kaart 

© Bedrijf @ Proeftuin O Product/dienstontwikkeling Kennis Urban planning Incubator 
Bron: Economie Board Utrecht Bron: Economie Board Utrecht 
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Handelingsperspectief: hoe verder? 

Economische activiteiten dragen bij aan een gezond stedelijk leven maar kunnen meer spin-off genereren in de Regio U10 zelf 
Er zijn genoeg aanknopingspunten voor beleidsacties bij Healthy Urban Living. Zo zijn de mogelijkheden en ruimte die innovatief aanbesteden biedt nog niet 
volledig benut. Dit is een verborgen kracht bij de overheid, cultuurverandering bij inkoop is op dat punt wel nodig. Een ander actiepunt betreft het 
opschalen van de proeftuinen. De daarin ontwikkelde kennis wordt nog niet elders ingezet en benut. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, regionaal 
en lokaal, kan beter, bijvoorbeeld door kennisuitwisseling tussen regionale overheden zoals een Cursus Best Value en Ervaringsuitwisseling voor hoofd 
inkoopmanagers van U10 gemeenten. In dit kader is specifieke aandacht vereist voor de voorgenomen energietransitie, in de vorm van regelgeving en 
inzicht in de economische effecten op de regionale structuur. 

Ruimtelijk-economische dynamiek en werklocaties vragen blijvende aandacht 
In de Regio U10 is relatief weinig aanbod van bedrijventerreinen, terwij l de opgave kantorenleegstand nog groot is. Er is zeker op regionaal niveau matching 
nodig van de vraag naar en aanbod van bedrijventerreinen. Dit is vooral voor industrie, bouw, logistiek en distributie van belang. Daarnaast is er een 
duidelijke behoefte aan nieuwe werkplekken: informele werklocaties in woonwijken en zorg- en onderwijslocaties die op hun beurt weer interactiemilieus 
vereisen voor de gewenste zakelijke ontmoetingsfunctie. 

Figuur 12 Healthy Urban Living vanuit economisch perspectief 

Economische f 
activiteiten in de I Healthy Urban Living \ 

15 



UITDIEPING ECONOMISCH BEELD U10: RUIMTELIJKE VERTALING WERKLOCATIES 

Wat zijn de belangrijkste ruimtelijk- economische ontwikkelingen in de Regio U10 als het gaat om werklocaties? 

san 

• 4 * 
11 ! 

i ui 

II 
II 

Gerlof Rienstra 

21 september 2018 Panorama Domtoren (Hans Wilschut, Centraal Museum Utrecht) 

1 



Inhoud 

inleiding 3 

Algemeen beeld werklocaties regio U10 4 

Stoplichten: waar lopen bedrijventerreinen en kantoorlocaties nu al vol? 5 

Een grote diversiteit, ruimtebehoefte en werkgelegenheid op informele werklocaties 7 

Recente bedrijven- en locatiedynamiek: positief saldo bij aantal vestigingen, 
negatief saldo bij werkgelegenheid door opheffing grote vestigingen 8 

Additionele ruimtebehoefte aan bedrijventerrein vooral buiten Utrecht en Nieuwegein, 
aanbod kantoorruimte vooral in deze gemeenten beschikbaar 9 

Conclusies en beleidsaanbevelingen: oproep tot regionale afstemming en programmering 
van de werklocaties 11 

2 



inleiding 

Uitgangspunt voor dit onderzoek wordt gevormd door een dreigend tekort aan bedrijventerreinen in de regio U10 in combinatie met onvoldoende 
beschikbare ruimte op de lange(re) termijn. Dit leidt mogelijk to t een verdichtingsstrategie, niet alleen voor wonen maar ook voor werken. 
Om de gewenste ruimtelijk-economische ontwikkeling in de toekomst op een passende wijze te kunnen faciliteren, is inzicht nodig in het huidige 
onderscheid tussen vraag naar en aanbod van bedrijventerreinen op regioniveau m.b.v. een zogenoemde 'stoplichtsheet', alsmede een drietal subvragen op 
gemeentelijk niveau: 
1. in welke gemeente gaat de vraag naar werklocaties het aanbod inhalen of haalt het nu al in; 
2. lopen de terreinen vol met de gewenste werkgelegenheid; 
3. waar is nog wel ruimte in de regio voor vestiging van bedrijven, met een onderscheid tussen formele (bedrijventerreinen) en informele werklocaties? 
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Algemeen beeld werklocaties regio U10 

Het algemene beeld dat uit de uitgevoerde analyses en de toetsingsrondes bij de AO-contactpersonen van de gemeenten opdoemt is een dynamische 
economische regio met veel oprichtingen, opheffingen en verplaatsingen van bedrijfsvestigingen. De vraag naar werklocaties, formeel (bedrijventerreinen 
en kantoorlocaties) en informeel (overige, landelijk en provinciaal niet als formele werklocaties aangewezen adressen en complexen) is dan ook groot 1 . In 
toenemende mate vindt groei van economische activiteiten en daarmee gepaard gaande werkgelegenheid plaats op die informele werklocaties, verspreid 
over steden en dorpen. Toch blijft er voor de grootschaliger activiteiten en de economische activiteiten met een hogere milieubelasting, zoals industrie, 
grote bouwbedrijven en logistiek/distributiebedrijven behoefte aan vestiging op een formele werklocatie. 
Daarbij bestaat een belangrijk verschil binnen de formele werklocaties. Bedrijventerreinen lopen in de huidige hoogconjunctuur snel vol, de uitgeefbare 
oppervlakte neemt snel af en er is minder plancapaciteit in voorbereiding. Er is dus sprake van krapte en zelfs van schaarste. Een aantal gemeenten heeft 
aangegeven geen plannen meer te hebben voor nieuwe of uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen. Dat betekent dat bedrijven vooral onderling op 
bestaande bedrijventerreinen terrein en bedrijfsgebouwen moeten gaan verhuren of verkopen. Het huidig aanbod uitgeefbaar bedrijventerrein is vooral 
geconcentreerd in en rond de stad Utrecht, langs de belangrijkste transportassen. 

Op de kantoorlocaties is er in principe nog voldoende aanbod verhuurbare kantoorruimte of plancapaciteit voor de huidige én geprognotiseerde vraag 
beschikbaar. Door de provincie Utrecht is de laatste jaren een restrictief kantoren beleid gevoerd, wat nieuw planaanbod verbiedt of nog in 
bestemmingsplan aanwezige plancapaciteit beperkt. Dit beleid is versterkt door de transformatie van leegstaande kantoorgebouwen to t woningen, 
waardoor de overcapaciteit in een aantal gemeenten snel verdwijnt. Daarnaast trekt de markt de afgelopen jaren weer aan, waarbij vooral belangstelling 
bestaat voor ruimte op kantoorlocaties in de binnensteden en nabij de OV-knooppunten. Dit komt niet altijd overeen met de locatie en leegstand van het 
huidige aanbod, vandaar de transformatie. 

Aantal en omvang van vestigingen op informele werklocaties is de afgelopen jaren snel gegroeid in bijna alle economische sectoren, maar vooral in de 
kennisintensieve zakelijke diensten (advies & onderzoek) en de ICT. Daarmee wordt de flexibilisering van bedrijfsprocessen en de arbeidsmarkt ook 
zichtbaar in het ruimtelijk vestigingsgedrag van nieuwe bedrijven. Een aantal van deze informele werklocaties bevindt zich op en rond de grote zorg- en 
onderwijscomplexen in de regio, maar vooral in woonwijken is de bedrijven- en locatiedynamiek hoog, zowel qua oprichtingen als opheffingen. Hier vinden 
dus combinaties plaats van bedrijven en kantoren met vooral wonen als gebruiksfunctie van panden. Soms vindt clustering plaats in zogenoemde 
interactiemilieus en ontmoetingsplekken, zoals bedrijfsverzamelgebouwen, horeca en office centers. 

1 Voor dit onderzoek is in eerste instantie gebruik gemaakt van het Landelijke informatie Bedrijventerreinen 2017 (IBIS) en de GIS-bestanden van de provincie Utrecht met 
dezelfde werklocaties bedrijven als in het landelijke overzicht bedrijventerreinen en met de door de provincie Utrecht aangewezen kantoorlocaties (oktober 2017). Het 
aanbod in de vorm van uitgeefbaar terrein, plancapaciteit en aangeboden kantoorruimte (bron: Cushman&Wakefield, Vastgoedmonitor Utrecht 2018; jaarcijfers 2017) is 
vervolgens getoetst in twee rondes bij de AO-leden Economie van de U10-gemeenten en daarmee geactualiseerd tot stand augustus/september 2018. De uitgebreide 
informatie over vraag en aanbod is opgenomen in factsheets per gemeente die ter informatie zijn aangeboden. 
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Stoplichten: waar lopen bedrijventerreinen en kantoorlocaties nu al vol? 

Beperkte nieuwe ruimte op bedrijventerreinen en nog voldoende aanbod kantoorruimte op kantoorlocaties 

Het huidig aanbod uitgeefbaar bedrijventerrein is binnen de regio U10 vooral geconcentreerd in en rond de stad Utrecht, langs de A2 en de A 2 l (Figuur 1). 
Het grootste aanbod bedrijventerrein vinden we in de gemeente Utrecht met Strijkviertel (plan in voorbereiding, 22 ha) en De Wetering-Zuid (11,8 ha). 
Daarna volgt Het Klooster in Nieuwegein. Hier is in 2018 nog 10,5 ha uitgeefbaar, terwij l in 2017 nog 11,2 ha is uitgegeven. Dat geldt in nog sterkere mate 
voor het aanbod op kantoorlocaties, waar stad Utrecht en Nieuwegein het kaartbeeld domineren (Figuur 2). Het gaat om grote kantoorlocaties zoals A2 
Utrecht, Utrecht Stationskwartier en Nieuwegein Binnenstad/Rijnhuizen, waar nog voldoende aanbod verhuurbare kantoorruimte of plancapaciteit 
aanwezig is. 

Figuur 1 Stoplichtkaarten huidige bedrijventerreinen (l) en kantoorlocaties (r) in Regio U10 
Rood = vol; Oranje = bijna vol (>80%); Groen = uitgeefbaar oppervlak bedrijventerrein (l) en aanbod (nieuwe) kantoorruimte (r) 
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Concentratie aanbod langs grote transportassen (A2/A27) en OV-knooppunten (Utrecht Stationskwartier, Nieuwegein Binnenstad) 

Figuur 2 Aanbod op bedrijventerreinen en kantoorlocaties in regio U10 
Uitgeefbaar oppervlak bedrijventerrein (I) en ruimte op kantoorlocaties (r) 
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Een grote diversiteit, ruimtebehoefte en werkgelegenheid op informele werklocaties 

Net als bij de bedrijventerreinen en kantoorlocaties is ook op de informele werklocaties sprake van een grote diversiteit van sectoren. Informele 
werklocaties zijn vooral aanwezig in woonwijken, en daarnaast op of rond zorg- en onderwijscomplexen. De werkgelegenheid bij zorg, onderwijs en 
overheid (grote solitaire vestigingen) domineert in omvang, de meeste vestigingen bevatten echter kleinschalige zakelijke dienstverlening zoals advies & 
onderzoek en ICT (ca. 1/3) die bij uitstek combineren met de woonfunctie en daarom vooral in woonwijken terug te vinden zijn. De combinatie 
gebruiksfunctie kantoor of bedrijf met de woonfunctie is daarom dominant op informele werklocaties. Er is daardoor op deze informele werklocaties niet 
precies vast te stellen hoeveel ruimte exact voor de economische functie wordt benut. Gemiddeld gaat het in de regio U10 om 83 m 2 per werkzame persoon 
(incl. overige gebruiksfuncties, vooral wonen). Ca. 10 à 15 m2 per werkzame persoon mag daarvan zeker wel aan de werkfunctie worden toegerekend. Het 
gaat in totaal om een groot vloeroppervlak dat het areaal bedrijventerrein en kantoren vele malen overstijgt. 

Figuur 3 Samenstelling werkgelegenheid op informele werklocaties: grote diversiteit aan bedrijven en instellingen per gemeente 
Sectorstructuur op informele werklocaties per hoofdsector 
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Recente bedrijven- en locatiedynamiek: positief saldo bij aantal vestigingen, negatief saldo bij werkgelegenheid door 
opheffing grote vestigingen 

Als we met voorlopige gegevens 2018 de bedrijven- en locatiedynamiek 2016-2018 in beeld brengen, zien we dat het aantal vestigingen op 
bedrijventerreinen de laatste twee jaar is toegenomen (saldo oprichtingen - opheffingen +853). Dat heeft per saldo niet tot meer werkgelegenheid geleid, 
aangezien de toename van het aantal werkzame personen in kleine vestigingen wordt overtroffen door het werkgelegenheidsverlies bij een beperkt aantal 
grote bedrijfsvestigingen. Deze vestigingen zijn opgeheven of verplaatst naar locaties buiten de regio U10. De meeste mutaties doen zich voor in groot- en 
detailhandel, specialistische zakelijke diensten (advies & onderzoek) en ICT (informatie en communicatie). Het grootste werkgelegenheidsverlies wordt 
geregistreerd in de schoonmaaksector en de beveiliging (overige zakelijke diensten), alsmede bij vervoer en opslag door de sluiting van een groot 
postsorteercentrum. 

Tabel 1 Bedrijvendynamiek op werklocaties bedrijven in de regio U10: grote diversiteit aan bedrijven en instellingen 
Sectorstructuur oprichtingen, opheffingen en verplaatsingen op bedrijventerreinen per hoofdsector 

Oprichtingen Opheffingen Saldo ^ oprichtingen - opheffingen) 
Vestigingen Werkgelegenheid Vestigingen Werkgelegenheid Vestigingen Werkgelegenheid 

Landbouw, bosbouw en visserij 1 0 0 0 1 0 
Winning van delfstoffen 1 0 0 0 1 0 
Industrie 69 128 38 454 31 -326 
Energie 3 380 3 11 0 369 
Water 8 37 2 3 6 34 
Bouwnijverheid 77 135 45 513 32 -378 
Groot- en detailhandel; reparatie van auto's 410 746 202 756 208 -10 
Vervoer en opslag 52 1064 24 1834 28 -770 
Horeca 35 116 22 218 13 -102 
Informatie en communicatie 161 205 49 433 112 -228 
Financiële instellingen 16 34 5 28 11 6 
Vastgoedbedrijven 23 96 3 12 20 84 
Specialistische zakelijke diensten 263 654 109 360 154 294 
Overige zakelijke diensten 120 316 52 1216 68 -900 
Overheid 6 732 3 472 3 260 
Onderwijs 53 44 20 56 33 -12 
Zorg 86 53 25 60 61 -7 
Cultuur, sport en recreatie 61 48 31 89 30 -41 
Overige dienstverlening 41 58 10 17 31 41 
Onbekend 1 4 0 0 1 4 

Eindtotaal 1486 4850 633 6532 853 -1682 

Bron: Rienstra/QGIS met PAR2016 en 2018 (vs. 2, voorlopige gegevens) 
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Additionele ruimtebehoefte aan bedrijventerrein vooral buiten Utrecht en Nieuwegein, aanbod kantoorruimte vooral in deze gemeenten beschikbaar 

Volgens de prognose komt de regio U10 als geheel ca. 56 ha bedrijventerrein te kort tot 2040. Het onderscheid qua vraag en aanbod van bedrijventerreinen 
is binnen de U10 echter groot. Utrecht en Nieuwegein, in mindere mate ook Houten en Utrechtse Heuvelrug, hebben het grootste aanbod en kunnen 
daarmee, gedeeltelijk en op termijn ook nog, aan hun eigen geprognotiseerde ruimtebehoefte voldoen, maar in de meeste gemeenten is nu of op de korte 
termijn al sprake van een tekort. Een aantal gemeenten heeft op dit moment zelfs helemaal geen uitgeefbaar bedrijventerrein meer in aanbod: Bunnik, 
IJsselstein en Zeist. In de andere niet genoemde U10 gemeenten is in ieder geval sprake van krapte. Deze krapte kan door eventuele transformatie van 
bedrijventerrein zelfs nog verder toenemen. Bij de kantoorlocaties is een geheel andere situatie waarneembaar. Daar heeft in principe iedere gemeente 
voldoende aanbod voor de geprognotiseerde vraag, waarbij ook hier Utrecht en Nieuwegein het grootste aanbod van kantoorruimte en vraag naar 
kantoorlocaties laten zien. De locatiekeuze (voorkeur voor binnensteden en OV-knooppunten) zal zoals eerder aangegeven daarbij een belangrijke rol 
spelen. Bij de informele werklocaties zal de huidige trend van toenemende ruimtebehoefte voor kennisintensieve zakelijke diensten en ICT in woningen en 
voor nieuwe activiteiten (spin-off) op zorg- en onderwijscomplexen zoals USP zich naar verwachting voortzetten. 

Tabel 2 Samenvattend overzicht van de factsheets werklocaties per gemeente 
Vraag en aanbod op formele en informele werklocaties, actueel en prognose 
Gemeente Uitgeefbaar Aanbod 

U10 

Bunnik 
De Bilt 
Houten 
IJsselstein 
Nieuwegein 
Stichtse Vecht 
Utrecht 
Utrechtse Heuvelrug 
Vijfheerenlanden-Vianen 
Vijfheerenlanden-
Leerdam/Zederik 
Wijk bij Duurstede 
Woerden 
Zeist 

bedrijventerrein 
Ha 

kantoorruimte 
m 2 

0,00 13.100 
1,11 14.600 
8,60 31.000 
0,00 3.500 

10,50 119.000 
1,30 45.900 

29,20 305.400 
5,50 n.b. 
2,50 20.900 

0,17 n.b. 
2,20 n.b. 
1,20 34.400 
0,00 28.000 

Ruimtebehoefte to t 2040 op 

bedrijventerreinen 
Ha 

kantoorlocaties 
m2 

1,43 4.970 
1,61 2.822 
8,33 22.829 
3,67 0 

10,79 85.251 
2,80 9.280 

51,30 222.920 
1,02 266 

14,65 18.603 

2,15 0 
2,19 0 

15,97 15.183 
2,34 11.358 

informele 
werklocaties 
m2 

50.202 
164.261 

98.115 
69.416 

324.709 
188.348 

2.201.333 
296.401 

15.805 

57.676 
78.066 

129.194 
475.784 
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Uitgeefbaar Aanbod Ruimtebehoefte to t 
bedrijventerrein in kantoorruimte in 2040 op informele 
ha m

2 bedrijventerreinen kantoorlocaties werklocaties 
Totaal U10 62,28 615.800 118,25 393.482 4.149.310 
Totale voorraad U10 1573,66 4.476.000 

Bron: Werklocaties bedrijven en kantoren provincie Utrecht (2017), gemeenten (2018); Vastgoedmonitor Utrecht 2018; Rienstra/REPROG 

Figuur 4 Vraag-aanbodconfrontatie op formele werklocaties per gemeente: grootste tekort bedrijventerrein in Utrecht, Woerden en Vijfheerenlanden/Vianen; geen 
tekort op kantoorlocaties 
Vraag-aanbod confrontatie bedrijventerreinen (l) en kantoorlocaties (r); linkerkolom = vraag 2040; rechterkolom = actueel aanbod (uitgeefbaar terrein resp. aanbod 
kantoorruimte) 
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Conclusies en beleidsaanbevelingen: oproep tot regionale afstemming en programmering van de werklocaties 

Uit de uitgevoerde vraag-aanbod analyses en de beelden op de voorgaande pagina's wordt wel duidelijk dat geen enkele gemeente volledig kan voldoen aan 
alle vraag naar bedrijventerrein. Vooral als je bedenkt dat een aantal sectoren bijna uit ruimtelijke of milieuoverwegingen verplicht is om een locatie te 
zoeken op een bedrijventerrein, zoals de (maak)industrie, regionale logistiek en distributiebedrijven, alsmede de grotere bouwbedrijven. Gelukkig is er nog 
wel in de planvorming sprake van enige uitbreiding van het areaal, vooral aan de randen van de regio en langs de hoofdtransportassen zoals de A2, de A12 
en de A27. De centrale ligging en de autobereikbaarheid blijven daarvoor belangrijke vestigingsvoorwaarden. Krapte en schaarste maken regionale 
afstemming en programmering noodzakelijk, vooral ook om de benodigde ruimte voor de bovengenoemde typen bedrijven te kunnen blijven aanbieden. 

Nu is het ook weer niet zo dat er op bestaande bedrijventerreinen niets meer gebeurt. Uit de analyse van de bedrijven- en locatiedynamiek blijkt dat er daar 
ook sprake is van verandering en vernieuwing, al dan niet gebruik makend van bestaande terreinen en panden (bedrijfsruimte, kantoren). Soms kan 
doorverhuurd of verkocht worden, soms is sloop/nieuwbouw van panden en bedrijfsruimte nodig, zoals bijvoorbeeld op Lage Weide het geval is. 

Bij de kantoorlocaties is het van belang om niet alleen te kijken naar transformatie tot wonen. Hier is maatwerk vereist, een aantal kantoorlocaties zijn qua 
ligging (vaak onderdeel van of aangrenzend aan een bedrijventerrein, aan de randen van de bebouwde kommen) en omgeving meer geschikt voor een 
algemene bedrijfsfunctie dan voor wonen. Daarmee kan wellicht een deel van de behoefte aan algemene bedrijfsruimte op bedrijventerrein worden 
ingevuld. 

Daarnaast ligt er nog een enorm potentieel voor de vestiging op informele werklocaties. Daarbij moet wel bedacht worden dat deze locaties beperkt 
bruikbaar zijn voor de werkfunctie. Voor zorg-, onderwijs-, overheidscomplexen en voor winkelgebieden is dat duidelijk en herkenbaar. Maar in de 
woonwijken is dat toch vooral een vestigingsmilieu geschikt voor kleine kennisintensieve zakelijke diensten en ICT-bedrijven. Deze bedrijven zoeken elkaar 
ook weer op in bedrijfsverzamelgebouwen en op ontmoetingsplekken, de zogenoemde interactiemilieus. Daarvoor dient in de steden en dorpen ook ruimte 
gevonden te worden. 

Een aantal omliggende regio's, zoals de Metropoolregio Amsterdam, de Regio Amersfoort en de Regio FoodValley hebben al voor een vorm van regionale 
afstemming en programmering gekozen, in afstemming met de respectievelijke provincies. Ook in andere landsdelen (bijvoorbeeld bij de mij bekende Regio 
Twente, REO's Zuid-Holland en West-Brabant) is dit al jaren gemeengoed. Deze aanpak ontbreekt vooralsnog in de U10. Gezien de krapte en schaarste op 
bedrijventerreinen, de behoefte van specifieke sectoren voor (verplichte) locatie op een bedrijventerrein, de keuzes voor al dan niet transformeren van 
kantoorgebouwen of kantoorlocaties en het combineren van functies (wonen, werken, voorzieningen) op of nabij OV-knooppunten vraagt minimaal 
afstemming en bij voorkeur programmering op regionale schaal. 
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