Samenvatting raadsvoorstel Position Paper U10
De regio Utrecht is een van de snelst groeiende regio’s in Nederland. Door de aantrekkelijke omgeving
voor wonen en werken zal de vraag naar nieuwe woningen en bedrijfslocaties tot 2040 fors blijven
groeien. De verwachting is dat de mobiliteitsbehoefte binnen de regio sterk zal toenemen als gevolg van
die groei. Daarnaast staan we voor een grote opgave om meer duurzame energie op te wekken. Ten
slotte ligt er een uitdaging om het groene karakter, landschap en cultuurhistorie te behouden en waar
mogelijk te versterken.
De vijf opgaven op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en energie vragen om een zorgvuldige
keuze of en waar die groei geaccommodeerd kan worden. Daartoe werkt de regio Utrecht, waar Zeist
onder valt, aan een gezamenlijk Ruimtelijk Economisch Programma (REP). Het REP moet uiteindelijk
medio 2021 gereed zijn. In de periode daar naartoe zal iedere gemeente aan moeten geven op welke
wijze zij kan en wil bijdragen aan de regionale opgaven. Dit geldt ook voor Zeist. Het komende jaar willen
we voor Zeist een verkenning doen naar locaties waar we mogelijkheden zien om vanuit de behoefte van
Zeist de groeiende vraag een plek te geven en op die manier bij te dragen aan de regionale opgaven. De
Position Paper vormt daartoe het vertrekpunt. Het markeert de waarden, ambities en uitgangspunten die
eerder door de gemeenteraad van Zeist zijn besloten.
Gebruikte termen en afkortingen
Position Paper De vertaling van de huidige positie van Zeist in de regio op basis van bestaande beleidsen visiedocumenten
Propositie
Het aanbod van Zeist aan de regio waarin invulling wordt gegeven aan het Zeister
aandeel in de regionale groeiopgaven (of en waar)
REK
Ruimtelijk Economische Koers U10 (2018)
RES
Regionale EnergieStrategie (2020)
REP
Ruimtelijk Economisch Programma U10 (2021)
U10
Regio Utrecht
USP
Utrecht Science Park
MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (investeringsprogramma voor de inzet
van rijksmiddelen)
U-NED Vertegenwoordiging van Rijk, Provincie en regio (via U10 en gemeente Utrecht) die in
gezamenlijkheid toewerken naar een gezonde en bereikbare Metropoolregio Utrecht. U-NED
bereidt ook het bestuurlijk overleg voor het MIRT voor (het zogenaamde BO-MIRT)
POVI Provinciale Omgevingsvisie
GOVI Gemeentelijke Omgevingsvisie

