
1 

 

Dit buurtbericht is een uitgave van de gemeente Nieuwegein telefoonnummer: 14 030 www.nieuwegein.nl 

Vrijdag 18 november 2022

Buurtbericht
  Galecop, Blokhoeve, Huis de Geer, Liesbosch en 

Laagraven 

 

  Ontwikkelingen A12 zone

Begin 2022 informeerden wij u dat gemeente 

Nieuwegein samen met het Rijk, de provincie 

Utrecht en de regio Utrecht een onderzoek is 

gestart naar de mogelijkheden om de A12 

zone na 2030 verder te ontwikkelen. Tussen 

januari en mei 2022 bent u als bewoner, 

ondernemer of organisatie in het gebied, 

uitgenodigd in gesprek te gaan over de 

toekomst van de A12 zone. In dit buurt-

bericht praten wij u graag bij over de 

belangrijkste ontwikkelingen van het 

afgelopen jaar.  

Hoe zat het ook alweer met de A12 zone? 

Tussen 2020 en 2040 zijn in de regio Utrecht 

ongeveer 80.000 nieuwe arbeidsplaatsen, 4.000 

hectare nieuw natuur- en recreatiegebied en 

125.000 nieuwe woningen nodig. De ring rond 

Utrecht is een van de meest geschikte gebieden 

voor nieuwe woningen, bedrijven en natuur- en 

recreatiegebied. De A12 zone maakt daar 

onderdeel van uit. De A12 zone bestaat uit delen 

van gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Houten. 

Voor Nieuwegein zijn dat de Galecopperzoom, 

de tramremise, de westelijke rand van de 

Liesbosch en Laagraven Oost. 

 

Januari – Mei 2022: In gesprek over een 

kansrijke plek 

De ontwikkelingen in de A12 zone lijken 

misschien nog ver weg (na 2030), maar 

afspraken die nu worden gemaakt hebben grote 

gevolgen voor de toekomst. De gemeente 

Nieuwegein ging daarom met u in gesprek over 

wat de A12 zone Nieuwegein straks moet gaan 

opleveren en wat belangrijke voorwaarden zijn. 

Tussen januari en mei 2022 is bureau Tertium 

daarom in opdracht van de gemeente een 

dialoog gestart met inwoners, ondernemers en 

(maatschappelijke) organisaties in Nieuwegein. 

 

   

 

 

 

Aan de hand van de gesprekken, interviews, 

bijeenkomsten en enquêtes zijn 17 adviezen aan 

de gemeente Nieuwegein geformuleerd. Deze 

adviezen weerspiegelen de meest genoemde 

belangen en wensen van inwoners, 
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ondernemers en (maatschappelijke) organisaties 

in Nieuwegein. De adviezen geformuleerd in het 

rapport “Nieuwegeiners aan het woord” hebben 

gediend als input voor en verrijking van de 

positiebepaling.  

 

13 oktober: Raad neemt besluit over 

positiebepaling A12 zone en Merwedelijn 

Op 13 oktober heeft de gemeenteraad van 

Nieuwegein unaniem de positiebepaling A12 

zone vastgesteld voor de ontwikkeling van de 

A12 zone. De gemeente wil een aantrekkelijk 

gebied creëren met voorzieningen in de buurt 

die snel en goed te bereiken zijn te voet, per 

fiets of openbaar vervoer. Ook een veilige en 

groene omgeving die uitnodigt tot ontmoeten 

en bewegen is van belang. Daarnaast stelt de 

gemeenteraad van Nieuwegein 15 miljoen euro 

beschikbaar voor een snelle Merwedelijn (zie 

onder voor meer informatie). De positiebepaling 

is de Nieuwegeinse inzet in de 

onderhandelingen met het Rijk en de regio. 

U kunt het rapport “Nieuwegeiners aan het 

woord” en de volledige positiebepaling 

teruglezen op 

www.ikbennieuwegein.nl/a12zone.  

In de samenwerking tussen rijk en regio (U Ned) 

is afgelopen jaar veel onderzoek gedaan, onder 

andere naar de A12 zone. De voor Nieuwegein 

belangrijke voorwaarden uit de positiebepaling 

A12 zone herkennen wij goed in deze 

onderzoeken. U kunt de onderzoeken van U Ned 

bekijken op www.programma-uned.nl bij het 

tabblad “Documenten”.   

11 November: Grote stap vooruit in komst 

snelle Merwedelijn 

Op vrijdag 11 november heeft het zogenoemde 

Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma 

Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) 

plaatsgevonden. In dit overleg hebben Rijk en de 

Metropoolregio Utrecht besloten om samen 

ruim 1,4 miljard euro te investeren voor de 

bereikbaarheid van nieuwe 

woningbouwgebieden in de provincie Utrecht, 

waaronder de A12 zone. De investering gaat 

onder meer naar de aanleg van een deels 

ondergrondse, en dus snelle tramlijn tussen 

Utrecht Centraal en Nieuwegein, de 

Merwedelijn. Zo moet het OV een volwaardig 

alternatief worden voor de auto. De 

Merwedelijn brengt inwoners van Nieuwegein 

binnen 15 minuten naar het centrum van 

Utrecht. Ook stelt het Rijk 100 miljoen euro 

beschikbaar voor verkeersmaatregelen op de 

Utrechtse snelwegen en voor het versnellen van 

bestaande woningbouwplannen. Deze 

investeringen zijn een belangrijke voorwaarde 

voor de bouw van 5.500 in Nieuwegein City en 

Rijnhuizen, en 5 a 10.000 woningen in de A12 

zone. 

Wat nu?  

Rijk en regio hebben afgesproken dat zij 

aanvullend onderzoek gaan uitvoeren naar de 

OV-, auto-, en fietsbereikbaarheid en de 

gebiedsontwikkeling van de A12 zone en 

Rijnenburg. Met aandacht voor groenstructuur, 

de relatie met bodem- en watersysteem/ 

klimaatadaptatie, de benodigde 

bedrijfsverplaatsingen, gezonde leefomgeving 

en energienetwerken. In 2024 moet het 

onderzoek concreter inzicht geven over de 

haalbaarheid. De resultaten van de verschillende 

onderzoeken moeten ook leiden tot afspraken 

over hoe de woningbouwlocaties in Rijnenburg 

en de A12 zone gerealiseerd kunnen worden.  

Op de hoogte blijven?  

Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief! Ga 

naar www.ikbennieuwegein.nl/a12zone  of scan 

de QR code. Voor vragen over 

de ontwikkeling van de A12 

zone kunt u mailen naar 

a12zone@nieuwegein.nl 


