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Rijnenburg 

We vinden het belangrijk dat de druk op binnenstedelijke ontwikkeling hoog blijft. Zowel richting 

ontwikkelaars als richting het Rijk voor investeringen in OV- en fietsinfrastructuur. We ontwikkelen 

Rijnenburg om te beginnen als energielandschap en bieden daarbij ruimte voor bijvoorbeeld sport en 

recreatie. Om de druk op de verstedelijking in de stad hoog te houden, focussen we eerst op nieuwe 

woningbouw in de bestaande stad. Rijnenburg kán op den duur, startend vanuit het midden, ook een 

nieuwe woonwijk worden mits dit nodig is om de groei van de stad met kwaliteit verder te faciliteren. 

We verwachten dat woningbouw in ieder geval niet voor 2035 nodig is. Wel starten we nu met een 

ontwerpstudie naar Rijnenburg. Bij het ontwerp van de lightrailverbinding richting MWKZ en 

Papendorp houden we er rekening mee dat een aftakking naar Rijnenburg in de toekomst mogelijk is. 

Want als we in de toekomst in Rijnenburg willen bouwen, zal ook dat wat ons betreft een wijk worden 

met grote aantallen duurzame woningen, die via lightrail en per fiets bereikbaar is vanuit de rest van 

de stad en buurgemeenten. Richting het Rijk geven we hiervoor de potentie aan, maar focussen we in 

de volgorde van verstedelijking eerst op het wiel met spaken.  

 

Bouwen Rijnenburg: we starten nu met een ontwerpstudie en maken daar geld voor vrij. Als we 

woningen bouwen, willen we een duurzame wijk met minimaal de voorzieningen zoals we ook rondom 

de andere knooppunten hebben (oftewel volgens dezelfde kwaliteitsstandaarden). We gaan niet voor 

2035 daadwerkelijk bouwen, maar wel onderzoeken en eventueel tijdelijk ontwikkelen. We besluiten 

tot bouw wanneer nodig (kan al voor 2035 zijn) voor woningbouw en tijdelijk is het mogelijk om 

‘overloop’ van de barcode uit de stad op te vangen (recreatie, sport, werk, cultuur etc). Je wilt geen 

besluiten nu nemen die toekomstige ontwikkelingen lastig maken.  

 

Ontwerpstudie Rijnenburg: we onderzoeken een aantal groeiscenario’s. Daarbij nemen we mee:  

o mobiliteit en aantakkingsopties aan het Wiel (oftewel wiel versterken en niet onmogelijk maken) en 

de mogelijke fietsverbindingen; 

o een haalbaarheidsstudie bebouwing oftewel een aantal verstedelijkingsprofielen: woonmilieus, 

voorzieningen, hoe aansluiting aan Nieuwegein/IJsselstein en knoop Utrecht; 

o mogelijkheden voor uitloop barcode in de bestaande stad: werk, recreatie en sport. We weten niet 

in hoeverre het realistisch is maar we hebben een grote wens voor een roeibaan; 

o Ook moet onderzocht worden hoe een deel van het energielandschap behouden kan blijven en 

integratie mogelijk is in het nieuwe landschap of op andere manieren duurzame energieopwekking 

mogelijk is in dit gebied. 

o We trekken geld uit voor deze ontwerpsessie om goed te onderzoeken hoe wonen in Rijnenburg 

mogelijk is (potje half miljoen). Dekking: investeringsgelden RSU en desnoods grex Leidsche Rijn. 

We vragen Anke om mee te laten kijken op de dekking en Klaas op reactie dat andere dingen 

geen vertraging oplopen. Indienen bij PGB.  

o Ontwerpstudie moet Q1 2022 gereed zijn.  


