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VERSLAG van de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Wonen, Maatschappij 
en Cultuur alsmede Ruimte, Groen en Wonen van 2 juni 2008 in het Provinciehuis 
 
Aanwezig:
Drs. B. Nugteren (voorzitter), R.W. Krol (gedeputeerde), J.P.A. de Wilde (gedeputeerde), mw.drs. 
F.M. Alsem (VVD), drs. T.E. Beukema (GroenLinks), drs. W.A. Bodewitz (PvdD), drs. W.J. Bos 
(PvdA), mw. L.C. Dekkers-Raadsen (CDA), mw.drs. R.K. Dik-Faber (ChristenUnie), drs. P.W. 
Duquesnoy (SP), J. Fastl (GroenLinks), drs. N.M. van Gemert (SP), drs. C. de Heer (ChristenUnie), 
mw.drs. J.M. de Heer-Verheij (ChistenUnie), C.L. Jonkers (MooiUtrecht), J.F.M. Kloppenborg 
(GroenLinks), J. van de Lagemaat (SGP), ir. R.J. Martens (PvdA), mw. A.M.A. Pennarts-Pouw 
(GroenLinks), drs. T.G.P.M. Ruijs, mw.drs.R.C.M. Stadhouders (CDA), mw.drs. J.C.M. Versteeg 
(D66), drs. R.E. de Vries (D66) en G.J. van der Werff (VVD); 
 
Van ambtelijke zijde aanwezig: drs. H. Schoen (adjunct-griffier) en mw. G. van Weerd (verslag). 
 

1. Opening 
De voorzitter, de heer Nugteren, opent de vergadering met een woord van welkom 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
a. Cie 2008WMC69 Bouwend Nederland: concept kadernota Bouwen en Wonen 
b. Cie 2008WMC70 NVB: woningbouw 2008-2015 
c.  Regionaal Huurders Beraad met oproep om woningtekort in de regio Utrecht terug te 
 dringen 
d. Regioplatform Woningcorporaties Utrecht: meer ruimte voor sociale woningbouw 
e. NMU: Notitie bouwen en Wonen/problematiek woningtekort 
Voornoemde stukken zullen worden betrokken bij de behandeling van de notitie Bouwen Wonen. 
 
3. Inspraak 
De voorzitter geeft het woord aan een viertal insprekers: 
 
De heer Ketting van het Regionaal Huurders Beraad leest een notitie voor die als bijlage bij het 
verslag van deze vergadering zal worden gevoegd. Kortheidshalve zij daarnaar verwezen. 
 
De voorzitter geeft gelegenheid voor vragen. 
 
Mevrouw Dik vraagt of de heer Ketting kan aangeven waardoor de woningbehoefte aan het 
toenemen is: groeit die behoefte in de eigen provincie of vanuit andere delen van het land om zich in 
de provincie Utrecht te vestigen? 
De heer Ketting antwoordt dat beide het geval is. De behoefte aan woningen groeit door starters, 
door verdunning in de provincie én door toeloop vanuit het land naar vooral het stedelijk gebied 
rondom de stad Utrecht. Hij zegt toe dat hij aanvullende informatie zal verschaffen over de verdeling 
tussen deze groepen. 
 
De heer Roolvink, voorzitter Regioplatform Woningcorporaties Utrecht, leest een notitie voor die als 
bijlage aan het verslag van deze vergadering zal worden toegevoegd. Kortheidshalve zij daarnaar 
verwezen. 
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De voorzitter geeft gelegenheid voor vragen. 
 
De heer Duquesnoy begrijpt van de heer Roolvink dat minimaal de helft van de woningen nodig is 
voor specifieke doelgroepen. Gemeenten in de provincie Utrecht hanteren veelal voor specifieke 
doelgroepen een grens van 30%, bv. voor sociale woningbouw. Hij vraagt of dat percentage 
veranderd moet worden. 
De heer Roolvink laat weten dat de corporaties, wanneer zij de kans krijgen, willen inzetten op 50% 
koop- en huurwoningen voor specifieke doelgroepen, onverlet de gemeentelijke bouwprogramma’s. 
De specifieke doelgroepen zijn voor de regio van groot belang.  
 
De heer V.d. Werff memoreert dat de doelstellingen van de markt en van de corporaties toch wat 
anders zijn. Hij begrijpt dat de woningcorporaties een grote ambitie hebben en de woningbouw 
willen versnellen. Hij vraagt waarom de corporaties daadwerkelijk in staat zouden zijn tot 
versnelling van de bouwproductie, immers, projectontwikkelaars en corporaties maken gebruik van 
dezelfde bouwers. 
De heer Roolvink begrijpt uit de woorden van de heer V.d. Werff dat de corporaties steun zouden 
moeten zoeken bij bestuurders, bij bouwers, bij ontwikkelaars en bij woonconsumenten. Die partijen 
zijn hier aanwezig om in te spreken. Partijen zijn van mening dat samenwerking de enige oplossing 
is om het probleem tot een goed einde te brengen en om de ambities te kunnen realiseren. Daarnaast 
staan de corporaties garant voor de doelgroepen; niet veel andere partijen willen daarvoor garant 
staan. De corporaties vinden het erg belangrijk dat de starters en de middengroep in deze regio een 
plek blijven vinden; 50% van de woningbouw blijft dan over voor de overige woningzoekenden. 
De heer V.d. Werff verstaat onder ´garant staan´ dat de woningcorporaties bereid zijn in financiële 
zin fors bij te dragen aan de woningbouw. 
De heer Roolvink bevestigt dat de corporaties voor die opgave garant staan, ook in financiële zin 
maar daarvoor is de steun van alle andere partijen onontbeerlijk. 
 
De heer De Vries begrijpt dat de corporaties ook graag aan de randen van de rode contour willen 
bouwen, met name in de gebieden waar een tekort is aan sociale woningbouw. Hij vraagt of de 
corporaties ook oog hebben voor locaties binnen de rode contour (bv. in Bunnik en De Bilt).   
De heer Roolvink antwoordt dat de corporaties willen inzetten op de moeilijke binnenstedelijke 
locaties én op de randen van de rode contour. 
 
De heer Bos begrijpt van de heer Roolvink dat de vertraging in de uitvoering van de huidige plannen 
groot zal zijn. Hij vraagt op grond van welke argumenten de corporaties menen dat die vertraging 
groot zal zijn; ook vraagt hij nader inzicht in percentages. 
De heer Roolvink zet uiteen dat RIGO ook voor de corporaties onderzoek naar woningbouwlocaties 

heeft uitgevoerd. RIGO heeft ook een onderzoek voor de provincie uitgevoerd; het desbetreffende 

rapport noemt hij “politiek wel erg correct”; in het rapport voor de provincie wordt met een erg lage 

planuitval rekening gehouden. De ervaring leert echter dat de planuitval eerder naar de 40% loopt 

dan naar de 10%. De corporaties houden om die reden rekening met een planuitval tussen de 25 en 

de 30%. Er moet 25 tot 30% meer plancapaciteit worden ingezet om de doelstelling te kunnen 

halen.Veel plannen vertragen door moeizame locaties die niet binnen de gestelde termijn ontwikkeld 

kunnen worden. Daarnaast is er stijging van kosten van personeel, materiaal, organisatie. 

Een organisatie kan met bundeling van krachten goed worden opgezet. RWU zal dienaangaande met 

een voorstel komen in het vervolg van dit proces. Ook de corporaties hebben te maken met 
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planuitval en zijn met een eigen aanjaagteam zaken veel strakker aan het organiseren. Ook zullen er 

met Bouwend Nederland goede afspraken worden gemaakt over capaciteit en prijsvorming. Dat alles 

betekent dat partijen de handen ineen zullen gaan slaan. 

 
De heer Overtoom van Bouwend Nederland regio Randstad Noord leest een notitie voor die als 
bijlage aan het verslag van deze vergadering zal worden toegevoegd. Kortheidshalve zij daarnaar 
verwezen. 
 
De voorzitter geeft gelegenheid voor het stellen van vragen.  
 
De heer Kloppenborg begrijpt dat Bouwend Nederland gesproken heeft met natuurorganisaties over 
locaties voor de gezamenlijke ontwikkeling van natuur en wonen. Hij vraagt concreet met welke 
organisaties er is gesproken. 
De heer Overtoom antwoordt dat gesproken is met Natuurmonumenten en met de Utrechtse Milieu 
Federatie. Natuurmonumenten heeft de nodige ervaring met het investeren in de gezamenlijke 
ontwikkeling van natuur en woningbouw en ziet mogelijkheden wanneer investeringen gericht 
worden op verbetering van de natuur. Daarvoor moet dan wel ruimte worden gecreëerd. 
 
De heer Jonkers begrijpt dat Bouwend Nederland voorstander is van meer woningen in Rijnenburg 
waardoor elders meer sociale woningen tot stand zouden kunnen komen. Dat stemt niet overeen met 
het standpunt van de provincie Utrecht. De provincie heeft de opvatting dat meer woningbouw in 
Rijnenburg extra infrastructurele maatregelen tot gevolg zal hebben die niet gefinancierd kunnen 
worden uit de meeropbrengsten van hogere aantallen woningbouw in Rijnenburg. Gelet op het 
standpunt van de provincie Utrecht, vraagt hij hoe Bouwend Nederland de sociale woningbouw wil 
gaan financieren. 
De heer Overtoom antwoordt dat meer woningbouw meer mobiliteit zal creëren en dat wordt 
aangenomen dat het erg kostbaar is die problemen op te lossen. Bouwend Nederland heeft getracht 
de kosten daarvan te analyseren maar is daarmee niet ver gekomen. Bouwend Nederland wil graag 
inzicht in een rapport waarin die stelling “keihard” wordt beweerd. Met de Kamer van Koophandel 
is Bouwend Nederland van mening dat er ook andere, minder dure oplossingen mogelijk zijn. 
Overigens ligt er dienaangaande ook een financiële verantwoordelijkheid bij VROM. 
De heer Jonkers begrijpt dat Bouwend Nederland, door het bouwen van grotere aantallen woningen 
in Rijnenburg, wel degelijk mogelijkheden ziet om sociale woningbouw elders mogelijk te maken. 
De heer Overtoom bevestigt dit. 
 
De heer Duquesnoy begrijpt dat de heer Overtoom geen aantallen kan noemen voor woningen in de 
natuur. Hij vraagt of er toch een indicatie kan worden gegeven. 
De heer Overtoom heeft op grond van de plannen van Natuurmonumenten begrepen dat het in de 
gehele provincie gaat om 1000 tot 2000 woningen. Het gaat dan om kleinere plannen voor de 
inpassing van woningen in de natuur en om investeringen in de bosbouw om de natuur 
hoogwaardiger te laten worden. 
 
De heer De Vries vraagt naar de bouwkosten bij een stijgende vraag naar nieuwbouwwoningen. Op 
dit moment is er gebrek aan goede vakmensen. Dat betekent dat de kosten zullen gaan stijgen en 
daarmee zal ook de kostprijs van woningen gaan toenemen. Hij vraagt op welke manier de 
woningprijzen voor starters desondanks redelijk kunnen blijven. 
De heer Overtoom bevestigt dat de bouwkosten in de afgelopen jaren flink gestegen zijn. Wanneer er 
in de provincie Utrecht een paar duizend woningen extra moeten worden gebouwd, dan betekent dat 
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niet een verstoring van de totale bouwmarkt in Nederland. Een feit is wel dat de bouwkosten stijgen. 
De bouwers doen er alles aan om dat in de hand te houden. 
 
Mevrouw Van Holstein verwijst naar de brief d.d. 28 mei jl. van de Natuur en Milieu Federatie 
Utrecht; enkele punten daaruit wil zij nader toelichten.  
De NMU heeft er begrip voor dat de provincie Utrecht zoekt naar oplossingen voor de woningnood. 
Die woningnood is zichtbaar in bepaalde segmenten van de woningmarkt, met name bij jongeren en 
bij senioren. NMU heeft zorg voor de leefomgeving in de provincie. Van daaruit vraagt NMU de 
provincie maatregelen te nemen om aan de woningbehoefte tegemoet te komen maar tegelijkertijd 
de kwaliteit van de ruimte in Utrecht te behouden en te versterken in het stedelijk gebied en in de 
groene ruimte. In de eerste plaats moet gewaakt worden voor een blindstaren op aantallen woningen. 
Een belangrijk deel van de oplossing zit in het ervoor zorgdragen dat de beschikbare woningen 
bereikbaar worden voor de beoogde doelgroepen, met name de starters en senioren. Dat vraagt om 
aanpassing in de woningtoewijzingregels. Dat kan de provincie Utrecht niet alleen. Daar is een 
aanpassing in nationale wetgeving voor nodig.  
Als getracht wordt de nood op te lossen door meer te bouwen, zullen de nieuwe woningen voor een 
belangrijk deel worden gekocht door andere groepen dan waar het probleem zit en deels door 
mensen van buiten de provincie. NMU schat dat meer dan een kwart van de woningzoekenden van 
buiten de provincie komt. De druk op het landschap wordt steeds groter door ruimtebeslag en door 
mobiliteit. 
Bouwen met oog voor kwaliteit betekent dat de energie nog meer gericht moet worden op het 
benutten van binnenstedelijke ruimte. 
Het RIGO onderzoek heeft aangetoond dat er nog veel ruimte beschikbaar is binnen de contouren. 
Ook is gebleken dat er onverwachte nieuwe locaties beschikbaar kunnen komen. Uit het rapport 
blijkt feitelijk dat er geen ruimtetekort is, maar een tekort aan daadkracht om de woninglocaties tot 
ontwikkeling te krijgen. Terzake verwijst zij ook naar het hoge uitvalpercentage dat door andere 
insprekers werd gemeld. 
Het is moeilijker om de ruimte in de stad te benutten dan nieuwe locaties buiten de contouren te 
ontwikkelen. De oplossing hiervoor moet niet worden gezocht in de makkelijkste weg: het 
verruimen van de bouwmogelijkheden buiten de contour, omdat dan de locaties binnen de contouren 
nog langer zullen blijven liggen met dreigende verpaupering. 
NMU pleit ervoor: 
- zich te concentreren op het benutten van de ruimte binnen de rode contouren 
- geen nieuwe uitleglocaties aan te wijzen 
- in dialoog met het rijk, woningbouwcorporaties en andere partijen, w.o. NMU, voor 
 instrumenten te zorgen waarmee de juiste type woningen kunnen worden gebouwd en 
 beschikbaar komen voor de doelgroepen waar de woningnood werkelijk aanwezig is.   
 
De heer Bos vraagt wat mevrouw Van Holstein bedoelt met haar uitspraak dat aanpassing van de 
huisvestingswet de druk op de Utrechtse woningmarkt kan verlagen.  
Mevrouw Van Holstein antwoordt dat NMU niet stelt dat er geen woningen gebouwd moeten 
worden. Wel is het zo dat, wanneer buiten de stad wordt gebouwd, de woningen niet per definitie bij 
de Utrechtse woningzoekenden (met name starters en senioren) terecht zullen komen maar dat dit 
veel woningzoekenden van buiten de provincie zal aantrekken, gelet op de centrale ligging van de 
provincie. Wanneer de woningen terecht moeten komen bij de mensen die ze het hardst nodig 
hebben, de onderkant van de woningmarkt, dan moeten daar goede toewijzingsregels voor worden 
ontwikkeld. 
De heer Bos vraagt of de NMU ervoor pleit om als het ware een hek om de provincie te plaatsen 
zodat ieder die van buiten de provincie komt niet op de Utrechtse woningmarkt wordt toegelaten. 
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Mevrouw Van Holstein antwoordt dat NMU daar geen voorstander van is. Om het probleem op te 
lossen is er wel meer nodig dan alleen maar het woningaanbod te vergroten. Er zullen ook andere 
maatregelen moeten worden getroffen 
Mevrouw Dekkers vraagt om een reactie van NMU op het overleg dat is gevoerd over woningbouw 
en natuur. 
Mevrouw Van Holstein antwoordt dat in dit kader vooral gedoeld wordt op het overleg met 
Natuurmonumenten. Ook is er gesproken met de NMU. Het standpunt van NMU is zoals zij het 
zojuist heeft verwoord. 
 
4. Notitie Bouwen Wonen 
De voorzitter geeft de notitie Bouwen Wonen van G.S. in bespreking. 
 
Mevrouw Dekkers vindt het opvallend dat deze keer niet eerst het voorstel voorlag, maar brieven 
van Bouwend Nederland, de Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers en vervolgens de 
notitie Bouwen en Wonen van G.S.  
Deze notitie ligt voor ter oriënterende bespreking. Het is een warrige notitie, waaruit niet direct blijkt 
wat het voorstel is. Een persbericht was wel duidelijk. Zij verzoekt de startnotitie duidelijker te 
maken. 
Het onderwerp van vandaag gaat wat het CDA betreft om mensen en niet om getallen, mensen, voor 
wie woonruimte in onze provincie wezenlijk is. Welke groepen hebben het lastig op onze 
woningmarkt?  Dat zijn starters en senioren en mensen die gezien hun inkomen huisvesting zoeken 
die voor hen betaalbaar is. 
In onze regio concentreert het woningtekort zich vooral in het BRU gebied en dan nog 
geconcentreerd rondom de stad Utrecht. Het probleem daarbij is dat mensen, gezien hun koopkracht, 
in te goedkope woningen willen blijven wonen. Nieuwbouw lost dat probleem niet op: zij zoeken 
geen duurdere woning. Zijn G.S. bereid Den Haag hiervoor om een oplossing te vragen? 
Bouwen is geen doel op zich zelf, wel voor projectontwikkelaars, niet voor de overheid. 
Het gaat ook over ruimte en ruimtelijke kwaliteit. De hoge ruimtelijke kwaliteit die dé kernkwaliteit 
van de provincie Utrecht is, is net als wonen een kernbelang van onze inwoners. Juist door die 
kwaliteit willen bedrijven zich hier graag vestigen en mensen graag wonen. Deze ruimtelijke 
kwaliteit moet zorgvuldig bewaakt worden, anders zijn we zelf de “slachter van de kip met de 
gouden eieren”. 
In het RIGO rapport wordt het cijfer voor planuitval en planvertraging op één hoop geveegd, terwijl 
het CDa vindt dat het toch anders ligt. Om een goed inzicht te krijgen is splitsing van dit getal 
noodzakelijk. Het CDA vraagt dienaangaande om een reactie van G.S.  
Een aspect dat niet mee is genomen en dus alsnog moet worden meegenomen is de bevolkingsdaling 
die ook in de provincie Utrecht zal komen. In “Bevolkingsdaling, gevolgen voor bestuur en 
financiën” van het ROB (Raad voor Openbaar Bestuur)en RFV(Raad voor de financiële 
verhoudingen) wordt geconstateerd dat men in 2000 dacht dat de top van de bevolkingsomvang in 
2040 lag, in 2006 wordt dit in 2034 gesteld. Ook in onze provincie krijgt men hiermee te maken. Een 
extra reden om niet uit te gaan van cijfers die altijd weer discutabel blijken te zijn. 
In de regionale woningmarktmonitor van het BRU, de regio waar de vraag naar woningen het 
sterkste is, komt men op de 1e pagina tot de volgende conclusie: Als het tekort pas in 2030 moet zijn 
gedaald, betekent dat in het BRU gebied een productie van 3600 woningen per jaar, in plaats van de 
ruim 6000 woningen per jaar bij een percentage van 3% in 2015. De verlaging van het woningtekort 
is vooral een kwestie van lange adem, zo wordt in het rapport geconcludeerd.  
Door een voorstel te doen om akkoord te gaan met een woningtekort van 4,6% in 2015 geeft het 
college van G.S. aan dat het met deze denkwijze meegaat. Getallen zijn zoals al aangegeven 
betrekkelijk. Het CDA wil niet in een getalsdiscussie terecht komen. Daarentegen vindt het CDA het 
van belang van G.S. te horen waar, wanneer hoeveel huizen gebouwd gaan worden voor de mensen 



6

die gezien hun inkomen of hun leefomstandigheden niet kunnen kopen, maar moeten huren, in een 
omgeving waar zij zich thuis voelen.   
Ten aanzien van het voorstel zelf merkt mevrouw Dekkers het volgende op: 
Bij het beschikbaar stellen van de € 27,5 miljoen voor het fonds Stedelijk bouwen en wonen heeft 
het CDA aangegeven dat hiermee uitleglocaties moeten worden voorkomen. 
Het CDA wil dat die woningen gebouwd worden waar vraag naar is. Starters, senioren en sociale 
woningen voor hen die elders niet terecht kunnen. Daar moet het om gaan. 
Wanneer G.S. aangeven dat binnen de vastgestelde kaders ruimte is om 6000 woningen te realiseren 
voor deze doelgroepen, vindt het CDA dat een voorstel dat binnen zijn denkwijze past. 
Een apart probleem is het zwaar meewegen van de behoefte aan studentenhuisvesting. Het CDA stelt 
voor dit probleem apart te bezien en niet in dit kader mee te nemen. 
Bij het zoeken naar verdere alternatieven zijn een aantal opties niet meegenomen, bv.:  

- De mogelijkheden die er zijn voor verdichting in Leidse Rijn  
- Uit “De oude kaart van Nederland” blijkt dat er ook in de provincie Utrecht sprake is van 

leegstand. Vraag en aanbod zijn niet goed op elkaar afgestemd. Een actueel en bruikbaar 
overzicht van leegstand zou een oplossing kunnen bieden.  

- In BRUtaal van mei 2008 staat dat de BRU gemeenten nu bezig zijn een regionale woonvisie 
te maken en dat dit binnenkort wordt vrijgegeven voor inspraak en overleg. Misschien staan 
hier ook voor de provincie bruikbare alternatieven in. Opvallend is de eerste vraag die aan 
gemeenten gesteld wordt: Moet de regio de totale vraag naar woningen honoreren of daarin 
keuzes maken? Zij vraagt dienaangaande om een reactie van het college van G.S. 

 Over extra locaties buiten de vastgestelde kaders is het CDA uiterst terughoudend.  
- Wanneer het aantal woningen in Rijnenburg opgeplust zou moeten worden, zou het 

verstandig zijn om eerst inzicht te hebben in de gevolgen voor natuur en infrastructuur. 
- Waar in het Streekplan een open contour wordt aangegeven, zal eerst duidelijk moeten 

worden gesteld dat er maximaal ingezet moet worden op de binnenstedelijke mogelijkheden. 
 

De heer V.d. Werff zet uiteen dat de Commissie Bouwstagnatie vanaf 2006 getracht heeft de 
woningbouwproductie te versnellen. In 2008 moet worden geconcludeerd dat de beoogde versnelling 
niet werd gehaald en niet wordt gehaald. De geplande productie van 73.000 woningen tot 2015 kan 
niet of nauwelijks worden gehaald. De provincie dient zich het volgende af te vragen: 
* Waren de woningbouwbehoeftecijfers in 2006 wellicht niet correct? 
* Waren de nauwkeurig uitgezochte bouwlocaties onvoldoende voor het gestelde aantal? 
* Zijn de binnenstedelijke mogelijkheden en rode contouren niet reëel of voldoende voor het 
 geplande aantal? 
Uit niets blijkt dat deze vragen aan de orde zijn. In de overtuiging dat alle aannames en cijfers 
kloppen, is er zelfs onlangs besloten om met een nieuwe majeure financiële inspanning van € 60 
miljoen de woningbouw en de kwaliteit te versnellen en te verbeteren en het gestelde doel van ca. 
73.000 woningen binnen de contouren voor 2015 te realiseren met behoud van kwaliteit. 
Desondanks worden P.S. nu geconfronteerd met suggesties om het beleid aan te passen, de planning 
vaarwel te zeggen en nieuwe uitgangspunten te kiezen. Wanneer de rode contouren, de 
voorgenomen bouwlocaties, de afspraken met gemeenten en de provinciale financiële toezeggingen 
vandaag worden verlaten door het inzetten van een nieuw beleid en nieuwe aantallen met een hogere 
verdichtinggraad als uitgangspunt te gaan nemen en nieuwe locaties te gaan aanwijzen, dan zou men 
slechts één conclusie kunnen trekken, nl. dat alle inspanningen van de provincie zouden hebben 
gefaald en dat geld, moeite en energie nutteloos zijn ingezet wanneer uitgangspunten moeten worden 
aangepast door de getallen op te rekken en nieuwe bouwlocaties te zoeken. 
De probleemstelling geeft aan dat het probleem met name te zoeken is in te weinig plancapaciteit. 
Dat is in de optie van de VVD fractie geen volledig beeld. Ook de sterk gestegen grondstofprijzen, 
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een tekort aan personeel in de bouw en wellicht nu ook aarzelende kopers zijn mogelijk andere 
oorzaken voor de bouwstagnatie. 
Voorliggende notitie van G.S. doet hem denken aan de uitspraak van een vriend die met veel moeite 
had geprobeerd om voor zijn 40e jaar het eerste miljoen te vergaren. Toen hij ontdekte dat hij daarin 
niet zou slagen vertelde hij dat hij maar met zijn 2e miljoen begon. 
De VVD is van mening dat met het gekozen beleid een goede koers wordt gevaren. Ondanks de 
grote bouwopgave van 73.000 woningen voor 2015 en de gestelde kwalitatieve invulling moet aan 
deze koers worden vastgehouden en moet niet simpel lijkende zijpaden worden ingeslagen. Immers, 
73.000 woningen betekent een gemiddelde voordeurbezetting van ruim 165.000 inwoners. Wanneer 
deze inwoners kunnen worden voorzien van de benodigde infrastructuur, faciliteiten en groen, dan 
zal deze opgave van alle partijen het uiterste vergen en een groot ruimtebeslag met zich meebrengen. 
De Utrechtse economie draait bijzonder goed maar wordt bedreigd door de verslechterende 
bereikbaarheid. De autonome groei van het wagenpark in Nederland bedraagt 6,5 miljoen auto’s nu 
tegen 12 miljoen in 20140. Dat zal ingrijpende gevolgen hebben voor Utrecht en de economie, 
temeer daar het aantal inwoners van de provincie zal stijgen, gelet op de totale bouwproductie tot 
2030 van 160.000 woningen, d.w.z. 368.000 extra inwoners. 
De commissie WMC heeft onlangs voorlichting ontvangen over de manier van berekenen van de 
Utrechtse woningbehoefte tot 2015. Duidelijk werd hoe relatief de interpretatie van cijfers, 
aannames en kansberekeningen kan zijn. Voor wat betreft de kwalitatieve aspecten heeft de VVD 
aangegeven dat gekozen moet worden voor maximaal 30% betaalbare woningen met regionale 
spreiding. Concreet betekent dit dat de VVD wil investeren in landelijke topmilieus, maar ook in 
starterswoningen. De steden moeten zich minder richten op betaalbare woningen. De stagnatie is niet 
alleen te wijten aan de beperkte plancapaciteit maar ook andere oorzaken, die ook door de provincie 
kunnen worden beïnvloed, zoals het verminderen van regels en het met raad en daad bijstaan van 
gemeenten. Daar is de provincie voortvarend mee aan de slag. Nu gaat het erom dat er weer een slag 
moet worden gemaakt om de productiviteit te vergroten. Dat betekent dat er nog meer op 
deregulering moet worden ingezet en op ondersteuning van gemeenten maar niet in extra 
uitleglocaties. Utrecht is nu nog een aantrekkelijke en geliefde provincie om te wonen en te werken. 
Hoe meer er wordt gebouwd, hoe groter de animo wordt om in deze provincie te wonen en hoe 
groter de druk op de woningmarkt wordt, met name van buiten de provincie. Zuinig moet worden 
omgegaan met de nog resterende ruimte. Dat houdt voor de VVD niet in dat de rode contour een 
Chinese muur is zonder enige flexibiliteit of dat nergens kleine clusters woningen op een passende 
locatie mogen worden bijgebouwd. De grote lijn die is ingezet moet vooralsnog worden 
vastgehouden. 
 
De heer Kloppenborg constateert dat het CDA pleit voor het inzetten op doelgroepen terwijl de VVD 
vooral grenzen wil stellen aan de ambities. 
De heer V.d. Werff heeft dit niet zo gesteld. De VVD wil wel vasthouden aan het provinciale beleid 
ten aanzien van 30% sociale woningbouw. 
Mevrouw Dekkers vindt het niet verstandig om percentages te noemen. Relevant is nu de grote vraag 
naar starterswoningen, sociale woningen, seniorenwoningen. Op die doelgroepen moet de provincie 
zich naar het oordeel van het CDA primair richten.  
 
De heer Bos laat het volgende weten:  
Vandaag wordt de eerste stap gezet om de balans op te maken. Conform COB aanbeveling 8: …” 
om in de eerste helft van 2008 aan de hand van de bouwproductie van 2005 t/m 2007 de balans op te 
maken. Dan wordt nagegaan of de gestelde bouwproductie gericht op het terugbrengen van het 
woningtekort naar 3% in 2015 op koers ligt. Als dat niet geval is dan staan de Staten voor de keuze 
om te bezien op welke wijze de doelstelling kan worden gehaald. Daarbij is een keuze voor nieuwe 
bouwlocaties nadrukkelijk aan de orde.” 
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Waarom wordt vandaag gepraat over aantallen extra woningen om het woningtekort terug te brengen 
naar 3% in 2015? Omdat de schaarste in de provincie Utrecht onverminderd groot blijft. Omdat de 
betaalbaarheid van woningen voor mensen met lagere en middeninkomens een onmogelijkheid is 
geworden. Omdat het zoeken naar een betaalbare huurwoning meer dan vijf jaar bedraagt. Als er 
niets wordt gedaan, worden deze groepen de provincie uitgeduwd.Vanwege die betaalbaarheid van 
woningen moet de schaarste worden verkleind en dus de woningproductie vergroot.  
De notitie van G.S. en beide onderliggende rapporten hebben goed nieuws: de druk op de 
woningmarkt in Utrecht Zuidoost, Utrecht-West en Eemland blijft onder de 3% woningtekort. Maar 
er is ook slecht nieuws. De druk op de woningmarkt in het stadsgewest Utrecht stijgt zonder 
aanvullend beleid tot tussen de 10/12 procent. Vertaald in woningen gaat dat om 30.000 
woningentekort in de stadsregio Utrecht.  
Hij vraagt vervolgens of de cijfers over de ontwikkeling van woningmarkt in Eemland tot stand 
komen vanwege de 15.000 woningen waarmee in Flevoland gerekend wordt: Anders gezegd: hoe 
zien die cijfers in Eemland er uit indien de woningen in Flevoland niet worden meegerekend? 
Wellicht moet dat antwoord worden nagezocht, graag hoort hij t.z.t. een reactie. Immers, als er geen 
infra komt hebben de woningen voor de noordkant van Utrecht geen betekenis.  
Opvallend is in het RIGO rapport dat gemeenten vanaf nu tot 2015 een planning hebben van 83.000 
woningen. Dat is belangrijk meer dan de Streekplanplanning. Er is dus blijkbaar meer mogelijk in de 
loop van een planperiode dan aan het begin van een planperiode. Kan de provincie die druk 
verhogen door het instrument van overplanning toe te passen?    
De PvdA fractie kan zich vinden in de afsluiting van het plan van aanpak COB. De afzonderlijke 
activiteiten lopen natuurlijk wel door zoals:  

- Uitbreiding en professionalisering van het aanjaagteam 
- De ontwikkeling van de startersleningen 
- Het opstarten van een pilot collectief particulier opdrachtgeverschap 
- Het voortgaan van de provinciale kennisbank 
- De vereveningsstudie aanpakken begin 2009, etc.  

Hij vraagt de bevestiging van G.S. dat deze activiteiten doorlopen 
Dan het Intermezzo Nationale landschappen. Wanneer de woningen die in het RIGO rapport staan 
vermeld voor de Utrechtse gemeenten in het Groene Hart worden opgeteld, dan komt men aan het 
aantal van de beoogde 8600 woningen. Maar dit aantal is berekend tot 2015, terwijl de Groene Hart 
periode tot 2020 loopt. Kortom, de cijfers vanuit de rode contourenbenadering stemmen mogelijk 
niet overeen met de migratiesaldo nul benadering. De vraag is wat de opvatting van G.S. is; kan de 
provincie doorgaan met de rode contourenbenadering in nationale landschappen, of moet de 
provincie zich neerleggen bij het door ons ongewenste instrument migratiesaldo nul. Als dat laatste 
het geval is dan vraagt hij zich af hoe G.S. dan de contingenten over de gemeenten gaan verdelen.     
Voor wat betreft deel 2 van de notitie volgt de PvdA de conclusies voor zover nodig in hoofdstuk 4. 
De PvdA fractie legt zich noodgedwongen neer bij het tekort in 2015 van 4.6% maar handhaaft 
onverkort de doelstelling van 3% en vraagt daarom aan G.S. een realistische en planmatige 
onderbouwing, zoveel mogelijk inclusief locaties, wanneer deze 3%, zo kort mogelijk na 2015, 
wordt bereikt. Hij vraagt dienaangaande om een toezegging van G.S.   
Vervolgens moet alle aandacht worden gericht op het voorkomen van uitval in voorliggende plannen 
en het oplossen van knelpunten van nieuwe plannen.  
De vragen van de PvdA in dat verband zijn: (a) of er voldoende capaciteit is bij het aanjaagteam en 
(b) of de samenwerking met de regisseurs van de corporaties in de stadsregio goed verloopt. 
De PvdA gaat akkoord met een toevoeging van 7.000 woningen aan de Streekplanopgave. Tegelijk 
moet het zoeken naar nieuwe locaties wel gewoon doorgaan. Mogelijk leidt dat nog tot een groter 
aantal woningen dan 7.000, maar ook tot het voort kunnen zetten van de woningproductie na 2015. 
De 7.000 woningen zijn gebaseerd op besluiten van gemeenteraden en het is een goede aanpak van 
G.S. om keuzes van gemeenteraden voor locaties te respecteren, ook al liggen ze buiten de 
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contouren. Dat is dan het kompas waarop G.S. kunnen varen. Terzake verwijst hij naar de 
besluitvorming in de gemeenteraad van Vianen over Hagenhoef. 
Inzake de opties onder 2b merkt de heer Bos op dat P.S. over de plannen van de NV Utrecht in de 
loop van dit najaar komen te spreken. De Tussenbalans stelt de PvdA teleur omdat de risico’s m.b.t. 
woningproductie zijn verhoogd door twee N.V. Utrecht voorstellen: minder woningen in de 
stadsregio Utrecht terwijl daar de woningschaarste het grootst is, en meer woningen in het stedelijk 
gebied. Van dat laatste is de PvdA een voorstander, maar iedereen weet dat de makkelijke 
binnenstedelijke locaties niet meer bestaan en dat de leefbaarheid van steden (groen en speelruimte 
voor kinderen) niet in het geding mag zijn.  
Over Rijnenburg maakt de heer Bos drie opmerkingen:  

- Planologisch zouden de plannen meer moeten aansluiten bij de zuidkant van IJsselstein en bij 
de westkant van Nieuwegein. De indruk bestaat dat de ontwerpers en planologen van de 
gemeente Utrecht met de rug naar IJsselstein en Nieuwegein ideeën hebben geventileerd over 
de ontwikkeling van Rijnenburg, terwijl een goede planologische aansluiting bij deze twee 
gemeenten een organische ontwikkeling van Rijnenbrug mogelijk maakt. 

 De heer Kloppenborg memoreert dat ook GroenLinks meer ambities voor Rijnenburg wil, 
 echter, de provincie begint net op streek te raken met de verwerving van het groene gebied 
 aan de westkant in het kader van recreatie en groen rond de stad. Hij vraagt of die actie dan 
 zou moeten worden afgeblazen. Dat zou enorme planvertraging tot gevolg hebben. 
 GroenLinks wil doorgaan met de ingezette koers en niet het reeds verworven groen weer 
 gaan afstoten om nieuw beleid in te zetten. 
 De heer Bos antwoordt dat hij dat ook niet heeft bedoeld. Hij gaf aan dat Rijnenburg primair 
 aansluit op IJsselstein en Nieuwegein. De ontwikkeling van Rijnenburg zou in dat licht 
 moeten worden bezien. Het is uiteraard niet de bedoeling om ontwikkelingen die in gang zijn 
 gezet af te blazen. 
- Hij vervolgt dat hij een pleidooi wil houden voor differentiatie in de woningbouw. Dat wil 
 zeggen voor alle doelgroepen, koop- en huurwoningen zowel betaalbaar als in middelduur en 
 duurdere categorieën. De voorstellen die nu voorliggen zijn uiterst eenzijdig gericht op duur 
 bouwen in het groen 
- De PvdA-fractie vindt de voornemens van de gemeente Utrecht om in Rijnenburg maximaal 

7.000 woningen te bouwen op ca. 1000 hectare niet getuigen van duurzaam ruimtegebruik. 
Dat is het vermorsen van ruimte. De PvdA fractie vindt, zoals al eerder bij tal van 
gelegenheden gezegd, Rijnenburg een provinciaal belang en dus niet uitsluitend een 
gemeentelijk belang. Op deze oppervlakte zijn 15.000 tot 20.000 woningen mogelijk, 
inclusief de groen- en wateropgave. Natuurlijk weet ook de PvdA dat meer woningen een 
betere ontsluiting vragen, zowel qua OV als wegen. Maar waarom stelt de NV zich dan niet 
als vragende partij op bij het Rijk om daar geld weg te slepen? Voorbeeld: de uitvoering van 
de nota Ruimte gaat gepaard met een budget van een miljard euro. Een bedrag van € 100 
miljoen rijksbijdrage voor de ontsluiting van Rijnenburg is toch niet teveel gevraagd? 
Hij legt de volgende vragen aan G.S. voor:   

o Waarom stelt G.S. zich niet wat steviger op, wat weerhoudt G.S.? 
o Zijn G.S. van mening dat Rijnenburg een zaak is van provinciaal belang? 
o Wat zijn volgens G.S. de kosten van een goede ontsluiting van Rijnenburg bij 15.000 

tot 20.000 woningen?   
 
De heer Duquesnoy kan zich vinden in de inbreng van de PvdA, ook voor wat betreft Rijnenburg. 
In voorliggende notitie van G.S. wordt aangegeven dat er alles is gedaan om binnenstedelijke 
woningbouw van de grond te krijgen. De SP is het daar niet mee eens. Op dat vlak is er voor de 
provincie nog veel te halen, ook bij de huidige binnenstedelijke locaties. Hij illustreert dit met het 
volgende voorbeeld. In De Bilt is unaniem een motie aangenomen om alle mogelijke 
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woningbouwlocaties te onderzoeken, maar het college van B&W laat maanden later weten daar niet 
aan toe te komen. De SP meent dat juist in die gevallen de steun van de provincie onontbeerlijk is. 
Wellicht moet de provincie richting gemeenten wat sterker optreden. Hij vraagt hier extra aandacht 
voor. 
De heer Roolvink gaf aan dat de woningproductie van corporaties voor de helft voor lagere 
inkomens moet worden ingezet. De realiteit is vaak anders. Er zijn in Zeist prachtige 
bedrijfsgebouwen die al lang niet meer worden gebruikt. Toch worden daar alleen maar grote en 
dure woningen gemaakt. Hij betreurt dat zeer. Om betaalbare woningen te realiseren is ook in dat 
opzicht de steun van de provincie hard nodig. De SP vindt het belangrijk dat er meer sociale 
woningen en starterswoningen gebouwd worden, ook in een bosgebied. 
Het CDA memoreerde de jongerenhuisvesting. Terzake verwijst de heer Duquesnoy naar het plan 
van de SSH (stichting sociale huisvesting). Op een prachtige jongerenlocatie, nabij de Uithof en de 
Warande, wil men voorzien in 200 short stayers met veel leegstand van woningen.  
De SP streeft naar zoweinig mogelijk woningtekort. Net als de PvdA gaat de SP mee met 4,6%, zij 
het met grote moeite, echter, getracht moet worden dat percentage naar beneden te brengen. Daartoe 
zijn volgens de SP beslist nog wel mogelijkheden. 
 
De heer Fastl constateert dat er een drietal vraagstukken voorliggen ten aanzien van: 

• het getal: hoeveel behoefte aan woningen is er daadwerkelijk? Wat kan er daadwerkelijk 
gerealiseerd worden? De woningproductie blijft achter en ondanks maximale inzet kan er 
nooit meer dan 10.000 woningen per jaar gerealiseerd worden, omdat de bouwcapaciteit 
achter blijft. Dit bemoeilijkt de discussie over de getallen. Hij is het eens met het CDA dat 
niet teveel op getallen moet worden gefocust. Wel moet van de hoogste ambitie worden 
uitgegaan. GroenLinks wil zo hoog mogelijk op getallen inzetten en het woningtekort naar 
3% terugbrengen. 

• de locatie. Partijen zijn het er steeds meer over eens dat binnenstedelijke woningbouw 
noodzakelijk is, maar dat is niet de enige oplossing. Zo heeft de stad Utrecht aangekondigd 
dat er ook een nieuwe locatie mogelijk wordt aan de Vecht, wegens verplaatsing van de 
zuiveringsinstallatie aldaar. Het gaat om een gebied van 15 ha. en 1000 woningen moeten 
daar toch gebouwd kunnen worden. Volgens GroenLinks zijn er veel meer van dergelijke 
binnenstedelijke locaties te vinden. Gemeenten zien ook meer opties dan tot nu werd 
aangenomen.  

• Rijnenburg: GroenLinks wil zuinig omgaan met de tot nog toe lege gebieden. Wanneer 
ervoor wordt gekozen een gebied te bebouwen, is het beter daar een grootstedelijke wijk tot 
ontwikkeling te brengen, omdat alleen met voldoende omvang de kwaliteit van stedelijk 
wonen kan worden gewaarborgd. Het gaat er niet om dat er in Rijnenburg alleen maar 5000 
luxe woningen worden gebouwd; dan kan er onvoldoende stedelijke kwaliteit tot stand 
komen.  

• Wanneer wordt gekozen voor hogere woningaantallen in Rijnenburg, dan is een goed 
openbaar vervoer absoluut noodzakelijk. Dat aspect moet aan het begin van de planfase 
worden meegenomen. Hoogwaardig openbaar vervoer moet met een hoge dichtheid worden 
gecombineerd. 

Alle fracties hebben aangegeven dat vooral voor starters en senioren moet worden gebouwd. Hij 
begrijpt dat het CDA vooral van de woningbehoefte wil uitgaan. Eerder werd in deze 
vergadering een percentage van 50% genoemd, voor wat betreft de vraag naar goedkope, 
betaalbare woningen. Op dit moment ligt de ambitie van de provincie op 30% sociale 
woningbouw. De VVD wil zich minder richten op betaalbare woningen. 
De heer V.d. Werff interrumpeert met de mededeling dat hij niet heeft gezegd dat op minder 
sociale woningen moet worden ingezet. De provincie is altijd uitgegaan van 30% en dat aantal 
wil de VVD handhaven. Indien er alleen maar gesubsidieerde woningen aan de onderkant van de 
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markt worden toegevoegd, zal er nooit doorstroming gaan ontstaan. Hij vraagt hier nadrukkelijk 
aandacht voor. 
De heer Fastl vervolgt dat, om de onderkant van de markt de kunnen faciliteren, er moet worden 
ingezet op eenvoudige multi bruikbare woningen zodat deze voor starters en senioren geschikt 
gemaakt kunnen worden. Het is van groot belang dat gebouwd wordt wat ook werkelijk 
noodzakelijk is. P.S. worden gevraagd zich uit te spreken over de aanvaardbaarheid van het 
woningtekort in 2015. GroenLinks wil toewerken naar 3% woningtekort, vooral door in te zetten 
op binnenstedelijke uitbreiding en op Rijnenburg. 
 
Mevrouw De Heer begrijpt dat het de ambitie is om het woningtekort naar 3% terug te dringen. 
Het gaat om 73.000 woningen en nieuwe inzichten zetten daar 16.000 woningen boven op. 
Duidelijk is wel dat cijfers en inzichten fluctueren. De spanning tussen verstedelijkt gebied en 
groene ruimte moet niet verder onder druk komen te staan. Utrecht is een aantrekkelijke regio, 
o.a. vanwege de groene kwaliteiten. Daar waar mogelijk moeten die dan ook worden gekoesterd. 
Anderzijds wordt terecht de noodklok geluid, immers, de problemen zijn ernstig. De economisch 
krachtige provincie Utrecht vraagt om ingrijpen. De voorlopige lijn van de ChristenUnie is de 
volgende. Discussie is nodig over de vraag of er op eigen grondgebied moet worden gebouwd. 
G.S. beschouwen Almere als mogelijkheid om na 2015 woningen te bouwen. Spreekster verwijst 
ook naar het gebied bij Ederveen, tegen de Utrechtse provinciegrens, waar ruimte is voor 2.500 
woningen vlakbij het intercity station. Zij vraagt na te gaan in hoeverre de provinciegrens kan 
worden overschreden. Wellicht dat partijen in samenwerking met elkaar tot afspraken over 
woningbouw kunnen komen.   
Meer inzicht is nodig in de samenstelling van de woningzoekenden; in hoeverre komt de 
behoefte uit de eigen provincie en in hoeverre is dat extern bepaald? 
Ook al kan er deels buiten de provincie gebouwd worden, dan nog kan men het niet redden. Het 
is haar niet duidelijk waarom in voorliggend stuk de locaties bij Woudenberg en Vathorst 
onderbelicht blijven in de tellingen, terwijl daar mogelijkheden liggen.  
Er is wat de ChristenUnie betreft onevenwichtig veel aandacht voor het stadsgewest. Daar is de 
nood het hoogst maar spreiding van woningzoekenden over de provincie kan wellicht worden 
gestimuleerd. Wat haar betreft is bouwen in de natuur bespreekbaar, zij het onder voorwaarden. 
De opbrengsten moeten worden gebruikt voor investeringen in de kwaliteit van de natuur. 
Voorzichtig moet worden omgegaan met het rood en het groen. Als het gaat om het opvangen 
van organische groei van gemeenten, dan is het oprekken van de rode contouren voor de 
ChristenUnie bespreekbaar. Het zal niet overal kunnen maar er zijn wel gebieden te vinden waar 
mogelijkheden liggen. De financiële opbrengst moet worden gebruikt voor het vlot trekken van 
moeilijke binnenstedelijke projecten. 
Als het gaat om de keuze tussen Rijnenburg en ingrijpen in de nationale landschappen, dan kiest 
de ChristenUnie toch voor meer extra woningen in Rijnenburg. Op een gedegen en creatieve 
manier moet daar worden omgegaan met de inpassing van woningbouw in relatie tot de natuur 
en vernatting. In ieder geval moeten de 73.000 woningen als ambitie worden gehandhaafd. Maar 
om die ambitie te kunnen halen moeten extra inspanningen worden gepleegd. Meermalen is er 
gepleit voor overplanning. Overplanning klinkt reëel maar tegelijkertijd moet dan wel worden 
nagedacht over de vraag of dat principe ook op de groene plannen kan worden toegepast. Het een 
hoeft het ander immers niet uit te sluiten. 
De ChristenUnie vraagt voorts expliciete aandacht voor de middengroep op de woningmarkt. De 
middengroep wordt in deze notitie te weinig belicht terwijl deze groep voor deze provincie 
behouden moet blijven en zorgt voor de noodzakelijke doorstroming op de woningmarkt.  
 
De heer De Vries is van mening dat de woningmarkt in Utrecht te maken heeft met een 
onverzadigbare vraag. Hoe goed men ook zijn best doet om de problemen op te lossen, die vraag 
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wordt niet opgelost. Wel kunnen er maatregelen worden genomen voor groepen die nu moeilijk 
een woning krijgen. Voor D66 gaat het in deze discussie niet zozeer om percentages en om 
cijfers. De heer De Vries beschouwt het percentage van 4,6% vooralsnog als een gegeven maar 
een getalsdiscussie daarover vindt hij niet relevant. 
Wel is het belangrijk dat op dit moment, waarop het economisch bijzonder goed gaat en er geld 
beschikbaar is in deze provincie, juist de lastige binnenstedelijke opgaven worden aangepakt. 
Het is verheugend dat daarvoor ook in dit college van G.S. draagvlak is ontstaan. Hij memoreert 
in deze ook de oprichting van het provinciale Fonds binnenstedelijk bouwen. D66 koppelt aan dit 
fonds wel de voorwaarde dat er geen uitleglocaties worden ontwikkeld. De oplossing van alle 
problemen ligt overigens niet alleen maar in de provincie Utrecht. In politiek Den Haag moet 
doordringen dat de woningmarkt op slot zit als gevolg van de hypotheekaftrek, de hoge kosten 
koper en het achterwege blijven van huurliberalisatie. Hij vraagt G.S. om met de 
verantwoordelijke departementen aldaar na te gaan in hoeverre stappen kunnen worden gezet om 
die problemen aan te pakken.  
Starters en senioren hebben de grootste problemen op de woningmarkt. Wat D66 betreft zou daar 
de focus op moeten liggen. Dat vergt wel de nodige durf en creativiteit. De mogelijkheid werd 
geopperd om te streven naar 50% sociale woningen en 50% koopwoningen. Misschien is dat op 
bepaalde plekken wel te realiseren. Hij zou daarover dan wel meer informatie willen hebben. 
Daarnaast heeft de provincie programma’s voor levensloopbestendig bouwen. Dat verdient 
voortgang in de toekomst, gelet op de toenemende groep senioren in de stedelijke gebieden. 
Gerefereerd werd aan de Oude kaart van Nederland. Hij vindt dat een interessante benadering. 
Hij vraagt G.S. om een analyse in de provincie Utrecht voor wat betreft herontwikkeling van 
bepaalde gebieden richting het jaar 2017. Het is tevens relevant om in gesprek te gaan met 
partners in de provincie Utrecht die grond bezitten, zoals het HDSR. Mogelijk dat gronden 
optimaler kunnen worden benut en vrijgespeeld kunnen worden om binnenstedelijke 
ontwikkelingen op gang te brengen. Daarnaast kan D66 zich ook voorstellen dat er 
woningbouwplannen worden ontwikkeld voor de meubelboulevard in Kanaleneiland. 
Resumerend laat hij het volgende weten: 
- 3% Tekort is voor D66 geen heilig getal, omdat er sprake is van een onverzadigbare vraag. 
- Ingezet moet worden op slimmer bouwen, kijkend naar doelgroepen en in overleg met 
 grondbezittende partners. 
- De landelijke overheid moet worden aangesproken. 
- D66 mist in deze notitie de vraag welke extra instrumenten G.S. in gedachten hebben om de 
 binnenstedelijke locaties tot ontwikkeling te brengen.  
 
De heer V.d. Lagemaat constateert dat de bouwstagnatie ondanks alles nog steeds voortduurt. 
Gestreefd wordt naar een tekort van 3%. De SGP fractie staat daar geheel achter. Er moet 
gedifferentieerd gebouwd gaan worden, van goedkoop naar duur. Om het goedkope betaalbaar te 
houden, zal er ook duur gebouwd moeten worden. De schaarste op de woningmarkt moet 
verkleind worden. De starters hebben het moeilijk. Wanneer de provincie Utrecht de starters 
kwijtraakt dan heeft dat op termijn negatieve gevolgen voor de economie, immers, de starters 
zijn de dragers van de economie. Dat geldt ook voor de senioren. Zij hebben zich ingezet voor de 
provincie en zullen daar ook onderdak moeten kunnen blijven vinden. Binnenstedelijk bouwen 
heeft de voorkeur maar men mag het openbaar groen bepaald niet uit het oog verliezen. 
De heer De Vries vindt dat de discussie zou moeten gaan over de binnenstedelijke locaties die 
gekenmerkt worden door verrommeling en leegstaande panden. Het gaat niet aan om het 
zoveelste groene parkje op te offeren voor een klein huizenblok. 
De heer V.d. Lagemaat sluit zich in die zin geheel aan bij de heer De Vries. De SGP blijft erbij 
dat er niet teveel groen mag worden opgeofferd. De provincie Utrecht is een aantrekkelijke regio 
en is de draaischijf van Nederland en derhalve zal er wel altijd sprake blijven van een 
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woningtekort. In het kader van de leefbaarheid en de economie moeten de partijen zich er wel 
voor inzetten om het tekort zo klein mogelijk te maken.  
 
Mevrouw Bodewitz vindt het belangrijk dat breder dan alleen in de provincie Utrecht naar de 
woningbouwproblematiek wordt gekeken, gelet op de verkeersstromen en andere bewegingen 
die effecten hebben op de provincie. Wanneer er veel meer woningen in de provincie worden 
bijgebouwd, dan is haar zorg dat dit grote problemen voor de verkeersstromen gaat opleveren. 
De provincie Utrecht is draaischijf van Nederland. Nu al heeft men met enorme 
verkeersproblemen te kampen en het steeds meer uitbreiden van het wegennet is niet de 
oplossing. Ook heeft zij zorg over de aanzuigende werking zodra er veel wordt bijgebouwd. Zij 
vraagt of die effecten zijn geanalyseerd; hoe groot zal de aanzuigende werking zijn van 
woningen die worden bijgebouwd? Ook vraagt zij wat de gevolgen voor het verkeer zullen zijn 
van de woningbouwplannen die nu voorliggen. Zij verwijst in deze naar variant 2.b. Wat moet er 
worden ondernomen om de grote verkeersinfarcten te voorkomen? 
Voorts is het de vraag waar de woningbouw moet komen. De PvdD wil kijken naar minder 
grootschalige mogelijkheden en woningbouw zoveel mogelijk koppelen aan andere waarden. 
Haar insteek zou bv. niet zijn “bouwen in de natuur” maar “bouwen voor de natuur”. Wanneer 
iemand in het landelijk gebied een woning wil uitbreiden, dan kan dat op kleine schaal worden 
toegestaan, mits andere waarden toegevoegd worden zoals nieuwe natuur of biologische 
landbouw.  
In paragraaf 4, hoofdstuk 3, wordt aangegeven dat er 1000 extra woningen gerealiseerd kunnen 
worden als gevolg van transformatie. Ook zijn er 3000 woningen extra mogelijk op grond van 
bestaande projecten. Zij vraagt of dit een uitputtende opsomming is; hoeveel leegstand is er nog 
meer bv. in kantoorpanden en hoeveel mogelijkheden liggen er nog? 
Destijds is een besluit genomen om in 2015 een bepaald percentage tekort te accepteren. Ook als 
er extra inspanningen worden geleverd, zullen de tekorten gaan oplopen. Het heeft weinig zin om 
nu na te gaan wat er exact aan woningen in 2015 gerealiseerd gaat worden en daarvoor nu al de 
rode contouren te gaan oprekken. Veel liever wil zij naar de periode daarna kijken. De vraag is 
veel meer hoe het woningtekort zo optimaal mogelijk kan worden ingelopen. 
 
De heer Jonkers vindt het evident dat de woningbouwopgave, waar deze provincie voor staat, 
van zeer grote omvang is. De provincie kent nu een sterke economische groei. In vorige 
statenperiodes en in de huidige en in komende statenperiodes kan het woningtekort niet worden 
opgelost. Dat komt ook in deze notitie naar voren, omdat een gedeelte van de opgave buiten de 
provincie Utrecht wordt gesitueerd, nl. in Almere. In de notitie mist hij hoe extra woningen voor 
starters en senioren tot stand moeten komen. Een groot aantal van de beschikbare locaties is in 
het bezit van projectontwikkelaars. Zo kent men in Rijnenburg al 136 grondposities en dat 
betekent dat het heel moeizaam zal zijn om daar provinciale doelen voor specifieke woningbouw 
te kunnen realiseren. 
Zijn fractie hecht sterk aan de regierol van provincie en gemeenten. Hij adviseert G.S. de 
problemen in politiek Den Haag aanhangig te maken. De provincie kan de problemen niet alleen 
oplossen. Het rijk moet maatregelen nemen om vanuit een andere invalshoek in te grijpen in het 
woningtekort. Hij noemt de volgende opties: 
- Een wettelijke regeling dat gemeenten voorkeursrecht krijgen voor verwerving van 
 gronden om een regierol te kunnen vervullen om woningbouw gericht op doelgroepen te 
 kunnen realiseren. De regeling voor de premiekoopwoningen bestaat niet meer maar zou wat 
 hem betreft weer moeten worden ingevoerd om betaalbare woningen te creëren. 
- De wateropgave. Woningbouw in Rijnenburg vereist aanpassing van de infrastructuur en van 
 de waterhuishouding. Ook is hij benieuwd naar de visie van G.S. ten aanzien van wonen op 
 het water. 
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- Zijn fractie mist de mogelijkheid om in een aantal kernen de sportvelden binnen de rode 
 contour uit te plaatsen naar de rand van de kernen en op het vrijkomende terrein woningbouw 
 te realiseren. Wanneer die mogelijkheid wordt geopperd, vindt de provincie dat voor de 
 huidige streekplanperiode niet bespreekbaar. Hij pleit in deze voor een meer flexibele 
 houding van de provincie. 
- In kantoorruimten is veel leegstand. Die leegstaande panden kunnen in woningen worden 
 getransformeerd. Een grotere regierol van de provincie in deze is geboden. Er is een fonds 
 gecreëerd van 60 miljoen euro voor de uitplaatsing van binnenstedelijke bedrijven. Het moet 
 toch mogelijk zijn ook een fonds te creëren voor het opkopen van leegstaande kantoren en 
 deze te benutten voor woningbouw. 
- Naast de opgave die er nu voor Rijnenburg ligt, nl. 5000 tot 7000 woningen, wordt nagegaan 
 of dat aantal kan worden opgehoogd tot 15.000 woningen. De 5000 tot 7000 woningen zijn 
 nu nog bedoeld voor de duurdere segmenten. Ook zal er een bedrijventerrein van ca. 100 ha. 
 worden ontwikkeld. Hij begrijpt niet hoe dat inpasbaar is met grotere aantallen woningen. 
- Voor wat betreft de woningbouw opgave zijn er in de kleine kernen nog wel mogelijkheden 
 in de provincie Utrecht. Dat vereist dat wel een flexibele opstelling van de provincie, zonder 
 dat het tot aantasting leidt van de landschappelijke inrichting. 
- Wanneer er in kleine kernen wat meer woningen kunnen worden gebouwd, die 
 landschappelijk goed inpasbaar zijn, wordt de leefbaarheid van de kleine kernen versterkt. 
- De heer Jonkers verwijst voorts naar de mededeling van de heer Roolvink dat  
 woningbouwcorporaties garant willen staan voor de bouw van woningen voor doelgroepen.  
 Spreker staat op het standpunt dat de provincie met de corporaties intensief in gesprek moet 
 gaan om na te gaan of invulling aan die doelstelling kan worden gegeven teneinde de sociale 
 woningbouwopgave gestalte te geven.  
 
De heer De Wilde wil graag een herbevestiging vernemen van P.S. over de koers die is ingezet 
naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Bouwstagnatie. Toen al was duidelijk 
dat er 73.000 woningen in de streekplanperiode gebouwd zouden moeten worden maar dat er een 
achterstand van 15.000 woningen was. Bekend was dat er in het kader van de NV Utrecht na 
2015 weer een nieuwe opgave zou komen. Na afronding van een locatieonderzoek en een 
onderzoek naar de behoefte aan woningbouw, die voor het streekplan uitgangspunt waren, bleek 
er in de cijfers geen fluctuatie te zijn opgetreden. De cijfers bevestigen dat de tekorten nog steeds 
zijn zoals ze waren en dat de woningbehoefte onveranderd is. Het streekplan biedt voldoende 
ruimte om 73.000 woningen voor 2015 te realiseren. De cijfers bevatten zelfs meer ruimte. De 
vraag doet zich voor of planuitval “uitstel of afval” is. Dat is nog niet erg duidelijk en moet nader 
worden onderzocht. Regelmatig komen er toch weer nieuwe locaties in beeld, bv. de RWZI in de 
stad Utrecht, maar er vallen ook weer locaties af. Er zijn dan ook veel fluctuaties in de 
binnenstedelijke locaties. 
De heer De Vries meent dat de fluctuaties in de binnenstedelijke locatie ook worden veroorzaakt 
door het moment waarop een overheid de kans ziet om daar iets mee te doen. Vaak gaat het om 
langdurige processen en kan het goede moment niet worden benut waardoor een locatie komt af 
te vallen. 
De heer De Wilde antwoordt dat dit inderdaad voorkomt. Marktomstandigheden spelen een rol. 
Duidelijk is wel dat er niet één aanpak voor de binnenstedelijke ontwikkelingen is; er moet altijd 
sprake zijn van maatwerk. Juist dat is ook het succes en de meerwaarde in de aanpak van het 
provinciale Aanjaagteam bij de ondersteuning van gemeenten inzake de ontwikkeling van 
binnenstedelijke locaties.  
De heer Ruijs memoreert dat het in deze discussie niet alleen mag gaan om een herbevestiging 
van de ingezette koers naar aanleiding van de nota Bouwstagnatie. Hij wijst erop dat ook de 
besluitvorming over het coalitieakkoord en het streekplan belangrijk zijn en samen met de nota 
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Bouwstagnatie zijn ze van waarde voor de discussie. Het gaat hier dan ook niet om een afsluiting 
van de nota Bouwstagnatie maar om een volgende stap waarbij twee statencommissies betrokken 
zijn.  
De heer De Wilde memoreert dat er recentelijk ook nieuw beleid is ingezet ten aanzien van de 
vijf nationale landschappen, dat er nieuwe beleidsuitspraken in het coalitieakkoord zijn 
opgenomen en dat er knelpunten in de buitenruimte naar boven kwamen.G.S. vinden het nog 
steeds wenselijk het woningtekort te verminderen, bij voorkeur naar 3%, echter, ruimtelijk moet 
dat dan wel tot de mogelijkheden behoren. G.S. menen dat het met een behoorlijke inspanning 
mogelijk moet zijn om 7.000 extra woningen te kunnen realiseren om die tekorten terug te 
dringen.  
G.S. hebben niet gekozen voor aanwijzing van nieuwe grootschalige uitleglocaties. P.S. worden 
verzocht zich over de koers van G.S. uit te spreken zodat er vervolgstappen kunnen worden 
gezet. G.S. realiseren zich dat er vooral sprake is van een kwalitatief tekort gelet op starters en 
senioren. Dat is moeilijk op te lossen, immers, niet de provincie maar de corporaties, gemeenten 
en andere marktpartijen houden zich met de woningbouw bezig. Wel kan de provincie 
regisseren, stimuleren en motiveren. Ook gaat de provincie niet over de woonverdeling van 
gemeenten; dat is primair een taak van gemeenten. Toch is het voor de provincie van wezenlijk 
belang om daar een vinger achter te krijgen. Overigens is het niet de bedoeling om alleen maar 
sociale woningbouw te realiseren. Ingezet moet worden op een sociale mix aan woningen, voor 
de sociale leefbaarheid en voor de financierbaarheid. Woningen worden betaalbaar door een lage 
grondprijs die door de duurdere woningen gefinancierd wordt. Ook moeten er voor het 
middensegment woningen beschikbaar komen om de doorstroming te bevorderen en het zgn. 
scheefwonen te voorkomen. Al die maatregelen zijn nodig om het kwalitatieve tekort op de 
woningmarkt aan te pakken. 
Vele fracties hebben opmerkingen over Rijnenburg gemaakt. G.S. nemen dat als signaal mee 
voor de verdere standpuntbepaling. Wel hebben de BRU gemeenten Houten, Nieuwegein en 
Utrecht het college van G.S. laten weten dat er een alternatief plan zal worden ingediend, maar 
dat de indiening daarvan nog wat tijd vraagt. Dat plan heeft betrekking op de A12 zone, w.o. de 
meubelboulevard. De gemeenten zien daar mogelijkheden voor de bouw van 10.000 extra 
woningen. 
 
De heer Bos vraagt of, als gevolg van genoemd alternatief, Rijnenburg niet bebouwd zal gaan 
worden. 
De heer De Wilde antwoordt dat dit wel de opzet van de drie gemeenten is geweest. Daarmee 
konden zij een aanbod doen in NV Utrecht verband om het woningtekort op te lossen en 
tegelijkertijd te voorkomen dat zou worden gekozen voor hogere aantallen in Rijnenburg. 
De heer Bos begrijpt dat de drie gemeenten doorgaan met de lijn 5.000-7.000 woningen in 
Rijnenburg, maar dat er tegelijkertijd sprake is van een aanvullend alternatief voor de bouw van 
10.000 woningen. Dat betekent z.i. ook dat de BRU erkent dat er meer woningen nodig zijn. 
De heer De Wilde antwoordt dat de BRU een tekort van 12% erkent, echter, dat is nu nog niet in 
de NV discussie ingebracht. 
De heer Ruijs begrijpt dat de drie gemeenten genoemde variant zullen gaan inbrengen in de hoop 
dat daarmee uitbreiding van Rijnenburg van de baan is. Dat zou ook betekenen dat de gemeenten 
akkoord gaan met de uitbreiding van Rijnenburg. Immers, wanneer ze tegen zouden zijn, 
behoeven ze geen variant in te brengen. 
De heer De Wilde kan daar geen uitspraak over doen. T.z.t. zal het plan van de drie gemeenten 
aan het college van G.S. worden voorgelegd. Hij verwacht dat de drie gemeenten hun plan als op 
zichzelf staand zullen beschouwen en daarbij zullen aangeven dat nut en noodzaak voor verdere 
uitbreiding van Rijnenburg minder aanwezig is. De gemeenten hebben overigens ook 
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aangekondigd dat het om een erg duur plan zal gaan, gelet op ondertunneling van de A12, 
aanpassing van de brug en het oplossen van de fijnstofproblematiek. 
Mevrouw Dekkers vraagt of een en ander betrekking heeft op de nieuwe regionale woonvisie van 
het BRU. De heer De Wilde antwoordt dat dit niet het geval is. Hij vervolgt dat een intensivering 
van de binnenstedelijke opgave vaak hoogbouw en duurdere woningen tot gevolg heeft, terwijl 
veel sloopwoningen goedkope sociale huurwoningen zijn.  
Rijnenburg zal een kostbare opgave worden, gelet op de infrastructurele aanpassingen. Het zal 
dan ook een “hell of a job” worden om woningen bereikbaar te houden voor starters en senioren.  
Het aanbod van de corporaties is hard nodig om de doelstellingen te kunnen realiseren. G.S. 
hebben regelmatig overleg met de corporaties om de mogelijkheden te verkennen; vervolgens 
wordt dan met gemeenten nagegaan of alle mogelijkheden wel worden benut. 
Een aantal fracties liet weten dat kwesties als de hypotheekaftrek, de kosten-koper probleem, de 
huurliberalisatie, voorkeursrecht gemeenten en de premie-koopregeling in politiek Den Haag 
moeten worden aangekaart. Het voorkeursrecht van gemeenten bestaat al 25 jaar. Sinds kort is er 
ook een Grond Exploitatiewet en dat geeft gemeenten meer regiemogelijkheden. 
De heer Jonkers wijst erop dat gemeenten de WVG vrijwel niet gebruiken en soms zelfs negeren. 
De heer De Wilde is het ermee eens dat de WVG in deze provincie teweinig wordt gebruikt. Hij 
heeft dan ook besloten om gemeenten nader te informeren over de mogelijkheden van bestaand 
instrumentarium zoals de WVG. Nu verdwijnt er veel kapitaal naar de markt terwijl een meer 
strategische aanpak van gemeenten in samenwerking met corporaties dat had kunnen 
voorkomen. Op dat terrein is er volgens hem nog een wereld te winnen. 
Premiekoopregelingen zijn door startersleningen vervangen. D66 noemde nog een aantal 
mogelijkheden maar deze raken de kern van de kabinetsafspraken. De heer De Wilde gaat er 
vanuit dat moet worden volstaan met de huidige regelingen. 
Hij constateert dat er ook veel politieke uitspraken in deze vergadering zijn gedaan. G.S. zullen 
deze betrekken bij het voorstel dat na de zomer aan P.S. zal worden voorgelegd. 
Hij is voorts van mening dat het provinciale instrumentarium moet worden ingezet om de 
infrastructurele kosten te berekenen, indien de meerderheid van P.S. op het standpunt staat dat de 
woningbouwopgave in Rijnenburg moet worden verhoogd. Het is belangrijk dat G.S. en P.S. 
daar meer zicht op krijgen, ook om te weten of dergelijke kosten al dan niet in de planexploitatie 
kunnen worden terugverdiend. 
 
De heer De Vries memoreert dat de stad Utrecht op Rijnenburg een andere visie heeft dan de 
provincie. Gemeenten bouwen woningen en de provincie wijst uitsluitend bouwlocaties aan. Hij 
vraagt of een onderzoek door de provincie, zoals door de heer De Wilde geschetst, een 
spanningsveld met de stad Utrecht kan opleveren. 
De heer De Wilde beaamt dat het hier het domein van de gemeente betreft. Echter, wanneer de 
ruimte in een gemeenten niet goed benut moet de provincie weer andere locaties aanwijzen, 
terwijl nieuwe buitenstedelijke locaties niet wenselijk zijn. In dat opzicht is er wel degelijk 
sprake van een provinciaal belang. 
 
De heer Bos vindt het opvallend dat, naarmate een partij vindt dat er in Rijnenburg minder 
woningen gebouwd moeten worden, de kosten van de infrastructuur stijgen. G.S. hebben 
toegezegd nadere informatie over de opties in Rijnenburg te zullen verzamelen; spreker verzoekt 
om verifieerbare, objectieve gegevens. 
 
De heer Krol vindt het signaal van deze commissie duidelijk: wanneer er gesproken wordt over 
kostbare ruimte, dan moeten de plekken die al aangewezen zijn, goed worden benut. P.S. en G.S. 
zijn het daar geheel over eens. De commissie vraagt G.S. een en ander objectief toetsbaar in 
beeld te brengen. G.S. zullen dat doen. 
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Hij memoreert dat de stad Utrecht in het kader van de NV Utrecht enkele politieke 
belemmeringen heeft ingebracht om de locatie Rijnenburg intensiever te benutten. Provinciale 
ambtenaren hebben een en ander toen onderzocht. Over de varianten zijn financiële 
berekeningen gemaakt, die wat hem betreft op korte termijn aan P.S. beschikbaar kunnen worden 
gesteld. In de berekeningen over Rijnenburg komt het volgende naar voren. 
De oorspronkelijke variant van 5000 woningen levert ca. € 20 miljoen aan kosten op voor 
infrastructuur; de variant van 7000 woningen levert € 35 miljoen extra kosten op. Een 
schaalsprong naar 15.000 woningen zou  € 80 tot € 90 miljoen extra gaan kosten.  
Wanneer alle partijen toch voorstander zouden zijn van intensievere ontwikkeling van 
Rijnenburg, dan is de grote vraag wie die kosten gaat financieren. Onderzocht moet worden of de 
kosten gedeeltelijk uit de opbrengsten van de woningen kunnen worden betaald en of een 
bijdrage van V&W tot de mogelijkheden behoort.  
Hij wijst voorts op de ligging van de locatie Rijnenburg tussen twee snelwegen is; deze levert 
een verkeerskundige belemmering op en ook dat element verdient in deze discussie aandacht. 
De heer Krol zegt toe dat G.S. in gedetailleerdere mate op Rijnenburg zullen terugkomen zodat 
de fracties daarover een eigen politieke afweging kunnen maken. Hij memoreert dat Rijnenburg 
in de vorige statenperiode uit het Groene Hart is gehaald en feitelijk naar het gemeentelijk 
domein is verplaatst. Bekend is dat de stad Utrecht over Rijnenburg een uitgesproken opvatting 
heeft. Wanneer de provincie terzake een andere mening is toegedaan, kan dat zeker een 
spanningsveld gaan opleveren. 
 
De heer Bos vraagt of P.S. de berekeningen over Rijnenburg bij voorkeur nog voor 23 juni 
kunnen ontvangen, dan wel uiterlijk voor 4 juli. 
De heer Krol zegt toe dat de gegevens, die in de NV Utrecht over Rijnenburg zijn gebruikt, op 
korte termijn, dus voor 23 juni, beschikbaar zullen worden gesteld. Wanneer de informatie 
geobjectiveerd moet worden, zal dat wat meer tijd in beslag gaan nemen.  
De heer Krol komt terug op een eerdere vraag van de PvdA over de nationale landschappen 
versus migratiesaldo nul. Migratiesaldo nul bestempelt hij als een moeizaam instrument omdat 
dit dwingt tot een kwantitatieve discussie over het Groene Hart. In het perspectief van de 
ruimtelijke ordening is zo’n benadering feitelijk “een gruwel”. De regering handhaaft echter 
migratiesaldo nul als keihard gegeven tot het jaar 2015. G.S. vinden een meer contourgestuurde 
benadering voor het Groene Hart wenselijk, maar niet haalbaar gelet op de politieke realiteit. 
Het streekplan, met de contourgestuurde benadering, bevat 6200 woningen in het Utrechtse deel 
van het Groene Hart. Volgens het migratiesaldo nul principe bevat het Utrechtse deel van het 
Groene Hart 8600 woningen. Het gehele Groene Hart kent 35.700 woningen. 
Inderdaad is er sprake van fluctuatie van locaties. Locaties blijken om vele redenen soms niet 
haalbaar te zijn, maar de heer Krol ervaart ook regelmatig de omgekeerde praktijk, nl. dat 
gemeenteraden toch een locatie aanwijzen voor de bouw van woningen.  
Naar aanleiding van een eerdere opmerkring van de heer Bos, licht de heer Krol toe dat een 
besluit van een gemeenteraad voor de provincie belangrijk is in het kader van de nWro, maar dat 
zo’n besluit niet altijd richtinggevend is voor de provincie. Immers, vanuit die redenering zou 
een opplusvariant voor Rijnenburg niet meer aan de orde zijn. De provincie zal blijven toetsen op 
aspecten voor wat betreft de ruimtelijke kwaliteit. 
Het is beslist niet zo dat de provincie rigide vasthoudt aan rode contouren. Het komt regelmatig 
voor dat daarvan kan worden afgeweken, mits daarvoor valide argumenten worden ingebracht.  
Met de discussie in deze commissie over de notitie Bouwen Wonen worden de aanbevelingen 
van de commissie Bouwstagnatie afgesloten maar het instrumentarium, zoals door de heer Bos 
werd gememoreerd, blijft voorlopig zeker in stand omdat deze belangrijk zijn voor het behalen 
van de provinciale doelstellingen.  
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De voorzitter stelt vast dat het Plan van Aanpak Bouwstagnatie als afgerond kan worden 
beschouwd.  
Voorts constateert hij dat de fracties geen bezwaren hebben tegen de bouw van 7.000 extra 
woningen in de periode tot 2015. Dat voorstel van G.S. wordt breed ondersteund en zal worden 
uitgewerkt in een nadere startnotitie. 
 
De heer De Vries wijst erop dat Rijnenburg voor D66 nog steeds een heikel punt is. 
Dienaangaande maakt zijn fractie een voorbehoud.  
 
Mevrouw Bodewitz heeft nog niet aangegeven hoeveel extra woningen er voor haar partij 
wenselijk zijn boven op de huidige plannen. Voorts heeft zij nog een aantal vragen. In die zin 
maakt zij een voorbehoud. 
 
De voorzitter merkt op dat hij enkele conclusies wil verzamelen die het college van G.S. in zijn 
startnotitie kan verwerken. T.z.t. zal deze startnotitie aan P.S. worden voorgelegd. Vervolgens 
zal de discussie over de aantallen te bouwen woningen weer worden hervat. Wanneer de fracties 
zich toch niet kunnen vinden in de bouw van 7.000 extra woningen, dan verwacht hij dat ze zich 
daar nu over uitspreken.  
 
Mevrouw Dekkers begrijpt dat de voorzitter deze commissies vraagt akkoord te gaan om meer 
inzicht te krijgen in de gevolgen van een opplussing van Rijnenburg met het oog op de opgaven 
voor water, natuur en infrastructuur. Dat heeft de instemming van het CDA, echter, haar fractie 
noemt op dit moment nog geen aantallen woningen. 
 
Mevrouw Dik memoreert dat in voorliggende notitie enkele locaties uit de NV 
gebiedsverkenningen genoemd, waarbij met name Bunnik en Vianen voor nader onderzoek in 
beeld worden gebracht. Zij vraagt of daarmee nu ook al moet worden ingestemd bij vaststelling 
van deze notitie. Wanneer dat zo is, gaat dat haar fractie te ver. Haar fractie vraagt in dit verband 
juist expliciete aandacht voor Woudenberg en Vathorst. 
 
De voorzitter gaat ervan uit dat G.S. goede nota hebben genomen van de opmerkingen van de 
fracties. Hij wil nu wat algemeenheden vaststellen die voor G.S. van belang zijn bij de opstelling 
van de startnotitie. Uiteraard kunnen P.S. op deze startnotitie terugkomen. 
G.S. leggen de vraag voor welk woningtekort in 2015 acceptabel wordt geacht en hij tracht de 
uitspraken van de commissies samen te vatten. Hij begrijpt dat een eenduidige conclusie nu nog 
niet mogelijk is.  
G.S. hebben de toezegging gedaan om nadere, verifieerbare informatie over Rijnenburg te 
verstrekken. P.S. zullen dat afwachten. 
Desgevraagd antwoordt de heer De Wilde dat P.S. in oktober de startnotitie Bouwen en Wonen 
kan verwachten. 
 
Tweede ronde: 
De voorzitter memoreert dat P.S. de nWro op 23 juni a.s. zullen gaan behandelen. Wellicht is dat 
ook een goed moment om in de besluitvorming nader op Rijnenburg in te gaan. 
 
Mevrouw Bodewitz memoreert haar vraag over de aanzuigende werking van extra woningbouw. 
Zij vraagt of daarover cijfers beschikbaar zijn. Ook vraagt zij of de leegstand van kantoren 
berekend is en welke mogelijkheden deze bieden voor transitie naar woningbouw. 
Haar fractie kan zich niet vinden in de benadering van G.S. over de studentenwoningen. Voor 
studenten zijn ook mogelijkheden in andere provincies. Het is onjuist dat de provincie er bij 
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voorbaat van uitgaat dat al die studenten uiteindelijk in deze provincie komen te werken. Er moet 
volgens haar fractie veel meer oog zijn voor de binding van inwoners met deze provincie. Er zou 
een woningaanbod gecreëerd moeten worden voor degenen die daadwerkelijk een binding met 
de provincie Utrecht hebben. 
 
De heer Jonkers laat weten dat zijn fractie kennis heeft genomen van deze notitie. Zijn fractie 
neemt pas een definitief standpunt is bij de behandeling van de startnotitie in P.S. 
De voorzitter merkt op dat dit voor alle fracties geldt. 
 
De heer De Wilde zet uiteen dat van de 100 te bouwen woningen in de provincie Utrecht er 75 
benut worden voor het daadwerkelijk terugdringen van het woningtekort in de provincie Utrecht;  
25 woningen komen terecht bij woningzoekenden van buiten de provincie.  
De leegstand in de kantorenmarkt is erg conjunctuurgevoelig. Wel wordt zichtbaar dat de oude 
kantoren langer leeg blijven staan. Met ontwikkelaars en corporaties wordt onderzocht of deze 
een andere bestemming kunnen krijgen; eventueel is sloop ook een optie. 
Veel kantoorpanden behouden een fiscale waarde, met hoge boekwaarden, en dan wordt het voor 
de overheid erg moeilijk die panden aan te kopen en de transitie in gang te zetten.  
Hij is niet van plan om als provinciale overheid dergelijke panden van speculanten aan te kopen. 
Het gaat hier om een complex probleem maar soms worden er, met behulp van creatieve 
corporaties, toch oplossingen gevonden.  
 
5. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.  


