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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

In deze Statenbrief is aangegeven hoe uitvoering is gegeven aan de motie Integrale gebiedsontwikkeling Geer III 

en omgeving (PS2016RGW13). 

 

Essentie / samenvatting 
Tijdens de vaststelling van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening (PRS/PRV) 2013-2028 
(Herijking 2016) op 12 december 2016 (hPRS/PRV) hebben Provinciale Staten aan ons per motie gevraagd om 
met de gemeente Wijk bij Duurstede en desgewenst ook andere gemeenten in gesprek te gaan om een integrale 
visie op de gebiedsontwikkeling De Geer III op te stellen.  
 
In overleg met de gemeente Wijk bij Duurstede is gestart met een traject om uitvoering te geven aan deze motie. 
Daarbij is geconstateerd dat eerst duidelijkheid nodig is over de mogelijkheid en wenselijkheid van een hoger 
woningbouwprogramma én de effecten daarvan op de N229. Uit een gezamenlijk uitgevoerde regionale 
mobiliteitsscan blijkt dat er veel bereikbaarheidsknelpunten zijn en ontstaan op de N229, met name de aansluiting 
op de A12. Deze knelpunten worden groter door extra woningen. Gezien met name de resultaten van deze scan 
kan nu geen toezegging worden gedaan over een hoger woningbouwprogramma op de locatie De Geer III dan in 
de hPRS/PRV is voorzien.  
 
De provincie is gestart met het traject van de provinciale Omgevingsvisie. De behandeling hiervan door 
Provinciale Staten is voorzien eind 2020. In dat kader zal ook de discussie en integrale afweging plaats moeten 
vinden over de wijze waarop wordt omgegaan met de toekomstige verstedelijkingsbehoefte. De afweging over 
extra woningen in de uitleglocatie De Geer III in Wijk bij Duurstede zal in dat kader plaatsvinden.  
 
Wij beschouwen hiermee de motie als afgehandeld. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Een integrale en regionale afweging draagt bij aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. 

 

 

 



 

  

 

Voorgeschiedenis 

In de hPRS/PRV is aan de westzijde van de kern Wijk bij Duurstede een “uitbreidingsbol” opgenomen voor 

maximaal 250 woningen (uitleglocatie De Geer III). De gemeente Wijk bij Duurstede heeft in haar zienswijze van 

medio september 2016 op de ontwerp-hPRS/PRV gepleit voor een hoger woningbouwprogramma buiten de rode 

contour om daarmee in De Geer III 1000 woningen te kunnen realiseren.  
In de Nota van Beantwoording over de zienswijzen is aangeven dat de tekst wordt aangevuld dat met “De 
toekomstige mogelijkheden voor en eventueel hoger programma op deze locatie zowel in relatie tot de 
infrastructuur als in relatie tot de regio, zullen moeten blijken tot een op te stellen integrale visie op basis van 
nader onderzoek naar deze locatie’. Tijdens de vaststelling van de hPRS/PRV heeft u het college van GS per 

motie gevraagd om met de gemeente Wijk bij Duurstede en desgewenst ook andere gemeenten, in gesprek te 
gaan om een integrale visie op de gebiedsontwikkeling De Geer III op te stellen.  
 
In deze Statenbrief is aangegeven hoe uitvoering is gegeven aan de motie Integrale gebiedsontwikkeling Geer III 
en omgeving (PS2016RGW13). 
 
Uitvoering motie  
Begin 2017 is in overleg met de gemeente Wijk bij Duurstede gestart met een traject om uitvoering te geven aan 
de motie. Daarbij is geconstateerd dat zowel de gemeente als de provincie eerst duidelijkheid wil krijgen over de 
mogelijkheid en wenselijkheid van een hoger woningbouwprogramma én de effecten daarvan op de N229. 
Gezamenlijk is besloten om voordat een Gebiedsvisie wordt opgesteld, eerst een aantal onderzoeken uit te 
voeren om de benodigde informatie te verkrijgen. Voor de onderzoeksfase is een gezamenlijk plan van aanpak 
opgesteld. Het startpunt voor deze onderzoeken is het scenario dat er bij de Geer III 1000 extra woningen worden 
gebouwd.  
 
Beoogd resultaat was antwoord op de vraag wat de lokale en regionale effecten zijn van een groter programma 
dan 250 woningen voor Wijk bij Duurstede / de Geer III. De effecten hebben betrekking op de vitaliteit van de 
gemeente, de (lokale en regionale) woningmarkt en de (lokale en regionale) infrastructuur.  
 
Om dit inzicht te krijgen zijn twee onderzoeken gestart. Een vitaliteitsonderzoek om de wenselijkheid van de extra 
woningbouw te onderbouwen en een regionale mobiliteitsscan. In dat laatste onderzoek heeft ook de gemeente 
Bunnik geparticipeerd.  Bunnik heeft namelijk aangegeven ook meer woningen te willen bouwen dan in de 
hPRS/PRV opgenomen aantallen. In de hPRS/PRV is voor Bunnik bij Odijk een uitbreidingsbol opgenomen (1000 
woningen). In de recent door de gemeente Bunnik vastgestelde Uitvoeringsstrategie is onder andere opgenomen 
dat  “om een bijdrage te leveren aan de grote regionale druk op de woningmarkt,….. willen we naast het bouwen 
binnen de dorpen, een substantiële opgave realiseren op een uitleglocatie”.  
  
De ambities van de gemeente Wijk bij Duurstede en de gemeente Bunnik kunnen niet los van elkaar gezien 
worden. Dit onder meer omdat ze afhankelijk zijn van de ontsluitingscapaciteit van de N229 en N227 en de 
aantakking op de A12.  
De door de beide gemeenten gewenste ontwikkelingen wijken af van ons vigerend beleid (hPRS/PRV).  
 
Resultaat van de onderzoeken 
Vanaf medio 2017 is gewerkt aan een tweetal onderzoeken: 
1. een vitaliteitsonderzoek en   
2. een regionale mobiliteitsscan.  
De onderzoeken zijn begin 2018 afgerond. 
 
Vitaliteitsonderzoek 
Dit onderzoek is door de gemeente Wijk bij Duurstede uitgevoerd. Het heeft geresulteerd in het rapport “De 
Betoog” met daarbij deelrapportages met de (cijfermatige) onderbouwing en de resultaten van een aantal 
interviews. Door de gemeente wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling van De Geer III cruciaal is voor behoud 
van de vitaliteit. Om de vitaliteit te behouden ziet de gemeente zich gedwongen door te gaan met het realiseren 
van woningen. En omdat er volgens de gemeente, na 2022 geen inbreidingslocaties meer beschikbaar zijn, kan 
dit volgens de gemeente alleen nog buiten de rode contour.  
De gemeente geeft aan dat de 1000 extra woningen noodzakelijk zijn voor de woningbehoefte van de eigen 
inwoners (vooral voor jongeren en senioren) en voor het behoud van de leefbaarheid en vitaliteit van de 
gemeente Wijk bij Duurstede.  
 
Regionale mobiliteitsscan 
De beoogde ruimtelijke ontwikkelingen hebben meer dan alleen effect op de mobiliteit en infrastructuur in de 
directe omgeving van Wijk bij Duurstede. Om de problematiek met betrekking tot het (provinciale) wegennet als 
geheel voldoende in beeld te krijgen, is gekozen voor de uitvoering van een gezamenlijke mobiliteitsscan in 
opdracht van de provincie en beide gemeenten Wijk bij Duurstede en Bunnik. Ook RWS en de gemeenten 
Houten en Utrechtse Heuvelrug zijn bij het onderzoek betrokken geweest.  



 

  

 

Uit de scan is duidelijk geworden dat er zich verschillende knelpunten voordoen in de verkeersafwikkeling. De 
belangrijkste is de aansluiting van de N229 op de A12. Daarnaast zijn er knelpunten op diverse kruispunten en 
rotondes op de N229 en N225. De knelpunten nemen toe bij het toevoegen van extra woningbouw in Bunnik 
en/of Wijk bij Duurstede. Het huidige knelpunt bij de aansluiting van de N229-A12 zal verder verslechteren. De 
opnamecapaciteit van de N229 is zonder aanvullende inframaatregelen beperkt, evenals de opnamecapaciteit 
van de A12.    
Uitbreiding van het aantal woningen heeft overigens ook gevolgen voor de benodigde businzet van/ naar Wijk bij 
Duurstede. Omdat het om een eenzijdige pendel gaat betreft het relatief dure extra kilometers en leidt dit tot een  
onrendabele exploitatie. Ingeschat wordt dat de extra woningbouw in de Geer III jaarlijks circa € 0,5 miljoen extra 
exploitatiebijdrage met zich meebrengt. 
 
Ten aanzien van de infrastructurele knelpunten wordt aanvullend opgemerkt dat:  
- de aansluiting van de N229 op de A12 al is geoptimaliseerd met enkele kleine no regret maatregelen. 

Verdere capaciteitsuitbreiding van deze aansluiting binnen de bestaande configuratie van de kruispunten is 
niet mogelijk. Dit impliceert een meer grootschalige (en kostbare) verbouwing van de aansluiting in relatie tot 
de doorstroming van het verkeer op de A12 zelf.  

- stroomopwaarts kan de doorstroming voor lokaal verkeer met relatief kleine maatregelen worden verbeterd, 
zoals het optimaliseren van VRI’s (verkeersregelinstallaties) of aanpassingen aan de opstelstroken bij 
kruispunten. Het oplossen van knelpunten op de N229 zal op zichzelf tot een betere doorstroming op de 
N229 kunnen leiden, maar heeft echter ook tot gevolg dat de wachtrijen ter plaatse van de aansluiting met de 
A12 langer in rij en tijd zullen worden (trechtereffect). Het verkeer blijft vastlopen op de aansluiting van de 
N229 op de A12. In de avondspits functioneert de aansluiting als “kraan” voor de rest van de N229.   

- er mogelijk nog een aantal no regret maatregelen volgen in het buitengebied van Houten en Bunnik die 
verlichting kunnen brengen (bestuursovereenkomst Provincie, Houten en Bunnik).   

 
Geconstateerd wordt dat: 
- De gemeenten Wijk bij Duurstede (lokaal, vitaliteit, leefbaarheid) en Bunnik (leefbaarheid, regionaal) 

groeiambities hebben. Daarnaast is inmiddels duidelijk dat ook buurgemeenten Houten (regionaal) en 
Utrechtse Heuvelrug (voormalig mariniersterrein) groeiambities hebben. Deze ambities kunnen niet los van 
elkaar worden gezien. 

- Uit de gezamenlijk uitgevoerde regionale mobiliteitsscan blijkt dat er veel bereikbaarheidsknelpunten zijn en 
ontstaan (N229, N227, N225, A12, OV en het regionale netwerk). Uit de scan blijkt dat de knelpunten groter 
worden bij extra woningen. Bovendien neemt bij extra woningbouw het sluipverkeer in het buitengebied 
aanzienlijk toe. Sluipverkeer betreft in dit geval verkeer dat plattelandswegen in het buitengebied gebruikt, 
terwijl het daar geen herkomst of bestemming heeft. Dit verkeer verkiest deze route in de veronderstelling 
hiermee de kortste route in tijd en/of afstand te kunnen gebruiken dan de daarvoor bestemde route, 
bijvoorbeeld in geval van filevorming op de provinciale weg en bij de aansluiting op de autosnelweg. Dit 
verkeer is ongewenst, omdat deze buitenwegen niet ingericht zijn op dit extra verkeersaanbod en daardoor 
problemen kunnen ontstaan voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid ter plaatse. 

- Gezien de resultaten van de mobiliteitsscan kan op dit moment geen toezegging worden gedaan over een 
hoger woningbouwprogramma op de locatie De Geer III dan in de hPRS/PRV is voorzien. Daarmee heeft de 
gemeente Wijk bij Duurstede nu zekerheid over 250 woningen in de uitleglocatie zoals opgenomen in de 
hPRS/PRV.  

 
Hoe nu verder?  
Wij doen op dit moment geen toezegging over een hoger woningbouwprogramma op de locatie De Geer III dan in 
de hPRS/PRV is voorzien en niet te starten met het opstellen van een integrale visie op de gebiedsontwikkeling 
De Geer III.  
 
Welk perspectief kan de gemeente Wijk bij Duurstede worden geboden?  
 
Momenteel voert de provincie samen met de U10 een onderzoek uit naar de mogelijke binnenstedelijke 
plancapaciteit. Dit onderzoek geeft inzicht in de harde, zachte en potentiele binnenstedelijke plancapaciteit 
(woningbouwlocaties). Het onderzoek wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2018 afgerond.  
Uit dit onderzoek zal blijken of en welke mate er in de gemeente Wijk bij Duurstede binnenstedelijk (binnen de 
rode contouren) meer (potentiele) plancapaciteit is dan nu voorzien. Hieruit zou kunnen blijken dat de gemeente 
mogelijk meer woningen dan nu voorzien nog binnenstedelijk kan realiseren. 
 
De provincie is gestart met het traject van de provinciale Omgevingsvisie. In dat kader verschijnt er eind dit jaar 
een Koersdocument. En naar verwachting in 2019 een Ontwerp-Omgevingsvisie waarin PS integrale afwegingen 
en keuzes maakt over onder meer over de toekomstige verstedelijking en woningbouwlocaties. Het hierboven 
genoemde onderzoek naar mogelijke binnenstedelijke plancapaciteit is daarbij een belangrijke bouwsteen.  
De afweging over extra woningen in de uitleglocatie De Geer III in Wijk bij Duurstede zal in het kader van de 
provinciale Omgevingsvisie plaatsvinden.  
 



 

  

 

Aanvullend zal de provincie met de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede nagaan of in de gezamenlijke 
mobiliteitsscan nog mogelijke no regret maatregelen zijn voorgesteld die kunnen bijdragen aan het oplossen van 
de knelpunten op de N229. Daarbij wordt de kosteneffectiviteit van de mogelijke maatregelen in relatie tot de nu 
in de hPRS/PRV opgenomen 250 woningen in de Geer III betrokken, evenals de effectiviteit van de maatregel 
binnen de context van het regionale wegennetwerk.    
Met de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede is verder afgesproken om het knelpunt van de aansluiting van de 
N229 op de A12, inclusief de doorstroming op de A12 tussen Bunnik en Lunetten, gezamenlijk bij RWS te 
agenderen.   
 
Als laatste wordt opgemerkt dat verschillende gemeenten in het Kromme Rijn gebied ambities hebben. Het is 
goed om deze ambities ook regionaal in samenhang te bezien. Dit mede in relatie tot de geconstateerde 
mobiliteitsopgaven. Wij nodigen de gemeenten in de regio uit om gezamenlijk na te denken over hun toekomst en 
deze te verwoorden in een integrale regionale visie. Wij worden daar graag bij betrokken. Een gezamenlijke 
integrale gebiedsvisie kan voor de provincie een bouwsteen in de Omgevingsvisie zijn.   
 
 
Financiële consequenties 

N.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De provincie is gestart met het traject van de provinciale Omgevingsvisie. De behandeling hiervan door 
Provinciale Staten is voorzien eind 2020. In dat kader zal ook de discussie en integrale afweging plaats moeten 
vinden over de wijze waarop wordt omgegaan met de toekomstige verstedelijkingsbehoefte. De afweging over 
extra woningen in de uitleglocatie De Geer III in Wijk bij Duurstede zal in dat kader plaatsvinden.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennisnemen van deze notitie en daarmee de motie als afgehandeld te beschouwen. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


