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Onderwerp: Reactie gedeputeerde staten op het eindrapport van de commissie bouwstagnatie 
uit provinciale staten.   
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 

Aanleiding 
Op 8 mei 2006 heeft de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie uit provinciale staten haar 
eindrapport laten verschijnen over de stagnatie in de woningbouw en de mogelijke 
oplossingen, maatregelen en aanbevelingen aan het provinciaal bestuur. 
 

Achtergrond/eerdere besluiten 
n.v.t. 
 

Vervolgprocedure/voortgang 
Ten behoeve van de behandeling in provinciale staten op 12 juni 2006 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, mr B. Staal 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 
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Reactie GS van Utrecht op eindrapport commissie bouwstagnatie uit provinciale staten 
van Utrecht  
(23 mei 2006)  
 
Wij hebben waardering voor het door deze commissie (COB) uitgevoerde onderzoek naar de 
(oorzaken van) de stagnatie in de woningbouw in de provincie Utrecht. De conclusies sluiten 
naar onze mening aan bij de Rapportage voortgang woningbouw van het aanjaagteam 
woningbouw dat onlangs door ons aan de statencommissie Ruimte&Groen ter kennisneming 
is aangeboden. Terecht wordt verwezen naar enkele algemene oorzaken van de achterblijven 
woningbouwproductie, zoals de veranderende markt, de complexiteit van de ontwikkeling van 
binnenstedelijke locaties, de ingewikkelde wet- en regelgeving en onvoldoende capaciteit bij 
gemeenten. Hieraan toegevoegd de constatering dat in de provincie Utrecht de druk op de 
woningmarkt nog eens extra hoog is door de economische ontwikkeling en het aanbod van 
aantrekkelijke woonmilieus.  
Een nieuwe dimensie aan de noodzaak om op korte termijn actie te ondernemen is het 
gegeven van de actuele bevolkingsprognose (bij een woningtekort van 3% in 2015 zijn 
bovenop het streekplanwoningbouwprogramma van 73.000 woningen nog eens 10.000 tot 
15.000 woningen nodig.  
 
Wij delen dus al langer de zorg om de woningbouwproductie en de opgelopen achterstand. 
Een groot aantal concrete initiatieven zijn inmiddels in uitvoering om hier het hoofd aan te 
bieden. Een voorbeeld is het in 2005 ingestelde aanjaagteam woningbouw dat op 
locatieniveau al tot oplossingen heeft geleid en verder kennisbijeenkomsten organiseert. 
Verder zijn of worden er via het Stimuleringsfonds stedelijke vernieuwing (2004) en het Map-
streekplan (2005) forse financiële bijdragen aan voor de woningbouw belangrijke gemeenten 
verstrekt om cruciale binnenstedelijke woningbouwprojecten te versnellen of extra kwaliteit 
te geven. In het verleden hebben zgn. provinciale partnerteams voor de echt grote 
bouwlocaties Leidsche Rijn en Vathorst gefunctioneerd. Daarnaast lopen er nog verschillende 
andere trajecten binnen de provincie die positieve gevolgen hebben voor de 
woningbouwproductie. Er is een handleiding bestemmingsplannen en er wordt gewerkt aan 
een nieuwe, ruimere circulaire vrijstellingsmogelijkheden binnen art. 19 WRO. Er loopt een 
pilot in samenwerking met een gemeente om te kijken of procedures sneller doorlopen kunnen 
worden door middel van een betere procesplanning. Ook wordt er onderzoek gedaan naar 
mogelijkheden voor vereenvoudiging van provinciale regelgeving en vermindering van de 
belasting voor de burger. Tot slot is er een leidraad water&milieu in ruimtelijke plannen in 
voorbereiding Deze leidraad moet de onduidelijkheid die er bij gemeenten bestaat over deze 
regelgeving wegnemen. 
 
In het onderstaande wordt hierop soms specifiek of soms in algemene zin op de door de COB 
(in par. 6.3) opgenomen aanbevelingen gereageerd. 
 
Aanbeveling 1 
Er zijn 10.000 tot 15.000 woningen meer nodig (o.b.v. een actuele bevolkingsprognose) om 
het uitgangspunt van een 3% woningtekort in 2015 te halen. PS worden aanbevolen de 
volgende besluiten te nemen: 
a. Rijnenburg 7.000 woningen (i.p.v. 2.000) voor 2015 
b. Meer prioriteit voor ambtelijke en financiële ondersteuning gemeenten bij 

ontwikkeling binnenstedelijke locaties 



PS2006REG09BIJLAGE1 

c. Voorstellen in 2006 voor aanvullende bouwlocaties voor 10.000 woningen binnen de 
rode contour, zoniet dan aan randen bestaande kernen o.b.v. beeldkwaliteitsplannen. 
De provincie stimuleert en faciliteert.   

 
Reactie GS:  
a.  Het Streekplan Utrecht heeft de locatie Rijnenburg in programmatische zin tot 2015 

voor 2000 woningen meegenomen, bij een uiteindelijke omvang van 5 à 8000 
woningen. De beperkte productie vóór 2015 werd ten tijde van de 
streekplanvaststelling reëel geacht; niet uitgesloten is dat extra inspanningen kunnen 
leiden tot een hogere productie vóór 2015. Daarnaast kan de uiteindelijke omvang van 
deze bouwlocatie opnieuw bezien worden. In het Ontwerp-Streekplan (2003) was deze 
locatie nog geraamd op 5 à 15.000 woningen, in het verlengde van de ‘Utrechtse 
Verkenning’ (een bod van de regio gericht op de 5e Nota RO-in-wording). E.e.a. hangt 
in sterke mate af van het beoogde woonmilieu. Onze bestuurlijke contacten met de 
stad Utrecht zullen wij op korte termijn richten op deze discussie.  

b.. Het is duidelijk dat veel gemeenten problemen hebben met het ontwikkelen van de 
complexe binnenstedelijke woningbouw. Het beschikbaar stellen van een substantieel 
bedrag vanuit de provincie kan gemeenten krachtig bij deze opgave ondersteunen. 
Onze ervaringen zijn ook dat veel gemeenten naast financiële ook dringend om 
kwalitatieve ondersteuning zijn verlegen. Binnen de huidige mogelijkheden 
ondersteunen we de gemeenten al via het Stimuleringsfonds stedelijke vernieuwing 
(€10 miljoen), het MAP-streekplan (€ 6,5 miljoen) en het reguliere ISV (€ 12 miljoen). 
Met dit geld worden gemeenten in straat gesteld om via een integrale aanpak 
belangrijke binnenstedelijke woningbouwprojecten te realiseren, daarbij wordt ook 
provinciale ambtelijke deskundigheid ingezet. Wij wijzen op de activiteit van het 
aanjaagteam woningbouw die voortdurend aanspoort tot het hebben van vooroverleg 
over procedures en regels. Daarnaast de inzet van specifieke deskundigheid bij 
gemeenten op het gebied van mediaton, de doorrekening van exploitaties en het uit te 
weg nemen van obstakels in procedures. Extra prioriteit in de zin van substantiële 
financiële ondersteuning van gemeenten geeft dus de mogelijkheid om in het kader 
van de binnenstedelijke woningbouw een echte slag te maken .  

c. Mochten PS hiertoe besluiten dan zijn wij bereid om samen met gemeenten naar extra 
woningbouwmogelijkheden binnen de rode contour te zoeken.   

 Wij kunnen ons voorstellen dat het in specifieke situaties nuttig kan zijn via contacten 
tussen statenleden en raadsleden te benadrukken dat een binnenstedelijke bouwlocatie, 
hoezeer soms ook bezwaarlijk voor direct omwonenden, toch bijdraagt aan hogere 
belangen, zoals de huisvestingssituatie binnen de stad, de woningtekorten in regionaal 
verband, en het in stand houden van groene ruimte. 

 

Aanbeveling 2 
a. GS moeten met corporaties in gesprek gaan over hun bijdrage (RWU: 26.000 

woningen) en over de vraag waar zij betaalbare huur- en koopwoningen kunnen 
bouwen. Voorts faciliteert de provincie gemeenten bij het opstellen van woonvisies. 

b. De provincie moet krachtiger stimuleren dat koopwoningen (die met 
gemeenschapsgeld zijn gerealiseerd) beschikbaar blijven door de doelgroep tot aan 
modaal. Expertise moet worden opgebouwd om dit onder de aandacht gemeenten en 
corporaties te brengen. 

c. GS moeten een provinciebrede impuls voor startersleningen opzetten, samen met 
gemeenten, corporatier en de SVN (zie Limburg) 
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Reactie GS:  
a. Op 14 juni 2006 heeft de portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling namens ons 

overleg met het regionale overleg van de Utrechtse woningbouwcorporaties RWU.  
Inzet is de in een Manifest neerlegde ambitie van deze corporaties en de realiteit van 
de door hen in het RIGO-rapport “Knellende ruimten” aangegeven nieuwe locaties, 
die deels binnen en deels buiten de contouren liggen. Verder wordt er gesproken over 
de acties die nodig zijn om de (binnenstedelijke) woningbouwproductie op gang te 
houden/krijgen. Ook vanuit de samenwerkende corporaties in Eemland en de Vallei is 
op korte termijn een soortgelijk initiatief aangekondigd. Verder zijn er in wisselende 
samenstelling reguliere overleggen met wethouders RO/VH en 
corporaties/ontwikkelaars waar het thema voortgang woningbouw op de agenda staat 
en partijen aangesproken worden op de gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Op dit moment stellen veel gemeenten op eigen initiatief een woonvisie op, vaak in 
samenwerking met een gespecialiseerd bureau. In de meeste gevallen wordt de 
provincie al vroeg bij het traject betrokken. Bij het vaststellen van een gemeentelijke 
woonvisie hebben wij formeel geen toetsende of goedkeurende rol; de gemeente kan 
echter wel altijd een inhoudelijke reactie van ons verwachten. Om de gemeente te 
faciliteren zijn wij al in het tweede kwartaal van 2006 begonnen met de voorbereiding 
van een kader met de uitgangspunten waaraan een woonvisie moet voldoen om te 
kunnen rekenen op provinciale instemming. Hierbij wordt nauw aangesloten bij de 
reeds lopende trajecten vanuit het Rijk (n.a.v. cie De Boer) en de VNG (handreiking 
opstellen woonvisie).   

b. Wij zijn het met de COB eens dat koopwoningen die deels met gemeenschapsgeld 
worden gebouwd of verkocht beschikbaar zouden moeten blijven voor de doelgroep. 
Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) is in eerste instantie een taak van 
corporaties en gemeenten. De provincie heeft daarin geen bepalende rol. Wij realiseren 
ons wel dat MGE een bijdrage kan leveren aan de problematiek van de betaalbaarheid 
en vergroten actief de kennis over MGE-constructies bij gemeenten en corporaties 
vergroten. Ook op dit punt zijn wij de voorbereiding in het eerste kwartaal van 2006 
gestart door o.a. een brochure over MGE-constructies uit te brengen. De brochure zal 
breed verspreid worden en zal daarnaast te downloaden zijn van onze provinciale 
website.  
Wij gaan in de woonvisies van gemeenten aandacht vragen voor de problematiek van 
betaalbaarheid en in dit kader MGE op de agenda zetten.  

c. Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt. Wij vinden dat het 
huisvestingsprobleem van starters aangepakt moet worden. Als provincie bouwen we 
echter zelf geen woningen. Maar we kunnen wel initiatieven op gang brengen en 
stimuleren, partijen elkaar laten ontmoeten en het juiste klimaat creëren. Hiervoor 
hebben wij op 2 februari 2006 de Netwerkdag Starterswoningen georganiseerd. Een 
onderdeel van de middag was de ‘competitie beste ontwerp starterswoning’.  
Naast de aanbodkant is er de vraagkant van de woningmarkt. De toegang van starters 
tot de koopmarkt kan verbeterd worden door te werken met startersleningen. Een 
kanttekening hierbij is dat een negatief effect van een starterslening kan zijn dat de 
prijzen van starterswoningen zullen stijgen door de toenemende vraag.  
Wij gaan onderzoeken of er behoefte is aan een provinciebrede impuls voor 
startersleningen en daarnaast verkennen of er sprake is van draagvlak onder de 
gemeenten en corporaties. Wij betrekken daar ook de onlangs door minister Dekker 
geïntroduceerde “starterslening”. Afhankelijk van de uitkomsten bezien wij of wij 
voorstellen zullen doen voor het instellen van een dergelijke provinciebrede impuls, 
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waarin wij financieel participeren. De provincie Limburg heeft om een beeld te krijgen 
van de inhoud, haalbaarheid, uitwerking en consequenties van een starterslening ook 
een verkenning uitgevoerd naar aspecten als draagvlak, nut en noodzaak en uitvoering 
van de starterslening.  

 

Aanbeveling 3 
PS stellen een ad hoc commissie deregulering in om eind 2006 te rapporteren over: 
a. stapeling effecten besluiten streekplan in relatie tot stagnerende effecten op de 

woningbouw 
b. mogelijkheden provinciale eisen en overige regelgeving voor gemeentelijke 

bestemmingsplannen te stroomlijnen etc. in relatie tot stagnerende effecten op de 
woningbouw 

 
Reactie GS: 
Deze aanbeveling nemen wij voor kennisgeving aan. Indien gewenst willen wij onze 
medewerking verlenen en ondersteuning bieden. Overigens willen wij erop wijzen dat dit 
onderzoek zich wat ons betreft niet zou moeten beperken tot besluiten die in het Streekplan 
2005-2015 zijn genomen; ook andere provinciale strategische plannen en beleidsdocumenten 
brengen beschermingsregimes met zich mee die bijdragen aan de hier bedoelde stapeling. 
Voorts past hier een nuancering in relatie tot de aanleiding van het door de commissie 
ingestelde onderzoek. Meerdere keren wordt in een opsomming van de als belastend ervaren 
regelgeving de Flora- en faunawet genoemd. Naar ons oordeel ligt hier in de Utrechtse situatie 
geen relatie met de realisering van de grotere bouwlocaties.  
Ten aanzien van het verminderen van provinciale eisen en regelgeving en het stroomlijnen 
van procedures leert de ervaring dat met een zo vroeg mogelijke afstemming de beste 
resultaten worden bereikt en per saldo de minste stagnatie ontstaat. Bij het ontbreken van een 
tijdige zorgvuldige afstemming bestaat het gevaar dat later in het proces stagnatie optreedt. 
Overigens hebben wij in het kader van deregulering en stroomlijnen van regelgeving en 
procedures al acties in gang gezet, bijvoorbeeld hiervoor genoemde nieuwe handleiding 
bestemmingsplannen en de pilot die in samenwerking met de gemeente Woerden wordt 
uitgevoerd over stroomlijning van procedures. Bij het opstellen van de handleiding is kritisch 
naar het aantal beleidsregels en de formulering daarvan gekeken om de regelgeving tot de 
essentie van het provinciaal belang te beperken. Mede op basis daarvan krijgen gemeenten 
meer beleidsruimte. De pilot Woerden heeft het doel om aan de hand van een concrete 
woningbouwlocatie te komen tot het beter stroomlijnen, het versnellen en het efficiënter 
organiseren van de noodzakelijke procedures en vergunningen voor het realiseren van 
woningbouw. Via de pilot wordt de opgedane kennis, n.a.v. de conclusies en de 
aanbevelingen, na afronding breed verspreid (kennisoverdracht naar andere gemeenten). Er 
vindt dus geen aanpassing plaats van wettelijke regelgeving.  
Tenslotte is, mede vanuit het rijksprogramma Andere Overheid en vanuit provinciale staten, 
een project opgestart gericht op het onderzoeken van concrete mogelijkheden tot deregulering 
en vermindering van administratieve lasten voor de provincie Utrecht.  
 

Aanbeveling 4 
Gemeenten tot de schaal van ca. 35.000 inwoners ontbreekt het vaak aan voldoende kwantiteit 
en kwaliteit in ambtelijke organisatie om woningbouwprojecten te ontwikkelen. 
a. GS moeten een provinciale kennisbank inrichten voor relevante regelgeving en deze 

actief promoten. 
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b. GS moeten een pool van deskundige provinciale en gemeentelijke projectleiders 
instellen die op afroep beschikbaar zijn om woningbouwprojecten los te trekken. (zie 
motie “Vliegende ambtenaar). 

 
Reactie GS 
a.  Wij gaan onderzoeken of het ontwikkelen van een kennisbank een bijdrage kan 

leveren aan de kennisoverdracht aan gemeenten. Kennis is aanwezig in geschreven en 
digitale informatie als ook in de hoofden van provinciale medewerkers. Beide is van 
belang. Vaak wordt er maatwerk geleverd: gemeenten worden over specifieke gevallen 
geadviseerd. Kennisoverdracht aan gemeenten vindt ook plaats via het organiseren van 
bijeenkomsten (bijvoorbeeld: netwerkdag starterswoningen, kennisbijeenkomst 
aanjaagteam grondbeleid). Er zijn belangrijke ontwikkelingen gaande met betrekking 
tot het digitaliseren en het in kaart brengen van allerlei informatie, bijvoorbeeld de 
bodemkwaliteitskaart, informatie over externe veiligheid of de (Europese ontwikkeling 
rond) geluidkaarten. De ontsluiting van deze informatie ten behoeve van onder andere 
gemeenten is een belangrijke ontwikkeling.  

b. Bij de voorjaarsnota 2006 hebben wij een voorstel ingediend voor een budget 
versnelling woningbouw in 2007. Bedoeling hiervan is, dat wij als provincie 
gekwalificeerde capaciteit kunnen aanbieden voor het lostrekken van concrete 
woningbouwprojecten. Het gaat dan uiteraard niet om de bulk van de 
woningbouwproductie, maar op lokaal niveau zijn ze erg belangrijk. Het aanjaagteam 
woningbouw heeft geconstateerd dat er bij (kleine en middelgrote) gemeenten een 
tekort is aan gekwalificeerde projectleiders, planeconomen en juristen. Vooral de 
kwetsbaarheid van de 1-persoonsfuncties kan het proces bij de gemeente ernstig 
vertragen.  
Anticiperend op de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening geven wij invulling aan 
een andere provinciale rol, namelijk “van toetser naar ondersteuner en begeleider”. In 
dat kader zien wij ook voor de  “vliegende ambtenaar” een rol. De kennis en ervaring 
van provinciale medewerkers kan daarbij zeer effectief worden ingezet. 
 

Aanbeveling 5 
Vaak wordt een niet-meedenkende houding vanuit de provinciale organisatie ervaren. 
a. GS moeten aan deze niet-meedenkende houding een einde maken en o.b.v. gebleken 

goede voorbeelden voorstellen voor verandering doen 
b. De inzet van provinciale accounthouders per gemeente/grote woningbouwlocatie als 

centraal aanspreekpunt voor gemeenten en bouwers en die binnen het apparaat de 
voortgang waken en obstakels wegruimten 

 
Reactie GS: 
a. De opmerkingen van gemeenten over een niet-meewerkende houding van de 

provinciale werkorganisatie vinden wij ernstig en trekken wij ons aan. Duidelijk mag 
zijn dat wij van mening zijn dat van zowel gemeenten als provincie een coöperatieve 
instelling verwacht mag worden om het maatschappelijke doel “voortgang 
woningbouwproductie” te bevorderen. Daarom willen we z.s.m. onderzoeken of dit 
een algemeen gevoel is bij gemeenten en zo ja, over welke concrete gevallen het gaat, 
en of hier inderdaad sprake is van extra beletselen die verder gaan dan de wet- en 
regelgeving of kaders die door andere overheden, dan wel PS of GS zijn vastgesteld. 
Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek, en de gebleken goede voorbeelden 
zullen wij met nadere voorstellen komen. 
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Toch past hier wel een tweetal kritische opmerkingen. Het door de COB geciteerde 
adagium van de Minister “van hindermacht naar ontwikkelkracht” wordt door ons 
onderschreven. De provincie heeft diverse specifieke rollen. Creatief meedenken en 
faciliteren sluit hierop aan. Niet uit het oog mag worden verloren dat het waarborgen 
van het provinciaal belang hieraan grenzen stelt. Als met een beoogde ontwikkeling 
een provinciaal belang wordt geschaad, is er weinig ruimte voor flexibiliteit en 
creativiteit. Onder de werking van de huidige Wet op de Ruimtelijke ordening moeten 
wij gemeentelijke ruimtelijke plannen niet alleen toetsen aan een goede ruimtelijke 
ordening maar ook aan het recht. Wet- en regelgeving en de provinciale beleidskaders 
zijn daarbij bepalend. Doen wij dat niet of onvoldoende dan treft ons het verwijt van 
de bestuursrechter van een te beperkte taakopvatting. Vernietiging van ons besluit leidt 
vervolgens weer tot vertraging van bijvoorbeeld woningbouwplannen. 

b. Deze aanbeveling wordt door ons overgenomen. De provinciale organisatie is 
momenteel in ontwikkeling naar o.a. deze manier van werken. Het organiseren van een 
stevig accountmanagement zullen wij betrekken bij de bezinning op de 
organisatiestructuur van dit moment. Hier liggen parallellen met het deelproject 
Gebiedsgericht werken. 
Van provinciezijde is in de voorbereidingsfase van de planvorming voor Leidsche Rijn 
en Vathorst nauw samengewerkt met de gemeenten Utrecht en Amersfoort. Door de 
instelling van partnerteams is gebundelde provinciale expertise ingebracht, enerzijds 
om de procedures op basis van wet- en regelgeving te stroomlijnen en anderzijds om 
gerezen knelpunten het hoofd te kunnen bieden. Nadat beide bouwlocaties in de 
uitvoeringsfase waren terechtgekomen zijn de partnerteams ontbonden en zijn 
werkafspraken gemaakt om de realisering te faciliteren. Uitwerkings- en bouwplannen 
van Leidsche Rijn en Vathorst hebben binnen de provinciale organisatie absolute 
voorrang. Ook wordt provinciale expertise ingezet en aangeboden daar waar nieuwe 
knelpunten dreigen. Op dit moment is dat vooral het geval ten aanzien van de 
luchtkwaliteit. 

 

Aanbeveling 6 
Nader onderzoek naar de toekomstige huisvesting van jongeren in de provincie. 
 
Reactie GS: 
Het in beeld krijgen van de woningbehoefte onder jongeren en starters in (de kleinere) 
Utrechtse gemeenten blijkt in de praktijk erg moeilijk. Om hier meer inzicht in te krijgen 
hebben wij bij de afronding van het aanjaagteam jongeren- en studentenhuisvesting al 
aangekondigd een onderzoek uit te voeren naar de woningbehoefte onder jongeren en starters 
in de provincie Utrecht.  
Voordat wij dit onderzoek gaan uitvoeren hebben wij eerst gewacht op de resultaten van het 
eindrapport van de commissie Bouwstagnatie m.b.t. de motie over jongeren- en 
studentenhuisvesting. In het 3e kwartaal van 2006 zullen wij dus het onderzoek instellen.  
 
Aanbeveling 7 
PS houden elke twee jaar rondetafelgesprekken met wethouders VH van gemeenten en met 
ontwikkelaars, corporaties, bouwbedrijven en woonconsumenten 
 
Reactie GS: 
Wij nemen dit voor kennisgeving aan. 
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Aanbeveling 8 
De methode van overplanning om compensatie te bieden voor planuitval en –uitstel van ca. 
30-40%. 
Het voorstel om in de eerste helft 2008 n.a.v. bouwproductie 2005 t/m 2007 vast te stellen of 
de  woningbouwproductie op koers (3% woningtekort 2015) ligt. Zonodig de keuze voor 
nieuwe bouwlocaties.   
 
Reactie GS: 
Het grote belang van monitoring van de bouwproductie 2005-2007 onderschrijven wij. Mocht 
blijken dat alle maatregelen, getroffen op basis van de hiervoor genoemde aanbevelingen, niet 
leiden tot stijging van de productie, dan moet eerst bezien worden of deze maatregelen nog 
kunnen worden geïntensiveerd en/of pas hun effect op iets langere termijn zullen sorteren. 
Mocht daar geen sprake van zijn, dan lijkt het onontkoombaar om ruimschoots vóór het 
bereiken van de planhorizon van het huidige Streekplan, nieuwe locaties planologisch te 
reserveren. Dan is ook de afweging aan de orde of dit moet via partiële herziening van het 
huidige Streekplan, dan wel via het spoor van een Structuurvisie (de nieuwe planvorm die het 
Streekplan volgens de herziene Wro vervangt). 
In dit verband is het ons inziens nuttig de opvattingen van het wetenschappelijk panel over de 
Flevolandoptie (p.24 van het rapport) te plaatsen tegen de achtergrond van de definitieve tekst 
van de Nota Ruimte (p. 150, onderaan) die aangeeft dat “tegen het eind van dit decennium 
2010 in overleg tussen rijk en provincie, nader wordt bekeken of deze overloop van de 
Utrechtse behoefte naar andere provincies, en in het bijzonder naar Zuidelijk Flevoland, 
noodzakelijk is.” Als invulling van deze tekst kan de open houding van de Minster VROM 
t.a.v. de Flevolandoptie gezien worden: zij heeft de NV-Utrecht bij brief van 1 april 2005 
verzocht aan te geven “of u de woningbehoefte binnen het NV-Utrechtgebied wilt 
accomoderen of dat u hiervoor elders, bijvoorbeeld in Flevoland, ruimte zoekt.” Een en ander 
ligt in het verlengde van het Streekplan Utrecht 2005-2015. 
 


