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Motie Fasering Besluitvorming Noordvleuger utrecht

Provinciale Staten van Utrecht bijeen op 11 december 2006, besprekend de Concept-
ontwikkelingsvisie 2015-2030 van de Noordvleuger utrecht, ,

Constateren dat
o de Nota Ontwikkelingsvisie 2015-2030 een beeld geeft van de woningbehoefte in de

periode na het Streekplan 2005-2015;
o in de Provincie Utrecht in de periode 1995-2005 te weinig woningen zijn gebouwd
o eerst de resultaten van de geplande woningbouw in het streekplan2005-2015 helder

moeten zijn;
r het voorliggend stuk nog te globaal is om nu al richtinggevende besluiten over

nieuwbouwlocaties te nemen;
o door GS is meegedeeld dat keuzes nu nog niet gemaakt hoeven te worden;

Overwegen
o dat de voortgang van het proces in de Noordvleugel niet tot directe verdere besluiten

noodzaakt nu tot de planstudies voor de infrastructuur besloten is;
o dat in 2008 conform de besluiten op basis van de aanbevelingen van de Commissie

Bouwstagnatie zal plaatsvinden vooral ten aanzien van de concrete woningproductie
en dat vervolgafspraken voor de woningbouwproductie voorzien zijn;

o dat tegen die tijd ook meer zicht verkregen kan worden in de demografische
ontwikkelingen en de invloed daarvan op de behoefte aan woningen,

o dat dan ook de effecten van de woningproductie elders in onze en aangrenzende
provincies duidelijker worden;

o dat meer inzicht verkregen moet worden in de onderbouwing en de keuze voor
specifi eke bouwlocaties alvorens besluiten genomen

Besluiten
o dat bij het plannen Wvan de woni

streekplan wordt gehanteerd :
de voorkeursvolgorde van het

r dat het College aan de staten voorlegt welke infr cturele maatregelen er worden
genomen om het verkeer en vervoer tussen Utrecht en Flevoland te bevorderen;
dat het College Provinciale Staten jaarlijks van de voortgang in de woningbouw op de
hoogte stelt,
dathetCollegezorgtdatdè@oningbouwdoordeStaten
niet nu, maar na de evaluatie en besluitvorming op grond van de aanbevelingen van de
Commissie Bouwstagnatie kan plaatsvinden;
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en gaan overitot de orde van de dag.
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