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Reactie Koersdocument Omgevingsvisie provincie Utrecht 

 
 
 
 
Geachte leden van de Provinciale Staten van Utrecht, 
 
 
Onze Werkgroep heeft met bezorgdheid kennis genomen van de inhoud en van de 
beraadslagingen over het Koersdocument Koersen met kwaliteit. 
 
Dit vanwege de keuze in de Koers voor de bouw van 157.000 – 175.000 woningen extra tot 
2050. Koersen op de bouw van zoveel woningen betekent een aanslag op stedelijke 
leefmilieus en op de landschappelijke en natuurkwaliteiten van de provincie en daarmee ook 
een aanslag op de kwaliteiten die de provincie Utrecht uniek maken. 
 
De onderbouwing voor de bouw van deze woningaantallen is in onze ogen flinterdun. Die 
onderbouwing is gebaseerd op de zogenaamde Primos-prognose 2017. Deze gaat voor de 
demografische ontwikkeling uit van de Kernprognose CBS 2016-2060. De Primosprognose 
neemt de te verwachten buitenlandse en binnenlandse migratie (instroom in de provincie 
Utrecht van asielzoekers en ook werkzoekenden, etc.) teveel als een vanzelfsprekend 
gegeven aan. Met name de binnenlandse migratie is echter geen vanzelfsprekendheid, maar 
mede afhankelijk van de ruimtelijke beleidskeuzen (dus ruimte voor woningbouw en 
werkgelegenheid) die worden gemaakt. 
 
Door een woningvraag van 157.000 – 175.000 woningen als een niet beïnvloedbaar 
gegeven voor te stellen, gaat u voorbij aan uw ruimtelijke verantwoordelijkheid voor een 
goed leefklimaat in en het behoud van de mooie kwaliteiten van onze provincie. En hiermee 
wordt niet alleen het leefklimaat maar uiteindelijk ook het vestigingsklimaat in onze provincie 
bedreigt. Onze provincie waarin het leefklimaat als gevolg van de grote mobiliteit vanwege 
de ligging centraal in Nederland toch al wordt bedreigd, zou juist terughoudend om moeten 
gaan met groei. 
 
In het belang van de Utrechtse kwaliteiten doen wij een beroep op uw Staten om bij de 
verdere totstandkoming van de Omgevingsvisie te onderzoeken hoe op verantwoorde groei 
kan worden gestuurd. Dit door: 

 te sturen op de binnenlandse immigratie en op de groei van het aantal arbeidsplaatsen in 
de provincie en 

 de knelpunten op de woningmarkt gericht op te lossen. 
 
Koers derhalve op kwaliteit in plaats van kwantiteit. 
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Wij doen dit beroep niet alleen vanwege onze zorgen over de Utrechtse kwaliteiten maar ook 
omdat van een brede burgerparticipatie bij de keuze zoals die nu in de ‘Koers’ wordt 
neergelegd niet tot nauwelijks sprake is geweest. Zo zijn over de ‘Koers’ wel directe partners 
van de provincie geconsulteerd, maar niet de inwoners en maatschappelijke organisaties.  
 
Hoogachtend, 
 
 
E. Schuler 
Voorzitter Werkgroep Natuurlijk Zeist-West 
Tel. 06-49876043 


