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Motie vreemd: Nu doorgaan met voorbereiding
gebiedsontwikkeling De Geer lllWijk b¡j Duurstede

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 11- juni 2018,

Constaterende dat:
- Op l-2 december 2016 de motie lntegrale gebiedsontwikkeling De Geer lll en omgeving

(PS2016RGW13) met ruime meerderheid door PS Utrecht is aangenomen;
- Sindsdien onderzoeken zijn uitgevoerd op het vlak van vitaliteit, de woningmarkt en de

mobiliteit en daarbij afstemming is geweest tussen de provincie, Rijkswaterstaat, de

gemeente Wijk bij Duurstede en omliggende gemeenten;
- Het voorstel van het college om de motie PS2016RGW13 (RGW 4 juni 2018) als afgehandeld

te beschouwen bij meerdere fracties verbazing opriep als ook bij vertegenwoordigers van de

gemeente Wijk bij Duurstede.

Overwegende dat

Op de provinciale bijeenkomst over de op te stellen Omgevingsvisie er gesproken is over een

gewenste toename van het aantal woningen in de provincie van 170.000;

De oplopende woningtekorten ook anno 2018 een actueel vraagstuk zijn die met urgentie

opgepakt dienen te worden;
Het stimuleren van binnenstedelijk bouwen in de steden, dorpen en kernen immer ook
prioriteit moet hebben;
Het goed is dat het college met onder andere de U16-gemeenten en met het Rijk goede

afstemming zoekt om zorgvuldig om te gaan met de bepaling van de locaties, de hoeveelheid

en het type woningen die nu gewenst zijn te bouwen.

ls van mening dat:
- De locatie De Geer lll in Wijk bij Duurstede een kansrijke gebiedsontwikkeling lijktte zijn om

L00O woningen toe te voegen voor de vitaliteit van Wijk bij Duurstede, de toename van

woningen in deze regio en een betere ontsluitingvan het bedrijventerrein, zeker alsin2022
de binnenstedelijke ontwikkeling daar wordt afgerond;

- De consequenties die deze gebiedsontwikkeling heeft de komende maanden verder door GS

dient te worden opgepakt, vooral ook in het licht van de urgentie die de tekorten op de

woningmarkt in onze provincie nu reeds vragen;
- Een integrale afweging voor de gebiedsontwikkeling van de uitleglokatie De Geer lll niet

dient te wachten tot eind 2020 bij de vaststelling van de provinciale Omgevingsvisie. Temeer

er nog vele procedures voorbereid en doorlopen dienen te worden voordat de

gebiedsontwikkeling daadwerkelijk ka n sta rten.

Dragen het College van Gedeputeerde Staten op:

Nu voortvarend door te gaan met alles wat nodig is om tot besluitvorming te komen over de

gebiedsontwikkeling Geer lll en PS een integraal voorstel voor te leggen uiterlijk februari

2019.
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Prsvinciale Sialsn vân Utrocht ln vergadaring blieea op maandag 1? dgcembe¡ 2û13, aan
da o¡da hebbende het besluil vaststelllrg ledjki4 ¡rovinciale ruimlalijke glrucluurvisig an
jrcvinclale rulmteliJko verordedrg,

Co¡tstale¡eado dai:

r ËS in haar csncepl ñola vga Beanlilsording over zienswi.þen op PRS 2013-?û28 a¡
PRV 20't3 reeds Jæ¿ft aangegevên dal de toksì wordl aangevr:ld Í¡et: 'ûo
loekomsliga mçelijkiedeñ voor aên ewntueel hcger grcgramma op deæ localie,
zowel in relaSe lot da infrastn¡ctursr als in relatþ 1oi da regio. zullec mçelsr¡ blijken uil
garì og le stgllen íÊlegrâle visie op lasìs van rader onderzo€k ægr deæ locelie":

r 3a gemsente Wijk bij Ðrustede sn ¡aar bedrijfsle'/ea ook bij ãe hooreitlingen
duidelijk hebban geñsakl ook te ¡lreven nåár êãn ¡ñ1ågrs¡€ grbiedsontwikkalíng an
dal voar do fnanciële uitvoerbaarheid yåñ lelâ¡g is d¿t de kosl¿n an opbrengslen
vocr da ontwikkaliq vat Êeer ll1 dal oolr 1rclder dien€n te uijn;

r ûm tlt dË ger¡vsnste lnlagrale gebiedseltwikkallng le komen ls zlcit nodig op meer
dan lel luidþa atg€nomø: aa¡lal €n 25û wonlngan ln de hadjkle PR3 2013.

Õverwegendo dal
I âo dær Ssmgenls :n provilcle nageslraefda lnlêgrãlÊ visla ook bín¡en radelijk kofe

tarmíin beschlklaar diant ta zijn opdat bíj de star: €r: de gebladsontwitkeling op de
Geer lll ds llltgåæspunten leldar ziln;

r Ëel goedo aar:sluiting uaa d¿ nieuwe woonwijk Geer 1ll ap i':at T:uidige dcrp aa ee::
þ€l€rs sn voilige ùeroikbaarhsid *n c*tsluitiag van let r:abijgelegen badr{venlsrrain
Jaar lnlagra*l onderdssl ui1 vat disnan tg maksn.

Draagl tr€l cûl¡sgs o? orn ln g*sprsk le gâãn rnel de gameenle W.lk blj ãr:arstada on
{esgawenst sok alderc gemaenlea om gird 2017 ssn inlsgrål€ visle cp de
geliedsontwlkkollç da ûasr lllgereed ts hebbon r:tal de daarblj bahorenda opgavrn rn
daar PS ovsr ls ldormsga,

dece




