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Pleidooi plancapaciteit ten behoeve ons kenmerk: 	 contactpersoon: S. Viet 	 onderwerp: 
van de vitaliteit kleine kernen 

Geachte Statenleden, 

De woningbehoefte in de provincie Utrecht is groot. Rijk, provincie en gemeenten beogen tot afspraken te 
komen om de woningbouw te versnellen. Daarbij ligt de focus op binnenstedelijk bouwen, niet-
binnenstedelijk bouwen rond OV knooppunten en bouwen in de A-12 zone. Wij hebben uit oogpunt van 
duurzame stedenbouw begrip voor deze focus. Wij vrezen echter dat de focus op deze opgaven de aandacht 
zal afleiden van de behoefte aan plancapaciteit voor het bouwen voor de vitaliteit van de kleine kernen in de 
regio. 
Ter uitvoering van een raadsmotie van 28 maart 2019, pleiten wij krachtig voor het creëren van 
plancapaciteit voor de vitaliteit van kleine kernen en het waar nodig hiertoe verleggen van de rode 
contouren, als aandachtspunt op te nemen in de besprekingen over het statenakkoord. Het is niet alleen 
voor regio gemeenten maar ook voor de provincie van belang dat de kleine kernen hun vitaliteit behouden. 
Wij vertrouwen er op dat de provincie in de komende bestuursperiode de woningbouwplannen rond de 
kleine kernen vanuit een positieve grondhouding tegemoet ziet. 

Hoogachtend, 
het college van burgermeester en wethouders van de gemeente De Bilt, 
de7w ret ris, 	 de burgemeester, 
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