
Motie 62 ‘Hoe weeg je wegen?’

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 21 september 2022, ter behandeling van het 

statenvoorstel ‘Kader voor regionale programmering wonen en werken 2022’. 

Constaterende dat: 

• Het Rijk een hoge ambitie heeft in het realiseren van woningen en hiervoor afspraken wil

maken met provincie en regio;

• Veel gemeenten bereid zijn om invulling te geven aan voornoemde afspraken door meer

woningen te bouwen;

• De provincie de zogenoemde mobiliteitstoets hanteert bij de bepaling of en zo ja hoeveel

bouwvolume wordt opgenomen in de uiteindelijke woningbouwafspraken in het programma

wonen en werken en in afspraken bij planvorming;

• Artikel 4.1 Instructieregel bereikbaarheid, met bijlage 13, de grondslag is voor de huidige

mobiliteitstoets zoals verwoord in Kader voor regionale programmering wonen en werken

2022.

• In de evaluatie gemeenten hebben aangeven dat de mobiliteitstoets te veel is gericht op

autogebruik, en belemmerend werkt bij de woningbouwontwikkeling door een overbelasting

van het mobiliteitsysteem.

Overwegende dat: 

• Een aantal meer ruraal gelegen gemeenten kampen met dubbele vergrijzing en ontgroening

en worden ook getroffen door een lastige uitkomst van de mobiliteitstoets.

• Deze gemeente willen bouwen voor zowel behoud van hun eigen vitaliteit als bijdragen aan

de vraag naar woningen voor de hele provincie.

• De mobiliteitstoets onderdeel zou moeten zijn van een brede, maatschappelijke, integrale

afweging voor het al dan niet toestaan van de bouw van nieuwe woningen.

Verzoeken gedeputeerde staten om: 

• De mobiliteitstoets, in gevallen van grote maatschappelijke belangen, geen harde

weigeringsgrond te laten zijn maar gebruik te maken van de afwegingsruimte. Met als

voorwaarde dat met verkeersonderzoek wordt aangetoond dat de mobiliteitseffecten door

aanzienlijke woningbouw beperkte impact hebben op de doorstroom van de provinciale

wegen.

• Bij de beoordeling van de mobiliteitstoets maximaal rekening te houden met de

veranderingen in de samenleving op het gebied van bijvoorbeeld; duurzame mobiliteit,

elektrische fietsen met een grotere actieradius en thuiswerken.
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