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Motie Koopwoningen voor lage en middeninkomens

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 7 juli 2021, aan 
de orde hebbende het Statenvoorstel Kadernota 2022-2025.

Constaterende dat:

· Het vrijwel onmogelijk is in de provincie Utrecht een goedkope koopwoning te 
bemachtigen voor inwoners met een (gezamenlijk) bruto jaarsalaris onder 
45.000 euro;

Overwegende dat:
· de provincie Utrecht de woonmogelijkheden voor lagere en midden inkomens 

wil versterken;
· de provincie streeft naar 50% betaalbare woningbouw op regionale schaal met 

huur in het sociale- en midden segment en koopwoningen tot de NHG grens;
· de behoefte aan goedkope koopwoningen ook de komende jaren groot blijft;
· het mogelijk maken van koop voor lagere inkomens bijdraagt aan het 

realiseren van de woonbehoefte van die groep;
· er in Nederland verschillende projecten zijn waarin gemeenten (bijv. Ede en 

Amsterdam) en provincies (bijv. Noord-Holland) regelingen (in voorbereiding) 
hebben om  ook lagere inkomens de mogelijkheid te bieden een woning te 
kopen, maar waarbij de meerwaarde op de aankoopprijs bij verkoop 
(grotendeels) terugvloeit naar de overheid;

· deze regelingen het probleem kunnen ondervangen dat goedkope 
koopwoningen alleen betaalbaar zijn voor de eerste koper en later aan dat 
segment onttrokken worden;

Verzoekt het college:

· te onderzoeken of en hoe de provincie Utrecht zou kunnen bijdragen in een 
regeling om samen met gemeenten en Rijk het realiseren van goedkope 
woningen voor lagere en middeninkomens mogelijk te maken waarbij ook de 
juridische consequenties aan de orde komen.

· te inventariseren of er bij gemeenten in de provincie Utrecht belangstelling 
bestaat om deze constructies samen met de provincie te ontwikkelen.

· Provinciale Staten over de voortgang van de uitkomsten uiterlijk eind 2021 te 
informeren. 

En gaat over tot de orde van de dag.
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