
Motie: Start met onderzoeken naar meer woonruimte M15A VERWORPEN

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter bespreking van het 
Statenvoorstel Omgevingsvisie en interim omgevingsverordening provincie Utrecht, 

Constaterende dat: 
• De provincie Utrecht in de omgevingsvisie de polder Rijnenburg heeft aangeduid als ‘lange

termijn zoekrichting grootschalige integrale ontwikkeling wonen-werken-bereikbaarheid’
• De Tweede Kamer zich bij motie 35570-VII-50 (17 december 2020) uitspreekt voor “spoedige

realisatie van duurzame woningbouw, met veel oog voor de leefbaarheid, bomen en groen”
• Er in het ‘Ontwikkelperspectief Utrecht Nabij’ van U Ned staat dat er tot 2040 voldoende

plancapaciteit is om snel woningen te gaan bouwen op binnenstedelijke locaties bij
knooppunten en in de Grote U en binnen de daarin gelegen drie Metropoolpoorten Oost
(Lunetten Koningsweg – USP), Zuid (A12 Zone) en West (Leidsche Rijn – Zuilen)

• Er in de ‘Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040’ van de gemeente Utrecht staat dat er op tijd
onderzoeken gedaan moeten worden of er na 2035 gebouwd kan worden in de polder
Rijnenburg

Overwegende dat: 
• In vervolg op het Ontwikkelperspectief de komende periode verdiepende,

integrale gebiedsonderzoeken worden uitgevoerd voor de drie deelgebieden in de grote U:
Lunetten Koningsweg – USP, A12 Zone en Leidsche Rijn – Zuilen

• De provincie Utrecht kan aansluiten bij de visie uit het ‘Ontwikkelperspectief Utrecht Nabij’
van U Ned inzake de ontwikkeling van de polder Rijnenburg

• De polder Rijnenburg in dit Ontwikkelperspectief wordt gezien als een potentiële
woningbouwlocatie om na 2035-2040 door te kunnen groeien aansluitend op de Grote U en
de A12 Zone

• De realisatie van de woningbouwproductie zwaarder weegt dan de beoogde plancapaciteit
• Er in het rapport ‘Beoordeling verstedelijking Utrecht Nabij’ van U Ned zorgen worden geuit

inzake de ontsluiting en waterhuishouding van Rijnenburg
• Het ministerie van BZK heeft aangegeven dat er, in combinatie met de ontwikkelingen die

met Utrecht Nabij in gang worden gezet, miljarden nodig zijn om woningbouw mogelijk en
bereikbaar te maken in de polder Rijnenburg

• Er op tijd duidelijkheid moet komen over wat er nodig is om t.z.t. te kunnen bouwen in
Rijnenburg, omdat onderzoeken en planologische juridische procedures voor een dergelijk
project zeker 10 jaar in beslag nemen

• Er reeds verschillende onderzoeken met betrekking tot woningbouw in Rijnenburg hebben
plaatsgevonden en de gemeenteraad van Utrecht op 3 december 2020 een amendement
heeft aangenomen om een ontwerpstudie naar Rijnenburg uit te voeren

• In de reactie van het kabinet op de motie proactieve aanwijzing Rijnenburg en Reijerscop in
Utrecht (5 februari 2021) is aangegeven dat tegelijkertijd ook wordt gewerkt aan het in beeld



brengen van de (maatschappelijke) kosten en baten van de woningbouwlocaties in de drie 
deelgebieden en Rijnenburg 

 
Verzoekt het college om: 
-  Samen met de partners in U Ned de verdere concretisering van het ‘Ontwikkelperspectief 

Utrecht Nabij’ voortvarend op te pakken zodat de nieuwe woningbouwplannen voor de drie 
deelgebieden in de Grote U en de daarvoor benodigde randvoorwaarden tijdig voorbereid 
worden; 

 
-   In vervolg op de Rijnenburg Quickscan van november 2020 en in goed overleg met de 

gemeente Utrecht, omliggende gemeenten en marktpartijen zo spoedig als mogelijk is te 
starten met nader onderzoek in aansluiting op de ontwikkelingen van Utrecht Nabij en op 
basis van de in de Rijnenburg Quickscan voorgestelde vervolg onderzoeksvragen, namelijk: 

1. Wat is een optimale balans in programmering tussen wonen en werken (milieu en 
type/soort), de positie hiervan in het gebied (Rijnenburg) en welke effecten geeft dit op het 
mobiliteitsnetwerk?  
2. Wat is een goede balans tussen enerzijds effectiviteit van flankerend beleid en 
anderzijds de noodzaak voor aanpassingen aan het (hoofd)wegennet om voor voldoende 
ruimte voor doorstroming op het hoofdwegennet te zorgen? 
3. Wat zijn de effecten van de mogelijke OV-lijnvoeringen op exploitatie en beheer en 
onderhoud?  
4. Wat is een goede en mogelijke fasering in relatie tot de ontwikkelingen in de A12-
zone?; 

-   Tevens in samenwerking met U Ned partners te onderzoeken wat er meer nodig en relevant 
is voor toekomstige woningbouw in de polder Rijnenburg en omgeving (in ieder geval m.b.t. 
bodem, water, milieu, voorzieningen, landschap en erfgoed); 
 

-  Voor het eind van 2021 de Provinciale Staten te informeren over de (tussen) resultaten van 
bovenstaande verzoeken. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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