
Motie Rijnenburg Bereikbaar 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021 ter bespreking van de 
Omgevingsvisie en interim-verordening 

Constaterende dat: 
• de Staten in september 2019 een motie hebben aanvaard om de polder Rijnenburg en de hele

A12 zone expliciet onderdeel uit te laten maken van het MIRT onderzoek in het doorrekenen
van de verschillende scenario’s;

• de Tweede Kamer in juli 2020 een motie heeft aanvaard om te zorgen dat bij de besluitvorming
over de MIRT-projecten A12 Gouda-Oudenrijn, U Ned en de woningbouw rond Utrecht, met
grootschalige woningbouw van project Rijnenburg rekening wordt gehouden, dit goed op elkaar
af te stemmen, voor zowel fiets, OV als de auto;

• de Tweede Kamer in december 2020 een motie heeft aanvaard om de stad Utrecht voor de
locaties Rijnenburg (en Reijerscop) een proactieve aanwijzing te geven om te komen tot
spoedige realisatie van duurzame woningbouw, met veel oog voor de leefbaarheid, bomen en
groen.

Overwegende dat: 
• de minister in februari 2021 concludeert dat Rijnenburg pas een aantrekkelijke

verstedelijkingslocatie wordt wanneer het aansluit op de ontwikkelingen die met Utrecht Nabij
in gang worden gezet, dat de regio Utrecht in 2030 een overbelast wegennet heeft en dat nader
onderzoek nodig is naar de ontwikkeling van Rijnenburg om de planning en besluitvorming (door
een volgend kabinet) over substantiële woningbouw en mobiliteitsinvesteringen in Utrecht voor
te bereiden;

• de huidig beoogde plancapaciteit van 145% tot 2030 voor de regio Utrecht een zeer forse
uitdaging is om tot daadwerkelijke woningbouwproductie te komen en het bovendien niet voor
iedereen bereikbaar is om in een stedelijk verdichte stad te willen of kunnen wonen.

Draagt het college van gedeputeerde staten op: 
Om 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 in 2021 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?

En gaan over tot de orde van de dag 

Bob de Jager, VVD     
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