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Geachte leden van de Raad, 

Hierbij informeren wij u over de voortgang van onze gesprekken in G4-verband met het Rijk over het 
realiseren van onze grote verstedelijkingsopgave op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en 
energie. 

Verstedelijking is een mondiale trend van enorme omvang, hierover zijn we op verschillende manieren 
met het Rijk in gesprek. Denk aan het BO MIRT, de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en een mogelijke 
Woondeal tussen het Rijk en de regio Utrecht. 

De Nederlandse stedelijke regio's groeien in hoog tempo. In de Utrechtse regio is de 
verstedelijkingsopgave groot met een woningbehoefte van ruim l 00.000 woningen tot 2040. Duidelijk 
is dat het Ov-systeem zich mee moet ontwikkelen met de groei van de regio, net als andere vormen 
van vervoer, zoals goede fietsverbindingen en het gebruik van deelauto's. Als stad hebben we met 
elkaar een koers uitgezet om de kansen die de groei biedt te omarmen, en tegelijkertijd de uitdagingen 
het hoofd te bieden. In onder andere de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) en het Coalitieakkoord 
heeft u deze aanpak, waarin Gezond Stedelijk Leven centraal staat, vastgesteld. 

Deze uitgezette koers realiseren we als Utrecht niet alleen. De uitdagingen zijn groot en complex. We 
zoeken daarom continu samenwerking met andere partners. Lokaal doen we dat bijvoorbeeld via de 
stadsakkoorden Wonen en Aardgasvrij. We trekken samen op met Ul Oen de provincie, bijvoorbeeld via 
het Ruimtelijk Economisch Programma (REP). We werken samen met andere stedelijke regio's die 
dezelfde uitdagingen hebben om de groei van de regio's in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld in de 
city deal elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling met zes andere steden. En we 
werken samen met het Rijk. 

Het gesprek van deze week is een voorbeeld van die - overigens al langer lopende - samenwerking 
tussen het Rijk en de vier grote steden. Onderwerp van gesprek tijdens het overleg tussen het kabinet 
en G4 colleges welke mogelijke oplossingen wij gezamenlijk zien om de bekostiging van de 
verstedelijkingsopgave mogelijk te maken. Steden en Rijk hebben afgelopen maanden nader onderzoek 
gedaan naar maatregelen voor de bekostiging van de verstedelijkingsopgave in gebieden in de steden 
en de wijze waarop die positief beïnvloed kan worden. In Utrecht is gekozen het gebied Zuidwest als 
casus te nemen als oefening om kosten en baten in beeld te brengen. Deze onderzoeken dienen als 
bewijslast én onderbouwing voor een overkoepelende verstedelijkingsopgave, met daarin aandacht 
voor de urgentie, het belang van breed draagvlak en wat er van wie concreet nodig is om hierin een 
versnelling te realiseren. 
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Dit gesprek was een belangrijke stap om de urgentie van de verstedelijkingsopgave nogmaals te 
onderstrepen en de samenwerking hierop te borgen. Er is overeenstemming over de urgentie en 
daarom streven we naar een doorbraak. We benutten daarvoor de bestaande trajecten in de stedelijke 
regio's en onderzoeken wat er daarnaast nog meer nodig is. De grote verstedelijkingsopgave en de 
oplossingen daarvoor zullen terugkomen in onder meer MIRT, NOVI, Woondeals en in Utrecht onder 
meer in de actualisatie van de RSU en de REP. Besluitvorming over eventuele concrete 
bekostigingsmaatregelen en beleidsplannen zullen dan ook plaatsvinden in het kader van deze 
trajecten. Ook onderzoeken Rijk en steden de alternatieve bekostiging van de verstedelijkingsopgave 
voor de lange termijn in een ambtelijke studiegroep onder leiding van lenW. 

We gaan hiermee als overheden gezamenlijk de grote uitdaging rond de verstedelijkingsopgave aan. 
We werken gezamenlijk aan een woningmarkt in balans, met mobiliteit en werk voor iedereen, op een 
duurzame manier. In het voorjaar gaan we, G4 en het Rijk, in gesprek met andere partners en private 
partijen om afspraken met ons te maken over bouwen aan gezonde en leefbare stedelijke regio's, want 
we kunnen het als (lokale) overheid niet alleen. 

We hopen u voldoende inzicht te hebben gegeven in de lopende samenwerking tussen Rijk en steden. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Utrecht, 

de secretaris, de burgemeester, 
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