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Motie vreemd: Nu doorgaan met voorbereiding
gebiedsontwikkeling De Geer l¡l W¡jk bij Duurstede

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 11juni 201-8,

Constaterende dat:
- Op l-2 december 201,6 de motie lntegrale gebiedsontwikkeling De Geer lll en omgeving

(PS20L6RGW13) met ruime meerderheid door PS Utrecht is aangenomen;
- Sindsdien onderzoeken zijn uitgevoerd op het vlak van vitaliteit, de woningmarkt en de

mobiliteit en daarbij afstemming is geweest tussen de provincie, Rijkswaterstaat, de
gemeente W¡jk b¡j Duurstede en omliggende gemeenten;

- Het voorstel van het college om de motie PS2016RGW13 (RGW 4 juni 2018) als afgehandeld
te beschouwen bij meerdere fracties verbazing opriep als ook bij vertegenwoordigers van de
gemeente Wijk bij Duurstede.

Overwegende dat

Op de provinciale bijeenkomst over de op te stellen Omgevingsvisie er gesproken is over een
gewenste toename van het aantalwoningen in de provincie van 170.000;

De oplopende woningtekorten ook anno 2018 een actueel vraagstuk zijn die met urgentie
opgepakt dienen te worden;
Het stimuleren van binnenstedelijk bouwen in de steden, dorpen en kernen immer ook
prioriteit moet hebben;
Het goed is dat het college met onder andere de U16-gemeenten en met het Rijk goede

afstemming zoekt om zorgvuldig om te gaan met de bepaling van de locaties, de hoeveelheid

en het type woningen die nu gewenst zijn te bouwen.

ls van mening dat:
- De locatie De Geer lll in Wijk bij Duurstede een kansrijke gebiedsontwikkeling lijkt te zijn om

1000 woningen toe te voegen voor de vitaliteit van Wijk bij Duurstede, de toename van
woningen in deze regio en een betere ontsluiting van het bedrijventerrein, zeker alsin2022
de binnenstedelijke ontwikkeling daar wordt afgerond;

- De consequenties die deze gebiedsontwikkeling heeft de komende maanden verder door GS

dient te worden opgepakt, vooral ook in het licht van de urgentie die de tekorten op de

woningmarkt in onze provincie nu reeds vragen;
- Een integrale afweging voor de gebiedsontwikkeling van de uitleglocatie De Geer lll niet

dient te wachten tot eind 2020 bij de vaststelling van de provinciale Omgevingsvisie. Temeer

er nog vele procedures voorbereid en doorlopen dienen te worden voordat de

ge biedso ntwikke I i ng daadwe rke I ijk ka n sta rte n.

Dragen het College van Gedeputeerde Staten op

Nu voortvarend door te gaan met alles wat nodig is om duidelijkheid te krijgen over
mogelijke gebiedsontwikkelingen buiten de rode contour waaronder de locatie de Geer lll in
Wijk bij Duurstede; en dat voor te leggen aan de Staten in het eerste kwartaal van 20L9.
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En gaan over tot de orde van de dag.
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Aangenomen motie van de PvdA "lntegrale gebiedsontwikkeling Geer lll en omgeving" op !2
r2016 door PS Utrecht.
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tiotle lntagrale gebledeontwlkkollng Ggsr lll en orngevlng

Provinciale stalen rcn utrecht in wrgaderíng bljeen op maandag '12 december 2016, aan
de orde hebbende het besluit vastslelllng herijking provinciale ruimtelijke strucluurvisie gn
provinciale ruimtelilke verordenirç,

Constatersnde dsl:

. GS in haar concept Nola veç Eeantr¡oo¡ding orær ãenswijzen op PRS tû13-2028 en
PRV 2013 ¡eeds heeft aangeg€ven dat de lakstïrordl aangewld met: "Ðe
toekornstþe mogelijkheden voor eeñ evenlueel hoger programma op daze localie,
zowel in relal¡e lol de inftastruc'tuur als in relat¡e tot de regio, zullen moeten blijken uit
esn og te stellen integrale visia op basis øn nader ondezo€k nsar deze localie';

r De ger¡eente Wijk bij Duurstede en haar bedrijfsleven ook bij de hoorziltingen
duidelijk hebben gemaaht ook ie slreven naar ee¡ integrale gebiedsontwikkellng en
dat voar de fìnanciële uitvoe¡baerfeid van belang is dat de kosten en opbrcngsten
voor de ontwikkelíng van Geer lll den ook helder dienen te zijn;

r Om lot de gewenste inlegrale gebiedsonlwikkeling la komen is zicht nodig op meer
dan het huidþe opgonomen aantal van 250 wonlngen ín de lerljkte PRS 2û16.

Overrrvegende dat

r Ðe door gemeente an provincle nageslreefde íntegrale visie ook bínnen redelijk kone
termijn beschlkbaar dient te zíjn opdal bij de start øn da gebiedsontwikkeling op de
Geer lll de uitgangsprJnten helder ãjn;

o Ëen goede aansluil¡ng rran de nieuws woonwijk Gee¡ lll op hel huidige doç en aen
betete en veilige bereikbaarheid en onlsluiling ta¡ hel nabij çlegen bedrl.iventerrain
daar lnlegraal onds.deel uit van dienen te maken.

Draagt het college op om ln gesprek lô gaan mel de gemeente Wijk bij Duurslede en
desgewensl ook andsrs gemaenlen om eind 2Q17 ean inlegrale visle op de
gebiedsontwikkelfuç de Geer lllgereed te hebben met de daarblibehorsnde opgawn sn
daar PS over te lnfo¡msren.




