
Motie Onderzoek naar start woningbouw in Rijnenburg
 
De raad bijeen ter bespreking van het Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop,
 
Constaterende dat,

 Het college meermalen heeft aangegeven dat de kosten van infrastructuur beperkend zijn 
voor de kansen van realisatie van woningbouw Rijnenburg en zij van mening is dat alleen met 
een rijksbijdrage hierin kan worden voorzien

 Constaterende dat de Tweede Kamer recent een motie heeft aangenomen. Deze motie de 
regering verzoekt, om samen met de provincie Utrecht en de betreffende gemeenten, de 
mogelijkheden voor grootschalige woningbouw in Rijnenburg in kaart te brengen, inclusief de 
bijbehorende infrastructuur/ov, voorzieningen en natuur, en de kamer voor het einde van het 
jaar hierover te informeren

 Het college op verzoek van de raad bij de REP Utrecht alle ‘Vertedelijkingsopgaven’ 
(waaronder Rijnenburg) in kaart brengt

 In de eerste contouren van de REP suggesties zitten voor infrastructuur die de opgave van 
UNED en andere lopende MIRT trajecten overstijgt

 Het college aangeeft bij de RSU 2040 besluiten te nemen over woningenbouw in Rijnenburg

Overwegende dat,
 De verstedelijkingsopgaven alleen serieus onderling vergeleken kunnen worden indien 

daarbij ook meegenomen wordt hoe bestuurlijke partners (buurgemeenten, provincie, rijk) de 
infrastructurele opties die hieronder liggen waarderen

 Inzicht in deze waardering nu ontbreekt
 

Verzoekt het college,
 Om de gesprekken met de regering te gebruiken om te onderzoeken welke barrières het Rijk 

kan wegnemen om verstedelijkingslocaties, waaronder Rijnenburg mogelijk te maken en dit 
mee te nemen bij de afwegingen in de RSU 2040 en REP U16 

 Omliggende gemeenten te betrekken bij de besprekingen 
 De raad regelmatig te informeren over de voortgang van de gesprekken en de gemeentelijke 

inbreng in de gesprekken

En gaat over tot de orde van de dag
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