Datum: 1 februari 2018
Geacht college van Gedeputeerde Staten,
De provincie Noord-Holland geeft aan dat er een concreet plan is om veel meer te bouwen in de regio Amsterdam.
De provincie is in nauw overleg met o.a. de provincie Flevoland en 33 gemeenten, om te kijken waar er in en buiten
Amsterdam gebouwd kan worden. De beoogde capaciteit is 300.000 woningen.
Minister Ollongren benadrukt eveneens de urgentie van het vraagstuk m.b.t.de groeiende woningbehoefte in een
interview in De Telegraaf 'Nieuwe huizen aan de stadsrand' d.d. 30 januari 2018. Bijna tegelijkertijd lezen we in een
interview met de heer Paul Roncken, onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit voor de provincie Utrecht in het AD
onder meer het volgende: “Utrecht hoort nu niet bij de winnaars. We dreigen een buitenwijk van Amsterdam te
worden”. ”Nu moet de overheid de regie weer in handen nemen”.
Eerder is in Provinciale Staten door de VVD al de vraag gesteld of we vanwege de urgentie al geplande locaties in de
tijd naar voren moeten halen, naast andere maatregelen om de woningbouw te 'versnellen'. Bij de laatste
begrotingsbehandeling op 6 november jl. is een motie aangenomen, die GS verzoekt ten behoeve van “Regionale
samenwerking voor woningen waar behoefte aan is’’ onder andere een regio overschrijdend kwalitatief
marktonderzoek’ uit te voeren, dat als input kan dienen voor een plan van aanpak bij de Kadernota.
Dit roept bij ons de volgende vragen op:
1. Bent u concreet op de hoogte van de plannen van de provincie Noord-Holland en specifiek Amsterdam
gericht op het bouwen van 300.000 woningen?
2. In hoeverre heeft u zicht op de mogelijke effecten van deze plannen op de planvorming voor nieuwbouw
door Utrechtse gemeenten?
3. Wordt er op dit moment door de provincie Utrecht in kaart gebracht, wat de oorzaken zijn van door
meerdere actoren, geconstateerde vertraging in onze eigen provincie, daar waar het de realisatie van
nieuwe woningen betreft?
4. Op welke wijze kan de provincie Utrecht de beoogde woningbouw desondanks versnellen?
5. Overweegt GS nog andere instrumenten in te zetten, dan welke zij tot nu toe heeft gebruikt?
6. Kunt u aangeven wat u van het advies van dhr. Paul Roncken vindt, om als Utrechtse Provinciale overheid de
regie in handen te nemen?
7. Herkent u de urgentie van zijn oproep?
8. In hoeverre heeft dit invloed op het tot stand komen van de langetermijnvisie omgevingswet van de
provincie Utrecht?
9. Is voor GS de actualiteit van een tekort aan woningen in de provincie Utrecht aanleiding om eerder dan de
verschijning van de volgende Kadernota de uitkomsten van het kwalitatief marktonderzoek met PS te delen?
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