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Motie Duidelijkheid over randvoorwaarden bouwen buiten de rode contour 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 juli 2019 ter bespreking van de 
Voorjaarsnota 2019, 

Overwegende: 
de ingekomen statenbrief d.d. 6 juni 2019 met als onderwerp Oplegger Voorjaarsnota 
2019 en de Kadernota 2020; 
het coalitieakkoord "Nieuwe energie voor Utrecht" aangeeft dat voor bouwen buiten 
de rode contour bij kleine kernen in 2019 een systematiek wordt ontwikkeld (p.21); 
dat de portefeuillehouder tijdens de commissie RGW heeft aangegeven de 
systematiek participatief met gemeenten te willen opstellen, en dat de systematiek 
onderdeel zal uitmaken van de omgevingsvisie en omgevingsverordening; 
dat de omgevingsvisie en omgevingsverordening in concept eind 2019 worden 
voorgelegd aan de staten; 
dat de omgevingsvisie en omgevingsverordening pas in 2021 rechtskracht krijgen; 
dat de kleine kernen vragen om duidelijkheid over de nieuwe 
afwijkingsmogelijkheden van de rode contour, vooral daar waar binnenstedelijke 
ruimte niet of beperkt aanwezig is en de contour als knellend wordt ervaren; 
dat op de 'Stranddagen' naar voren kwam dat we meer samen tot oordeelsvorming 
willen komen, dat de behandeling van de hele omgevingsvisie in één keer een hele 
opgave kan worden en dat 'opknippen' in deelgebieden kan helpen bij een efficiënte 
behandeling die recht doet aan het onderwerp; 
dat gemeenten zo snel mogelijk ruimtelijke procedures willen kunnen opstarten voor 
hun (woning)bouwprojecten buiten de rode contour. 

Draagt het college van Gedeputeerde Staten op: 

Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk december 2019, een afwegingskader voor 
bouwen buiten de rode contour ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale 
Staten; 
Bij dit afwegingskader mede te betrekken de gesprekken die met voornamelijk de 
kleine gemeenten worden gevoerd over de rode contouren en de 
woning bouwopgave; 
Dit afwegingskader zó vorm te geven dat het kan dienen als bouwsteen in de later 
vast te stellen (concept) Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. 

En gaat over tot de orde van de dag 
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