
Geachte raad,  

 

U heeft of zal binnenkort het aangescherpt beoordelingskader REP vaststellen alsmede de 

contour REP als onderzoeksagenda voor een op te stellen integraal ruimtelijk perspectief. De 

regio Utrecht onderscheidt zich als ontmoetingsplaats voor gezond, stedelijk leven. De regio 

staat voor grote opgaven op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, energie en 

landschap. Om deze opgaven op een gezonde, duurzame manier te accommoderen én op 

een wijze dat de regio zich verder versterkt en onderscheidt, moeten weloverwogen, 

integrale ruimtelijke keuzes worden gemaakt. 

 

M.b.t. wonen zullen deze keuzes ook gemaakt moeten worden. Er zijn verschillende 

onderliggende stukken op dit onderwerp waaronder het woningbouwopgave rapport van 

Companen. Hierin wordt onder andere aangegeven dat er in sommige gemeenten sprake is 

van ongelijke in- en uitstroom van lage en hoge inkomens. Hiermee staat het uitgangspunt 

gezond, stedelijk leven ons inziens onder druk. Als regio kunnen we met elkaar beleid 

ontwikkelen zodat deze in- en uitstroom beter verdeeld wordt in de regio en daarmee ook 

recht doen aan de ambitie van gezond, stedelijk leven. Derhalve verzoeken we u als 

gemeenteraad om uw wethouder aan de verschillende bestuurstafels U10/U16 te bespreken 

op welke wijze regionaal beleid kan worden ontwikkeld waardoor er een gelijkere in- en 

uitstroom van hoge en lage inkomens kan worden gerealiseerd in gemeenten in de regio. 

 

Om u op weg te helpen hebben wij een concept motie toegevoegd welke u daartoe kunt 

gebruiken.  

 

Hoogachtend,  

 

Namens de Nieuwegeinse gemeenteraad,  

 

Frans Backhuijs 



Aangenomen met 24 stemmen voor en 7 tegen 

 

M178 
 

 

Regionaal gelijkere verdeling 

MOTIE behorend bij raadstuk 2020-156 

 

De raad van de gemeente Nieuwegein in vergadering bijeen op 4 juni 2020 

 

CONSTATERENDE:  

• Dat de U16 gemeente samen werken aan de REP waarin de ambitie gezond, stedelijk leven 

moet leiden tot een integraal ruimtelijk perspectief voor de hele regio. 

• Dat de regio voor grote opgaven op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, 

energie en landschap staat. 

• Door de U16 wordt geconstateerd dat er in de komende jaren nog ruim 100.000 

woningen moeten worden bijgebouwd. 

• Er behoefte is aan woningen in alle segmenten op de woningmarkt. 

• Het rapport van Companen speekt over een ongelijke in- uitstroom van hoge en lage 

inkomen in sommige gemeenten 

 

OVERWEGENDE;  

• De onderzoeksagenda REP ruimte geeft om te onderzoeken hoe een gelijkere instroom te 

realiseren is 

• De bestuurstafels U16 het platform is waar de gemeenten, vertegenwoordigd door 

wethouders, aan tafel zitten om vorm te geven aan de invulling van deze opgave. 

 

Verzoekt het college: 

- Aan de verschillende bestuurstafel U10/U16 te bespreken op welke wijze regionaal beleid 

kan worden ontwikkeld waardoor er een gelijkere in- en uitstroom van hoge en lage 

inkomens kan worden gerealiseerd in gemeenten, met als doel dat de toevoeging in de 

diverse segmenten goed over de gemeenten wordt verdeeld. 

 

Verzoekt de griffier: 

- De brief alsmede de concept motie toe te zenden aan de U10/16 gemeenten. 

- In de U16 voor te stellen om de gemeenteraden over dit thema, op een gepast moment, met 

elkaar in te gesprek te laten gaan. 

 

En gaat over op de orde van de dag. 

 

Mark Snoeren           

VVD Nieuwegein    


