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Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 december 2018,
Gehoord de beraadslagingen ove r het State nvoo rstel'Koersdocument Omgevingsvisie'

constaterende dat:
ln de provincie Utrecht het aantrekkelijk is om te wonen, te werken, te ontspannen en te
ontmoeten. Utrecht is een belangrijke motor van de Nederlandse economie in het centrum

van het land;
Om te wonen in de provincie het voor de woningbezitters nog aantrekkelijk is met een unieke mix van steden, dorpen, landschappen, natuurgebieden, cultuur en erfgoed op korte afstand van elkaar.

overwegende dat
Deze aantrekkelijkheid ook een keerzijde heeft. Het aantal woningen (prognose woningbe-

hoefte tot 2050 oplopen tot meer dan 170.000), arbeidsplaatsen en de mobiliteit nemen de
komende jaren fors toe. Het beslag hiervan op de krappe ruimte groot is, de effecten op sociaal vlak en een gezonde leefomgeving reeds onderwerp van gesprek zijn. Voorbeelden zijn
de toenemende mobiliteit en de relatie met gezondheid, de toegankelijkheid van woningen
voor iedereen ten opzichte van sterk stijgende prijzen (dat kan leiden tot een ruimtelijke
scheiding van 'arm' en 'rijk');
Het creëren van een gezonde leefomgeving, waarin iedereen mee kan doen, voor alle inwoners van de provincie belangrijk is;

ln het Koersdocument nog weinig keuzes zijn gemaakt en dat deze keuzes in de Omgevingsvisie wel dienen plaats te vinden;
Er behoefte is de betekenis van de mogelijke scenario's van

de groei op vele terreinen goed

uit werken als ook hoe hier aan sturing te geven.

verzoekt het College van Gedeputeerde Staten om
Bij het opstellen van de Omgevingsvisie 3 mogelijke groeiscenario's met L00.000, L40.000 en
180.000 extra woningen tot 2050 uit te werken naar de betekenis op de kwaliteiten van de
provincie en hoe daar sturing op te kunnen geven.
e

over tot de orde van de dag.
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