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Betreft: Utrechts Aanbod – voor een groen, gezond en bereikbaar Nederland 
 
  
Geachte mevrouw Hamer,  

 
Nederland staat voor grote uitdagingen: een groot tekort aan woningen, een nijpende behoefte aan 
economisch herstel en een urgente klimaatopgave. Als Utrechtse regio steken we de hand uit naar 
het aankomende kabinet om gezamenlijk deze grote uitdagingen aan te pakken, met een Utrechts 
Aanbod.  
 
De Utrechtse regio heeft in Nederland een bijzondere en krachtige positie. De centrale ligging met 
goede verbindingen, de grote economische dynamiek, de sterke innovatiekracht van onze regio en 
onze Nationale Landschappen als voor- en achtertuin maken onze regio tot zeer gewilde plek voor 
woningzoekers en bedrijven. Bovendien behoort de Utrechtse regio internationaal tot de 
economische topregio’s van Europa. Hier liggen dan ook kansen om de grote uitdagingen aan te 
pakken. 
 
De komende 10 jaar moeten er bijna 1 miljoen woningen in Nederland gebouwd worden. Utrecht 

zet vol in op de bouwopgave. Voor de provincie Utrecht alleen al betekent dit tot 2030 de bouw 

van 100 duizend woningen. Wij bouwen in en om onze steden én dorpen en zorgen daarbij niet 

alleen voor kwantiteit en betaalbaarheid, maar ook voor kwaliteit en verduurzaming in de nieuw te 

ontwikkelen wijken. Om grootschalige woningbouwlocaties vlot te kunnen realiseren, zijn breed 

inzetbare financiële instrumenten nodig. Tevens is het noodzakelijk dat de 

investeringsmogelijkheden van de corporaties worden verbeterd via lastenverlichting (bijvoorbeeld: 

afschaffing verhuurdersheffing in de huidige vorm).  

 
Om het woningtekort op te lossen en het economisch herstel een impuls te geven, is een goede 
doorstroom op wegen en OV vereist. Als draaischijf houden wij Nederland in beweging. Wij zetten 
in op maximaal gebruik van bestaande en nieuw te realiseren infrastructuur door te bouwen in de 
nabijheid van het openbaar vervoer, multimodale hubs, voorzieningen en (bestaande en nieuwe) 
werklocaties. Randvoorwaarde hiervoor is een forse investeringsimpuls in de infrastructuur en een 
schaalsprong van het Utrechtse OV.  
 
De coronacrisis dwingt ons nog harder te werken aan duurzaam verdienvermogen en een sterke 
economie. Wij bouwen duurzaam en zetten in op de nieuwe economie. Hiermee creëren we de 
banen voor de toekomst in een gezonde omgeving, zowel voor denkers als doeners. Wij zetten in op 
innovatieve sectoren voor nu en straks en investeren ook in groen. We versterken en behouden 
groene recreatiegebieden en voegen voldoende natuur toe dicht bij de woon- en werkomgeving 
(groen groeit mee). Ook zetten we in op vermindering van de stikstofuitstoot en op een duurzame 
voedselvoorziening. Tegelijk gaan we bodemdaling en -verdroging tegen. Dit alles is niet mogelijk 
zonder een forse publieke investeringsimpuls in innovatie en in groen. 
 



Met deze maatregelen werken we gezamenlijk aan de opbouw van een mooie toekomst voor een 
inclusief, duurzaam, groen, gezond en welvarend Nederland. Een samenleving waar voor iedereen 
een plek is, waar voldoende werk is en waar leefbaarheid en welzijn van mensen vooropstaan.  
 
Alleen samen boeken we voortgang op deze grote, complexe, opgaven. Wij zien dan ook uit naar 
samenwerking met het aankomende kabinet. Met voldoende inzet en een passende bijdrage van alle 
betrokkenen, kunnen we deze uitdagingen aan.  

 
Namens de samenwerkende regio’s in Midden-Nederland (regio Utrecht, regio Amersfoort, regio 
Foodvalley, en regio Gooi en Vechtstreek), Provincie Utrecht, kennisinstellingen, bedrijfsleven en 
natuurorganisaties, 

  
Met vriendelijke groet, 

 
de commissaris van de Koning 
in de provincie Utrecht, 
 
 

 
Hans Oosters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
In de bijlage bij deze brief treft u de link naar het Utrechts Aanbod. Een afschrift van deze brief wordt 
verzonden naar de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
 

Bijlage: Utrechts Aanbod - voor een groen, gezond en bereikbaar Nederland 

 (https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2021-03/UTRECHTS-KABINET-AANBOD-

HELE%20TEKST.pdf) 
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