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AAV D66 Utrecht – 27 juni 2020  

Ingediende moties  

Ten behoeve van de D66 Utrecht Algemene Afdelingsvergadering van zaterdag 27 
juni 2020 is in dit document een motie met bijbehorend advies van het 
afdelingsbestuur opgenomen.  

o Motie #1: Kansen voor woningen – bouwen in Rijnenburg  Advies: Neutraal  

Motie #1: Kansen voor woningen – bouwen in Rijnenburg 
Indieners: Benjamin Meijer, Joriet van Eck, Venita Dada, Dirk jan van Vliet, Ilja Klink, 
Esther Seijsner, Sibren van den Berg 
Advies: Neutraal 
 
De algemene afdelingsvergadering van D66 Utrecht, bijeen te Utrecht op zaterdag 
27 juni 2020, 
 
Constaterende dat: 

● Het woningtekort in de gemeente Utrecht bizarre proporties heeft 
aangenomen; 

● Een gemiddelde woning, voor een belangrijk deel door dit tekort, in Utrecht nu 
meer dan 3400 euro per m2 kost; (http://www.weetmeer.nl/buurt/Utrecht/0344) 

● De stad met deze woningprijzen slechts toegankelijk is voor mensen met een 
hoog inkomen, een groot vermogen of schenkingen/garantstellingen van 
derden én voor mensen met een beneden-modaal inkomen die gemiddeld 13 
jaar moeten wachten op een sociale huurwoning; 

● Kansengelijkheid een sociaal-liberale kernwaarde van D66 is; 
● Er komende jaren verkiezingen gaan plaatsvinden op nationaal en lokaal 

niveau. 
● De binnenstedelijke ruimte in de gemeente Utrecht beperkt is; 
● Er een enorm ongebouwd gebied in de gemeente ligt in de polder Rijnenburg; 

 
Overwegende dat: 

● Er sprake is van een woningcrisis; 
● D66 zich moet uitspreken en inzetten voor kansengelijkheid op de primaire 

levensbehoefte wonen; 
● De stad daarmee toegankelijk te maken voor álle inkomensgroepen, dus ook 

de middeninkomens; 
● Alles op alles gedaan moet worden om de prijzen te drukken, en dat meer 

bouwen hier een voorwaarde voor is; 
● De urgentie van de woningcrisis ervoor zorgt dat niet kan worden gewacht met 

grootschalig bouwen; 
● Er gezien de beperkte ruimte buitenstedelijk moet worden gebouwd; 
● De woningen in Utrecht nu al buitensporig duur zijn en binnenstedelijk 

verdichten duurder is dan nieuwe woonwijken te bouwen; 
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● Er gezien de ruimte die er ligt te bouwen in Rijnenburg gezien bovenstaande 
noodzakelijk is; 

● De tijd van praten over te weinig betaalbare woningen inmiddels ruim voorbij 
is. 

 
Verzoekt de raadsfractie van D66 Utrecht: 

● Zo snel mogelijk voorstellen te doen om grootschalige woningbouw in de 
polder Rijnenburg mogelijk te maken; 

● Zich in te spannen voorstellen te doen voor maatregelen op nationaal niveau 
voor problemen rondom het bouwen van huizen die niet lokaal op te lossen 
zijnEn gaat over tot de orde van de dag. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
  


