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Rijnenburg als locatie voor woningbouw,

energielandschap en recreatiegebied

Het aanpakken van de woningnood door de bouw van een grote nieuwe stadswijk;
Het tegengaan van de klimaatcrisis door de aanleg van een energielandschap;
Het bieden van ruimte voor nieuwe natuur, een recreatiegebied waar zowel op land en
op water gesport kan worden.

De woningnood in heel Nederland is gigantisch. In de regio Utrecht stijgen de
woningprijzen tot recordhoogten. Mensen zoeken jaren, vaak tevergeefs, naar een
betaalbare woning. D66 wil iedere kans die er is, aangrijpen om op korte en voor de
lange termijn meer betaalbare woningen te realiseren in Utrecht. Zodat er weer een plek
is voor starters, voor gezinnen en senioren; want een gebrek aan woningen raakt
iedereen.

In de afgelopen drie jaren is de woningnood nog sterker toegenomen. Het leidt tot
dramatische taferelen op de woningmarkt. Dit vertaalt zich in pijnlijke situaties zoals 25-
jarigen die noodgedwongen nog bij hun ouders inwonen of het onvermogen een huis te
kunnen vinden na aan scheiding. Voor starters is het al extreem moeilijk om een eerste huis
te kopen. D66 vindt dat we alle mogelijkheden aan moeten pakken en moeten bouwen op
alle plekken waar dat op korte termijn mogelijk is, maar dat we ook voor de lange termijn
moeten investeren in bouwlocaties.

Iedere kans moet worden gegrepen
Voor de aanpak voor meer betaalbare woningen moeten alle zeilen bijgezet worden, er
moet regelgeving komen om woningen betaalbaar te maken, huidige projecten moeten
waar mogelijk versneld worden en beleggers die enkel huizen opkopen en er geen
toevoegen moet een halt toegeroepen worden. Maar het is niet genoeg. Er moeten meer
plekken beschikbaar gemaakt worden voor de bouw van betaalbare huizen en
werklocaties.
 
Met de huidige druk op de woningmarkt en het nieuwe landelijke regeerakkoord is het tijd
voor een volgende stap. Polder Rijnenburg moet wat D66 betreft benut worden om
invulling te geven aan de drie grote opgaven van:

Voor die drie ambities zijn de polders Rijnenburg en 
Reijerscop groot genoeg. Alleen al de polder Rijnenburg 
is ruim 1.100 hectare groot (ruim 2.200 voetbalvelden!).

Bij het vaststellen van het Energielandschap in 2020 is 
er reeds rekening mee gehouden dat er in de toekomst 
grootschalige woningbouw in Rijnenburg kan komen.
Bron: Quickscan Rijnenburg, PosadMaxwan & Goudappel 
Coffeng i.o.v. Gemeente Utrecht, 2020
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Over polder Rijnenburg

De polder Rijnenburg ligt ingeklemd tussen aan de noordzijde Leidsche Rijn en Vleuten-
De Meern (de A12), aan de oostzijde Nieuwegein (de A2) en aan de zuidzijde IJsselstein.
De polder is in 2001 van gemeente Nieuwegein overgedragen aan de gemeente Utrecht
met de intentie om daar woningen te bouwen. Nu, 21 jaar later, is die behoefte groter
dan ooit. 

Bron: Quickscan Rijnenburg, PosadMaxwan & Goudappel Coffeng i.o.v. Gemeente
Utrecht, 2020



Oplossing 1: Nieuwe stadswijk

D66 vindt dat er gewerkt moet worden concrete bouwplannen voor de polder. De
Quickscan Rijnenburg (in 2020 uitgevoerd in opdracht van Gemeente Utrecht) toont aan
dat 2.500 woningen in het uiterste zuiden van de polder Rijnenburg gebouwd kunnen
worden, zonder dat daar investeringen in grootschalige infrastructuur voor nodig zijn. 

Een nieuwe stadswijk moet in verbinding staan met en goed aansluiten op de omliggende
steden en dorpen. De beste plek voor woningbouw in Rijnenburg is nu in het midden en het
zuiden van de polder. Het noorden van de polder is drassig. Daardoor is daar bouwen
kostbaarder dan in het midden en zuiden van de polder. Beginnen met bouwen in het
zuidelijkste punt van Rijnenburg zorgt in eerste instantie voor het aanbouwen van een
nieuwe wijk aan de noordzijde van IJsselstein.

Die eerste 2.500 woningen vormen feitelijk het startschot voor de grootschalige nieuwe
grote stadswijk in de polder Rijnenburg, met huizen in alle prijsklassen. Deze nieuwe wijk
biedt mogelijkheid voor mensen uit de hele regio die op zoek zijn naar een meer passend
huis. 

Natuurlijk moeten hoge eisen gesteld worden aan de bouw van deze huizen. De nood aan
juist betaalbare woningen is hoog. Bouw in Rijnenburg zou volgens D66 bij moeten dragen
aan die betaalbaarheid. In de huidige markt betekent dat harde afspraken en regulering.
D66 wil dat het overgrote deel van deze huizen betaalbaar is: betaalbare koop, sociale
huur en huur tot 1000 euro. Daarbij wegen factoren zoals diervriendelijk bouwen, circulaire
en biobased bouwtechnieken eveneens zwaar mee. Dankzij D66 is in Nieuwegein al een
start gemaakt met het bouwen van energie opwekkende woningen. Die ervaring kan
worden hergebruikt.

Natuurlijk moeten er niet alleen huizen komen, maar ook voorzieningen zoals een
basisschool, winkels en een huisarts. Dit biedt een kans voor de nieuw te bouwen stadswijk
maar ook voor de omliggende steden en dorpen om elkaar te versterken. Zo kan een
impuls geboden worden voor zowel de bestaande als de toekomstige bewoners.

Omdat deze 2.500 huizen feitelijk een ‘no regret’ startschot zijn voor de bouw van een heel
grote stadswijk van 25.000 tot misschien wel 40.000 huizen, is het belangrijk dat deze
eerste buurt daar in de toekomst goed op aansluit. De ontwikkeling zou dan ook moeten
gebeuren als onderdeel van een plan om de volledige polder Rijnenburg te ontwikkelen
voor woningbouw, energie, sport, recreatie, natuur en andere voorzieningen op termijn. 

Gemeente Utrecht voert momenteel - op initiatief van D66 - een ontwerpstudie uit om
scherp te krijgen hoe Rijnenburg ingericht kan worden zodra de opdracht voor het maken
van deze grootschalige stadswijk komt. 
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https://ureka.utrecht.nl/app/document?url=https:%2F%2Fapi1.ibabs.eu%2Fpublicdownload.aspx%3Fsite%3DUtrecht%26id%3D67d51f5b-76f2-469b-b607-46525d01f567


Uit onderzoek door de
gemeente bleek in 2020 reeds
dat 2.500 woningen gebouwd
kunnen worden zonder
noodzaak voor grote
investeringen (Fase 1).
Bron: Quickscan Rijnenburg,
PosadMaxwan & Goudappel
Coffeng i.o.v. Gemeente
Utrecht, 2020
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Dit is het zoekgebied
waarbinnen de eerste 2.500
woningen in Rijnenburg
volgens D66 gebouwd mogen
worden. Bron: GoogleMaps,
bewerking door D66



Het energielandschap in het noorden van de polder is in voorbereiding. Er worden concrete
plannen voorbereid voor 3 windturbines en een paar hectare zonnevelden, aan
initiatiefnemers is de medewerking al gegund. Het is onze inzet dat de volle ruimte voor 8
windturbines en vele hectares zonnevelden uiteindelijk wordt ingevuld. 

Tegelijkertijd willen we dat energieopwekking hand-in-hand gaat met woningbouw en
natuurontwikkeling. Juist een groene weide als Rijnenburg biedt de kans om een echt
integrale ontwikkeling te starten. Een mooi voorbeeld is hoe in de gebiedsontwikkeling ook
rekening gehouden moet worden met de aanleg van een recreatiewater (roeibaan).

Door de drassige ondergrond is het noorden van de polder bij uitstek geschikt voor de
(wettelijke) waterbergende eisen die komen kijken bij grootschalige bouw in een polder. 

5

Oplossing 2: Schone energie

Bron: Uitnodigingskader Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop, Gemeente Utrecht,
2020

Figuur 1: Zoekgebied windmolens Figuur 2: Zoekgebied zonnevelden
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Oplossing 3: Betere natuur en meer

recreatie

De ontwikkeling van Rijnenburg biedt grote andere kansen. Als die grootschalige woonwijk
er uiteindelijk komt, wordt ook geïnvesteerd in natuur en recreatie. Iets waar ook de
inwoners van Nieuwegein en IJsselstein baat bij hebben. Denk aan het verbinden van een
gesaneerde Nedereindseplas met het IJsselsteinse Bos bijvoorbeeld. Ook de
binnenstedelijke natuur van Nieuwegein kan zo verbonden worden met het buitengebied.

Relatie met andere ontwikkelingen
De afgelopen jaren is Utrecht met name door komst van Leidsche Rijn gegroeid, Rijnenburg
kan het slotstuk zijn van die ontwikkeling. Op dit moment wordt ook gewerkt aan andere
gebieden waar Rijnenburg op termijn goed op kan aansluiten. Zoals de levendige stadswijk
aan het Merwedekanaal richting de A12 bij Westraven. Dit verbindt Utrecht en Nieuwegein
ook beter aan elkaar. Al deze ontwikkelingen passen ook weer in de verdere planvorming
van de A12 zone. 

Daarnaast brengt het landelijke regeerakkoord nieuw perspectief. Daarin worden miljarden
gereserveerd voor woningbouwlocaties zoals Groot-Merwede, waarvan Rijnenburg
onderdeel kan zijn. Daarmee is eindelijk zicht ontstaan op de Rijksbijdrage die nodig is om
grootschalige woningbouw aan de Merwedekanaalzone, in Papendorp, rondom de A12 en
in  Rijnenburg mogelijk te maken. 

Zo bezien is Rijnenburg de kans om een nieuw gebied te ontwikkelen als onderdeel van de
grote stedelijke structuur (metropool) die van nature al gevormd wordt door het
aaneengroeien van Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. 
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Het OV in regio Utrecht-Zuid heeft een grote impuls nodig. Om nu met het openbaar
vervoer tussen Woerden – IJsselstein – Vijheerenlanden – Nieuwegein – Houten te reizen,
moet je vaak omreizen via Utrecht. Met veel extra kilometers, tijdsverspilling en onnodige
drukte op Utrecht CS tot gevolg. Het stimuleert inwoners om vooral met de auto te reizen.
Dit is niet alleen vervelend voor de mensen die er wonen, maar maakt het ook onmogelijk
om op grote schaal woningen toe te voegen. Wat D66 betreft moet Rijnenburg goed
aangesloten zijn op de regio. Dat vraagt investeringen in fietsinfrastructuur, openbaar
vervoer en andere infrastructuur. 

Goede ontsluiting

Naar de faseerbaarheid van de ontwikkeling in de polder Rijnenburg is reeds onderzoek
gedaan. Uitstekende bereikaarheid met openbaar vervoer is voor D66 essentieel wanneer
we na de eerste 2.500 huizen door gaan bouwen. Bovendien is D66 van mening dat er in
hogere dichtheden gebouwd kan worden in het zuiden en het midden van de polder
Rijnenburg. Daarmee kan eenzelfde aantal woningen gebouwd worden als in ‘scenario 3’
genoemd wordt. Het noorden van de polder gedurende kan de energietransitie (die
voorzien is tot 2050), en als het nodig is ook daarna, een energielandschap blijven.
Bron: Quickscan Rijnenburg, PosadMaxwan & Goudappel Coffeng i.o.v. Gemeente Utrecht,
2020



‘IJsselstein heeft maar beperkt mogelijkheden om op eigen grondgebied bij
te bouwen. Daarom moeten we juist is gesprek met onze buren. We
vergrijzen en om ons voorzieningenniveau op peil te houden hebben we
meer huizen nodig! In de afgelopen jaren heeft het IJsselsteinse college
maar weinig bij weten te bouwen. Bovendien willen we niet dat er gebouwd
wordt in het mooie Kromme IJsselpark ten zuidwesten van ons stadje.
Starten met bouwen in het zuiden van Rijnenburg is voor IJsselstein een
uitgelezen kans om dit gebied samen met Utrecht opnieuw in te richten.’
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‘In het gebied tussen IJsselstein, Nieuwegein, de Meern en Utrecht, 
kunnen er vele duizenden nieuwe huizen komen. We willen dat het plan 
voor het energielandschap in het noorden van de polder gecombineerd 
wordt met een grote stadswijk in het midden en zuiden van
 Rijnenburg, en met recreatiemogelijkheden. Daardoor wordt het mogelijk 
meer in openbaar vervoer te investeren. Start nu met de 
eerste 2.500 huizen!’ 

Maarten Koning, Lijsttrekker D66 Utrecht

Joeri Eijzenbach, Lijsttrekker D66 IJsselstein

‘Voor Nieuwegeiners en iedereen in onze regio is de bouw van
huizen in polder Rijnenburg goed nieuws. De vraag naar
betaalbare huizen in en rond Nieuwegein is schreeuwend
hoog. Juist Rijnenburg leent zich voor een combinatie van
wonen, energieopwekking en recreatieve natuur.’

Tom Verhoeve, Lijsttrekker D66 Nieuwegein



De mogelijkheid voor de Gemeente Utrecht om in het zuidelijkste deel van de polder
Rijnenburg te starten met 2.500 woningen is een uitgelezen kans voor IJsselstein om uit te
breiden aan de noordzijde.

De komende 30 jaar dreigt IJsselstein het hardst te krimpen van alle gemeenten in de
Provincie Utrecht (bron: PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019)
terwijl generaties IJsselsteiners van alle leeftijden er graag blijven wonen. De beperkte
mogelijkheden om binnen de eigen gemeentegrenzen nieuwe woningen te bouwen dragen
sterk bij aan die krimp. Ook heeft IJsselstein beperkte gunstige bouwlocaties beschikbaar.
Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door de omvang van het eigen grondgebied en de
natuur- en cultuurhistorische waarde daarvan. Daarnaast speelt mee dat het lokale
woningaanbod onvoldoende aansluit op de behoeften in de komende decennia. Te weinig
betaalbare woningen of appartementen voor starters en senioren, te weinig huurwoningen
in het middenhuur segment (€ 750 - € 1000 per maand) en te weinig sociale huurwoningen.

Daarom vindt D66 dat er huizen, maar vooral ook de juiste huizen bijgebouwd moeten
worden. Een deel daarvan kan in de bestaande stad, bijvoorbeeld Paardenveld Noord,
maar ook aan de Lage Biezen, het Europakwartier of de Randijk. Ook de locatie naast de
Intratuin (op grondgebied van Lopik) zou heel goed aansluiten bij de bebouwing van
IJsselstein. Gelukkig staan er nu eindelijk hijskranen aan de Poortdijk en Hitteschild, maar
dit is slechts een druppel op een gloeiende plaat. 

De mogelijke ontwikkeling van het alternatief ‘Kromme IJsselpark’ heeft veel negatieve
consequenties voor de natuur en culturele waarde van dit gebied. Bovendien is het erg
kostbaar om dit gebied op duurzame wijze per fiets en openbaar vervoer bereikbaar te
maken. 
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Het belang van bouwen in Rijnenburg

voor IJsselstein
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De verbinding IJsselstein Utrecht

Daar de aansluiting is op de bestaande voorzieningen en winkels van IJsselstein 
Het gebied op loop- en fietsafstand is van de bestaande bus- en tramverbinding. 

Binnen de IJsselsteinse gemeentegrenzen zou begonnen moeten worden met
woningbouw tussen Noord-IJsseldijk, IJsselwetering Bos en de huidige woonwijk
IJsselveld-West. In Rijnenburg het gebied tussen IJsselwetering, Nedereindseweg,
Nedereindseplas/Nedereindseberg. 

Binnen dit gebied is het belangrijk om recreatiegebieden zoals het IJsselsteinse Bos en
de Nedereindseplas met elkaar te verbinden. Daarnaast moet er rekening gehouden
worden met toekomstige infrastructuur, zoals een spoorverbinding waarmee de
toekomstige (grootschalige) stadswijk goed wordt aangesloten op Utrecht en
Nieuwegein.

Het deel van Rijnenburg ten zuiden van de Nedereindseweg grenst aan gemeente
IJsselstein en dit is dan ook het gebied waar we naar kijken voor woningbouw. Dit
gebied omvat het terrein waar jaarlijks de IJVO plaatsvindt, waarvoor we een passende
alternatieve locatie realiseren.

Het zou logisch zijn om vanuit het zuiden van Rijnenburg te starten met het ontwikkelen
van de polder, omdat:

Het feit dat dit grondgebied is van de gemeente Utrecht én IJsselstein biedt alleen maar
extra kansen. De afstand tussen Utrecht-stad is enkele kilometers van nature zullen
inwoners zich (ook) richten op de nabije IJsselsteinse binnenstad. Tegelijkertijd kan de
ontsluiting van Rijnenburg het woon-werk fietsverkeer richting Utrecht voor
IJsselsteiners ontsluiten. Op termijn zal een betere ontsluiting richting Papendorp en
Leidsche Rijn een betere aansluiting van IJsselstein qua OV-mobiliteit richting het
Westen tot gevolg hebben.



Het belang van bouwen in Rijnenburg

voor Nieuwegein

In Nieuwegein zijn de afgelopen jaren veel bouwplannen gemaakt en gerealiseerd. Zo
wordt gebouwd aan de duurzaamste binnenstad van Nederland. Ook is een nieuwe wijk in
aanbouw: Rijnhuizen. In totaal komen er bijna 6.000 woningen bij in Nieuwegein. Wat niet
genoeg is om aan de woningvraag te voldoen. 

Tegelijkertijd hechten Nieuwegeiners ook aan het groen en ruimte in de stad. Ze maken
zich in toenemende mate zorgen over de leefbaarheid van hun stad, hun wijk, hun straat.
Juist daarom is het belangrijk om regionaal naar de woningbouw mogelijkheden te kijken.
Rijnenburg is uitstekend geschikt om hier invulling aan te geven. Bovendien leidt
woningbouw tot mogelijkheden om de Nedereindseplas te saneren en om te investeren in
betere fietsverbindingen en openbaar vervoer.
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De Nedereindseplas
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De Nedereindseplas kan vol tot recht komen wanneer deze gesaneerd wordt. Dan kan
het echt weer een recreatiegebied worden, met gezonde natuur. Een plek waar met
drijvende zonnepanelen ook energie opgewekt kan worden, voor IJsselstein en voor
Nieuwegein.

Wat D66 betreft wordt de Nedereindseplas gesaneerd en aangesloten op de
natuurverbindingen in Nieuwegein en het IJsselsteinse bos. Dat wordt pas mogelijk,
wanneer gekozen wordt voor de grootschalige bouw van een stadswijk in Rijnenburg.
De bouwstart van de eerste 2.500 huizen, zoals in deze notitie wordt voorgesteld, is
een eerste stap. Voor het vervolg van deze gebiedsontwikkeling stelt D66 als
randvoorwaarde dat ook de Nedereindseplas volledig gesaneerd wordt. Zo wordt
gezond recreëren in dit gebied op termijn mogelijk!



Een moderne nieuwe stadswijk

Gemixt programma. Niet alleen een woonwijk, maar ook voorzieningen. Denk aan een
gezondheidscentrum, onderwijs, sportfaciliteiten.
Mix van woningen; appartementen, rijtjeswoningen en vrijstaande huizen. Voor iedere
portemonnee. 50% middensegment (betaalbare koopwoningen en middenhuur),
minimaal 25% sociale huur.
Relatief stedelijk karakter. Rijnenburg zal op den duur volledig tot ontwikkeling komen,
en het is belangrijk dat de schaarse ruimte optimaal benut wordt. We kiezen er
tenslotte voor om te bouwen op een plek die nu nog niet bebouwd is, dat moet dus
efficiënt benut worden. We denken bij het bouwen van de eerste 2.500 woningen aan
minimaal 80 woningen per hectare. 
Met hoge dichtheden maken we ook mogelijk dat er op den duur hoogwaardig
openbaar vervoer aangelegd wordt, zoals het doortrekken van de SUNIJ-lijn naar het
noorden. In de nieuwe buurt kan dan ook een halte komen. Daar moet rekening mee
gehouden worden bij het stedenbouwkundig ontwerp.
Circulair en biobased bouwen. Maak gebruik van methodes die duurzaam zijn, en
waarbij gebruik gemaakt wordt van natuurlijke materialen, waarbij het productieproces
niet onnodig belastend is voor het milieu en het klimaat. Bovendien moet er
natuurinclusief gebouwd worden. En er moet uitstekend rekening gehouden worden
met het feit dat bouwen in een polder vereist dat er klimaatadaptief gebouwd wordt.
Energiepositief bouwen. De technieken die er nu zijn om nieuwe wijken te ontwikkelen,
zijn ongekend. Zeker wanneer de huizen pas op z’n vroegst over enkele jaren gebouw
kunnen worden, mogen we hoge eisen stellen aan duurzaamheid. Wij willen dat de
nieuwe buurt bij moet dragen aan de energiebalans van onze stad. Dat betekent meer
dan een energieneutrale wijk, maar een energiepositieve wijk die bijdraagt aan de
energieopwekking voor andere delen van onze gemeente. Net als in Nieuwegein nu al
wordt gerealiseerd.

De nieuwe buurt moet een aanvulling zijn op IJsselstein, en moet elementen bevatten die
we nog niet kennen. D66 vindt het belangrijk dat de nieuwe wijk aan de volgende eisen
voldoet:
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Een wethouder voor Rijnenburg en

samenwerking tussen de drie gemeenten

In Utrecht zijn er momenteel diverse wethouders betrokken bij de ontwikkeling van
Rijnenburg. Zoals we dat nu nog hebben in Leidsche Rijn en het Stationsgebied, is het
wenselijk dat er ook een wethouder komt die verantwoordelijk is voor de
gebiedsontwikkeling Rijnenburg. Deze wethouder krijgt de taak om eveneens alle aspecten
van een goede ontwikkeling te garanderen, zoals betaalbare woningen voor iedere
portemonnee, en voorzieningen zoals plekken om te sporten. 

In overleg met buurgemeenten, grondeigenaren, en al lopende ontwikkelingen zal deze
wethouder een samenhangend plan moeten organiseren om de polders Reijerscop en
Rijnenburg. Alleen zo zal het lukken om een totaalaanpak te krijgen waarin zowel het
energielandschap, de toekomstige stadswijk en natuur en recreatie zullen slagen. 

De ‘wethouder Rijnenburg’ krijgt wat ons betreft ook de opgave om de gebieden
Papendorp, Merwede en Westraven goed aan te sluiten. Voor een volgend college valt het
daarom te overwegen om ook die gebiedsontwikkelingen in een wethoudersportefeuille
samen te voegen.
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Alleen samenwerking lost de

woningnood op: start de participatie

D66 wil met deze visie laten zien dat de grenzen die er bestaan tussen onze gemeenten,
ons niet belemmeren in ons denken. We moeten actief de samenwerking met onze
buurgemeenten aan gaan om gezamenlijke problemen op te lossen. De woningnood is een
groot probleem voor onze hele regio en wij willen daar gezamenlijk een oplossing voor
bieden, door met drie gemeenten, Provincie en Rijk de handen ineen te slaan. 
Het is belangrijk dat de gemeenten samen zo snel mogelijk met dit plan aan de slag gaan,
en hier omwonenden en belanghebbenden bij betrekken. Door de belangen en wensen van
omwonenden en toekomstige bewoners mee te nemen, zal het een beter plan worden.
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In de komende jaren zal door de betrokken gemeenten, Provincie, Rijk en grondeigenaren
gezamenlijk onderzocht moeten worden hoe de volledige ontwikkeling van Rijnenburg, met
zowel een energielandschap en een nieuwe stadswijk, kan worden uitgewerkt. Onderzoek
toonde eerder aan dat hiervoor ruim een miljard euro nodig is. Dit bedrag staat nog los van
de miljarden die nodig zijn om de noodzakelijke bouwplannen in de bestaande stad Utrecht
mogelijk te maken.
Bron: Quickscan Rijnenburg, PosadMaxwan & Goudappel Coffeng i.o.v. Gemeente Utrecht,
2020



SAMENVATTING

Een volwaardige, goed bereikbare stadswijk met 25.000 tot 40.000 huizen in het
midden en zuiden van de polder Rijnenburg, die goed aansluiten om de omliggende
stad en dorpen. Een stadswijk waar betaalbaarheid van woningen een groot goed is;
8 windmolens en tientallen hectares zonnevelden in het noorden van Rijnenburg en
Reijerscop;
Volop recreatie- en natuurmogelijkheden in het gebied, waaronder roeiwater.

We benutten en verbinden een bouwlocatie van Utrecht én IJsselstein;
We hoeven niet te bouwen in het Kromme IJsselgebied aan de zuidzijde van IJsselstein,
waardoor waardevol groen behouden blijft;
De locatie sluit goed aan op de bestaande voorzieningen en OV-verbindingen in de
buurt. 
Utrecht, IJsselstein en Nieuwegein trekken samen op om bouwplannen voor Rijnenburg
en verdere ontwikkeling van het gebied op gang te krijgen.

Samenvattend biedt ons plan de volgende voordelen:

De toekomst van de polders Rijnenburg en Reijerscop is voor D66: optimaal gebruik maken
van de enorme ruimte:

Het voorliggende plan geeft een impuls om nu te starten met de eerste 2.500 huizen. Dit
heeft de volgende voordelen:

Tekst
Maarten Koning, Susanne Schilderman, Joeri Eijzenbach en Tom Verhoeve

Opmaak
Femke Vlagsma

Januari, 2022
Reacties welkom: D66@raad.utrecht.nl 
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