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Onderwerp: 
toetreding Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede tot de U10 

Kennisnemen van: 

Geen bezwaar van college tegen toetreding Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede tot de U10. 

Inleiding: 

Middels de rib 17r.00737 bent u op de hoogte gesteld van het voornemen van Utrechtse Heuvelrug en Wijk 
bij Duurstede om toe te treden tot de U10. Eind september I begin oktober hebben de colleges en/of raden 
van de huidige leden zich over dit verzoek gebogen. Zonder bezwaar van deze leden, treden de twee 
voornoemde gemeenten toe. Het college heeft op 3 oktober besloten geen bezwaar te maken, conform de 
intentie geuit in bovengenoemde rib. 
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Kernboodschap: 

Het college heeft besloten geen bezwaar te uiten tegen toetreding van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug 
en Wijk bij Duurstede, met de volgende argumenten: 

1. Beide gemeenten maken deel uit van het Daily Urban System van het U1 O-gebied. 

Utrechtse Heuvelrug behoort tot dezelfde woningmarktregio als de U1 O-gemeenten. Daarnaast draagt deze 
gemeente bij aan de groene long van de regio Utrecht en bezoeken veel inwoners van onze regio de 
bosrijke omgeving van Utrechtse Heuvelrug om te recreëren en tot rust te komen. Verkeers- en 
verhuisbewegingen laten zien dat Utrechtse Heuvelrug kan worden beschouwd als een deel van Daily 
Urban System Utrecht. De inkomende pendel is ruim 9.000 personen uit omliggende gemeenten. De 
uitgaande pendel is 7000 personen. Een aanzienlijk deel van deze pendel zal tussen de stadsregio Utrecht 
en Utrechtse Heuvelrug zijn. 
Ook Wijk bij Duurstede Heuvelrug behoort tot dezelfde woningmarktregio als de U10-gemeenten. 
Tweederde van de beroepsbevolking van Wijk bij Duurstede werkt buiten de eigen gemeente (ruim 8.000 
personen) en zorgen voor een stevige uitgaande pendel. De inkomende pendel is met 1600 personen 
relatief gering. 
Verder werkt Wijk bij Duurstede samen met Bunnik, Houten en provincie om het punt bereikbaarheid voor 
de verkeersdrukte op de N229 (de provinciale weg tussen Wijk bij Duurstede en de oprit van de A12 bij 
Bunnik) bij toename van woningen in het Kromme Rijn gebied bespreekbaar te maken. 

2. Beide gemeenten participeren al in diverse bestuurstafels. 



Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug nemen al enige tijd deel aan de bestuurstafels Energie S 
Duurzaamheid, Wonen, Sociaal Domein en Utrechtse Heuvelrug neemt bovendien deel aan de 
bestuurstafel Economie.. U10 heeft het karakter van een open netwerk, waar partijen die van toegevoegde 
waarde zijn kunnen deelnemen. De wijze waarop binnen de U10 in een netwerk wordt samengewerkt 
maakt het mogelijk elk vraagstuk op zijn eigen optimale schaal op te pakken, soms met meer en soms met 
minder dan 10 gemeenten. Zo wordt bijvoorbeeld door 16 gemeenten (waaronder Wijk bij Duurstede), die 
samen een woningmarktregio vormen, afstemming gezocht met de woningbouwcorporaties over de groei 
van de sociale woningvoorraad. 

3. De gemeente Utrechtse Heuvelrug onderschňjft en versterkt het profiel en het beleid van de UW. 

In het collegevoorstel van Utrechtse Heuvelrug en de daarbij behorende raadsinformatiebrief en persbericht 
stelt het college de belangrijkste doelstelling van de U10, namelijk het versterken en benutten van de goede 
perspectieven van de regio Utrecht, te koesteren. Utrechtse Heuvelrug versterkt het groene profiel van de 
regio Utrecht en biedt een hoogwaardig woonklimaat voor de kenniswerkers van het Utrecht Science Park. 
Utrechtse Heuvelrug draagt daarnaast bij aan de versterking van de samenwerking met betrekking tot 
recreatie en de vitaliteit van het platteland/buitengebied. Utrechtse Heuvelrug kenmerkt zich door de 
bosrijke ligging van zorginstellingen en recreatieve voorzieningen. De Utrechtse Heuvelrug herbergt 
belangrijke natuur- en cultuurhistorische iconen voor het stedelijk gebied van de Utrechtse regio. En 
Utrechtse Heuvelrug toont zich actief en initiatiefrijk met betrekking tot duurzaamheid en energietransitie. 

4. De gemeente Wijk bij Duurstede onderschrijft en versterkt het profiel en het beleid van de U10. 

De gemeente Wijk bij Duurstede is deel van het Kromme Rijngebied, een afwisselend en veelzijdige 
plattelandsgebied dat zich profileert als het 'Buiten van Utrecht'. In 2016 heeft Wijk bij Duurstede samen 
met Bunnik, Houten en de provincie een ruimtelijke agenda uitgebracht. Hierin is de keuze voor 
binnenstedelijke ontwikkeling van woningbouw en behoud van de groene ruimte duidelijk verankerd. 
Wijk bij Duurstede werkt aan de versterking van de toeristische sector, vooral door recreatieve 
voorzieningen langs de Lek te ontwikkelen. Dit soort watergebonden recreatie in het rivierengebied komt 
verder in de U10 niet voor. Wijk bij Duurstede levert hiermee een waardevolle bijdrage aan de 
complementariteit tussen U10-gemeenten, evenals met de aanwezige agrarische sector. Wijk bij Duurstede 
is uitgeroepen tot één van de 10 'gouden gemeenten' voor de wijze waarop de decentralisaties in het 
sociaal domein zijn opgepakt. 

5. Het college ziet geen risico dat deelname van meer gemeenten aan de U10 de gedachte op kan roepen 
dat er sprake is van vervaging van het profiel Gezond Stedelijk Leven. 

De inhoudelijke ambtelijke verkenning laat zien dat er geen sprake is van vervaging van het profiel Gezond 
Stedelijk Leven. Als gevolg van lopende herindelingen/fusies zouden in de toekomst de gemeenten 
Leerdam en Zederik zich nog kunnen melden, als gevolg van de samenvoeging met Vianen tot de nieuwe 
gemeente Vijfheerenlanden. Daarnaast wordt al samengewerkt met de gemeenten Lopik, Montfoort en 
Oudewater. Geen van deze gemeenten heeft tot op heden laten weten volledig te willen toetreden tot de 
U10. Alle andere gemeenten in de provincie nemen deel in een ander regionaal verband, hetzij Gewest 
Amersfoort, hetzij Food-Valley, hetzij de Metropool Regio Amsterdam (MRA). 

Financiën: 

Er zijn geen financiële gevolgen voor Woerden. 

Vervolg: 

Zonder bezwaar van de huidige leden van de U10, treden Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede toe 
tot de U10. 

Bijlagen: 
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