
  

 

Motie 'Bouwen in Nieuwer ter Aa' 

De raad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 28 januari 2020, 

Gehoord hebbende: 

• De commissie Fysiek Domein d.d. 14 januari 2020.  

Kennis genomen hebbende van: 

• Het verzoek van de Dorpsraad Nieuwer ter Aa in de gelegenheid gesteld te worden om met 
woningbouwvoorstellen te komen die aan de gemeente en provincie kunnen worden 
voorgelegd. 

• Het (nog vast te stellen) statenvoorstel 'Afwegingskader-uitbreidingslocaties-voor-
woningbouw, documentnummer 8200D897'. 

Verzoekt het college: 
1. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in mei 2020, het gesprek aan te gaan met de Dorpsraad 

Nieuwer ter Aa en de provincie om in gezamenlijkheid de mogelijkheden van woningbouw op de 
door de Dorpsraad gewenste locatie te onderzoeken; 

2. dit proces maximaal te faciliteren; 
3. een visie te laten maken op ontwikkelingen in kleine kernen waarbij, in lijn met het nog vast te 

stellen provinciaal beleid (waarbij vitaliteit en leefbaarheid van kleine kernen reden wordt om af te 
kunnen wijken van de rode contour), deze visie van toepassing wordt verklaard op de gewenste 
ontwikkelingen in Nieuwer ter Aa; 

4. ernaar te striven deze visie uiterlijk September 2020 aan de raad ter besluitvorming voor te leggen; 
5. en deze direct na het vaststellen van deze visie en de provinciale verordening, aan de provincie 

aan te bieden. 
 

En gaat over tot de orde van de dag 
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Toelichting op de motie: 
 
De gewenste bouwlocatie betreft hier een locatie grasland achter een industrieterrein. We offeren 
geen groen op met dit plan en het zou perfect voldoen aan de wens van de inwoners zelf om in 
Nieuwer ter Aa te kunnen blijven wonen. Er is een groot tekort aan geschikte woningen. Gegeven 
deze factoren ziet Lokaal Liberaal geen redenen om op deze locatie vast te houden aan de 
bestaande rode contouren. Deze motie roept op om het gesprek aan te gaan om uiteindelijk te 
komen tot het aanpasssen van de rode contouren, zodat er gebouwd kan worden. 

 


