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Onderwerp 
Aangenomen TK-motie Koerhuis en Dik-Faber 

Aanleiding 
Een motie die het kabinet oproept de regio Amersfoort aan te laten sluiten bij 
de woondeal met de regio Utrecht, is aangenomen door de Tweede Kamer. 

Bericht 
In collegebericht 2020-207 informeerden wij uw raad over de motie van 
Kamerleden Koerhuis en Dik-Faber (Kamerstuk 35 570 VII, nr. 45). De motie 
roept het kabinet op de regio Amersfoort aan te laten sluiten bij de woondeal 
met de regio Utrecht, waarbij de bestaande afspraken met de regio Utrecht 
blijven staan en met de regio Amersfoort nieuwe afspraken worden gemaakt. 
Een zeer ruime meerderheid (146 tegen 4) van de Tweede Kamer stemde 
dinsdag 17 november 2020 voor de motie.  

Het aannemen van de motie is een belangrijke uitkomst voor woningzoekenden 
in onze regio. Amersfoort is een van de meest gespannen woningmarktregio’s 
die nauwe samenhang vertoont met de naburige woningmarktregio’s in de 
noordvleugel Randstad, waaronder regio Utrecht. Voor een antwoord op de 
enorme vraag naar woningen in Amersfoort, is een woondeal en de extra 
ondersteuning die daarmee gepaard gaat van essentieel belang. 

Wij hebben vertrouwen in een goede samenwerking vanuit onze regio met de 
regio Utrecht (U16), de provincie, het Rijk en andere betrokken partijen (o.a. 
corporaties, marktpartijen) om onze woonopgaven en de daaraan verbonden 
bredere verstedelijksopgaven (zoals bereikbaarheid).  

Vervolg 
De breed aangenomen motie is een duidelijk politiek signaal aan de minister om 
de woondeal-status voor regio Amersfoort nu echt te regelen, zodat we 
voortvarend met elkaar aan de slag kunnen met de woonopgaven. Als regio 
Amersfoort gaan wij de komende tijd in overleg met het ministerie van BZK, de 
provincie Utrecht, de regio Utrecht en andere betrokken partners over de 
uitwerking van de motie. 
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