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HIGHLIGHT: Groeisteden, zoals Utrecht, zuigen de provincie leeg. Waarnemend burgemeester van Lopik 
Jan Pieter Lokker vindt het de hoogste tijd voor actie. 
 

opinie 

In het recent verschenen rapport De Staat van Utrecht, schrijft de provincie dat tegenstellingen tussen de 
stad Utrecht en de rest van de provincie flink zullen toenemen. Tevens constateert zij dat het inwonertal van 
de provincie de komende jaren met 13 procent zal groeien, maar dat gemeenten in de Lopikerwaard te ma-
ken krijgen met daling: Lopik -10, IJsselstein -11, Montfoort -6 en Oudewater -1 procent. De bevolkingskrimp 
zal negatieve gevolgen hebben voor de draagkracht van voorzieningen die nodig zijn om de gemeenten 
leefbaar te houden. Hoogste tijd om bestuurlijk de koppen bij elkaar te steken!   
 
 

Een belangrijke oorzaak van krimp is de zuigkracht van de stad, die het omringende platteland dreigt leeg te 
trekken. De stad als groeimotor van de economie en centrum van kennis en cultuur. Een speciale 'Agenda 
Stad' kan rekenen op nationale en Europese fondsen om groei, innovatie en leefbaarheid te bevorderen.  
 
Maar deze groei zet de sociale en fysieke leefbaarheid van de stad flink onder druk. De stad heeft een leef-
baar, vitaal en economisch sterk platteland nodig om haar doelstellingen van 'Green, Healthy and Smart City' 
te bereiken. Door de stad 'groener' en de dorpen 'roder' te maken, worden negatieve gevolgen van stedelijke 
groei opgevangen en blijven onze dorpen leefbaar. Zo is de agenda van de stad ook de agenda van het 
platteland.  
 
Voor de Lopikerwaard geldt dat zij is gelegen in het unieke veenweidegebied van West-Utrecht, omringd 
door de Lek, Vlist en Hollandse IJssel. De regio is rijk aan cultuurhistorie en bestaat uit aantrekkelijke dorpen 
en stadjes met hechte gemeenschappen.  
 
Er is ruimte voor toekomstbestendige agrarische bedrijven, maar ook voor kleinschalige ondernemingen in 
vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en mengvormen van landbouw en verblijfsrecreatie. Tevens is er 
ruimte voor het bouwen van betaalbare woningen. Dus, alle seinen staan op groen voor duurzame ontwikke-
ling van de Lopikerwaard.  
 
De concentratie van activiteiten in de stad en de forse krimp in de Lopikerwaard zijn te risicovol om zaken op 
zijn beloop te laten. Provincie en gemeenten zullen de koppen bij elkaar moeten steken om inzicht te krijgen 
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in elkaars ambities, om vervolgens aan de slag te gaan met overkoepelende thema's en uitdagingen. Be-
langrijk is dat de gemeenten in de Lopikerwaard bestuurlijk met ÈÈn stem spreken, om een serieuze partner 
te zijn. 

Alle seinen staan op groen voor een duurzame ontwikkeling van de Lopikerwaard 
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