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Questions & Answers Informatieavond voor volksvertegenwoordigers d.d. 30.09.2020 

 

RES Vraag Antwoord 

Effecten - RES Hoe wordt geborgd dat al die regionale 
plannen, die veel impact op het 
landschap hebben, in landelijk 
perspectief worden gezien? 

Het Planbureau voor de Leefomgeving adviseert hierover. Als alle RES-sen bekend 
zijn, wordt zicht verkregen op het resultaat (kwantitatief en kwalitatief). Als het 
eindbeeld bekend is, zal het Rijk bepalen of het resultaat van 35 Twh gehaald wordt 
in 2030 en wordt er een eerste beeld opgeleverd of en hoe we dat kunnen 
bereiken. Dan is ook duidelijk of hiermee een goede (landelijke) verdeling in het 
landschap ontstaat. 

Landschap - RES Hoe ga je om met die verstrooiing van 
windmolens en zonneweides over veel 
gebieden met risico van verrommeling 
van het landschap als gevolg? 

De openheid van het Eemland was aan de voorkant van het proces een belangrijk 
landschappelijk element als vertrekpunt. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat 
er verrommeling ontstaat, maar dat het past in het landschap, bijvoorbeeld door 
aan te sluiten bij bestaande infrastructuur. 
De gedachtelijn in het concept bod is om op een beperkt aantal plekken veel te 
kunnen opwekken. 

Participatie - RES Kunnen de gangmakers iets vertellen 
over de mate van betrokkenheid van de 
inwoners ? Is dat gezien het belang niet 
het belangrijkste waar we veel sterker op 
moeten inzetten ? 

In regionaal verband zitten betrokken organisaties zoals bijvoorbeeld NMU en 
Stedin vanaf het begin af aan tafel. Op lokaal niveau vragen de gemeenten ook aan 
hun inwoners wat zij vinden van dit vraagstuk. Gemeenten doen dit ieder op hun 
eigen manier. 
Het past ook in het regionale proces om inwoners te betrekken. De echte 
participatie zal in het proces richting het definitieve bod nog actiever plaatsvinden. 
Tot nu was het vooral informeren en ophalen, in de komende fase moeten we 
samen met de inwoners komen tot keuzes. 

Ambitie - RES In Amersfoort is gisteren een motie 
aangenomen om meer te doen dan de 
ambitie die er nu ligt. Hoe gaan we dat 
binnen de regio oplossen? Of wil 
Amersfoort zelf meer opwekcapaciteit 
naar zich toe trekken? 

Amersfoort heeft tien jaar geleden al besloten om in 2030 energieneutraal te zijn. 
Dit lijkt niet helemaal te worden gehaald. In 2017 is een kader vastgesteld voor 
energielandschappen (windmolens en zonnevelden). Deze initiatieven lopen al. 
Deze worden opgenomen in het bod. Ook in de Regio moeten we toewerken naar 
49% reductie van CO2. We komen nu tot 43%, de motie spreekt onze regio aan op 
het realiseren van 49%. Dit is een gezamenlijke opgave waarbij vooral naar het 
landschap wordt gekeken. Samen met bedrijven, agrariërs en inwoners moeten we 
dit gesprek samen aangaan om onze doelstellingen te realiseren. Vooralsnog is het 
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doel bijna bereikt om het concept bod samen verder te brengen. Een uitbreiding 
van het bod zal ook door alle gemeenteraden gedragen moeten worden. 

Alternatieven - RES Ik weet van de plicht om naar wind en 
zon te kijken in de RES. Maar UDG 
(Ultradiepe Geothermie) kan ook energie 
opwekken. 

(Ultradiepe) Geothermie is op termijn ook een optie. Wel is in het Klimaatakkoord 
afgesproken dat we ons in het concept bod richten op bewezen technieken als zon 
en wind. En zover is het nog niet met UDG. Mocht bij de twee jaarlijkse herijking 
van de RES blijken dat dit een mogelijkheid wordt, zal dit zeker worden betrokken. 
Veiligheid van geothermie is daarbij een harde randvoorwaarde. 

 
 

  

Ontwikkelbeeld Vraag Antwoord 

Proces  Wanneer moet het ontwikkelbeeld klaar 
zijn? 

In het voorjaar van 2021 moet het klaar zijn voor besluitvorming in colleges en 
raden en staten. 

Proces Waarom worden de raden nu pas 
meegenomen in het proces? 

Net voor de zomer is een raadsinformatiebrief verstuurd waarin het hele proces is 
beschreven. Het is een nieuw proces dat in de zomer pas gestart is. We laten de 
raden nu mee op lopen en later dit jaar worden de raden gevraagd een besluit te 
nemen over het afwegingskader. We willen in het voorjaar klaar zijn om op tijd te 
zijn om opgenomen te worden in de nieuwe kabinetsplannen. 

POVI - OB De POVI zet vooral in op 
ontwikkelgebieden bij OV verbindingen, 
verkeersknooppunten e.d. Zaken die 
kleineren gemeenten in minder mate 
hebben. Hierdoor belemmert dat de 
groei van  kleine gemeenten. Stelling is, 
kleine gemeenten komen onvoldoende 
aan bod in de POVI en mogelijk de visie. 

In de Regionale Ruimtelijke Visie van Regio Amersfoort (2018) zijn er twee principes 
afgesproken:  
1. Zoveel mogelijk uitbreiden aansluitend op bestaande situaties en omgeving, dat 
geldt ook voor de kleine gemeenten.  
2. De kwaliteit en leefbaarheid van de dorpen en gemeenten is een centrale factor.  
Deze principes zijn dus ook uitgangspunt voor het Ontwikkelbeeld. 
De gemeenten van Regio Amersfoort zijn bovendien alle 9 grote gemeenten. Wel is 
er sprake van kleinere kernen in die 9 gemeenten. In de nieuwe Provinciale 
Omgevingsvisie is de strakke rode contour losgelaten en is er wat bewegingsruimte 
ontstaan om de vitaliteit van de gemeenten en afzonderlijke kernen te waarborgen. 

Proces - OB Welke rol speelt de NOVI en hoe raakt 
dit onze regio? 

De strategie zoals wij nu willen formuleren in de Regio Amersfoort tot 2040 mist tot 
nu toe in de NOVI en is daarom erg van belang. Er is veel aandacht voor wonen, 
werken, mobiliteit maar ook groen. De principes liggen in NOVI en POVI niet ver uit 
elkaar, maar met deze ontwikkeling trekken we een been bij. 
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Actuele 
ontwikkelingen/Corona - OB 

Ook na corona blijven veel mensen thuis 
werken. Dus minder werklocaties nodig? 
En andersoortige woningen? 

We staan nog aan het begin van de ervaringen ten gevolge van de corona crisis. De 
effecten zijn nu langzaam zichtbaar aan het worden, met name de effecten voor de 
kantoormarkt. De Regio bestaat uit denkers en doeners. Dus voor een deel van de 
bedrijven geldt het effect dan ook niet. 
Het gaat er ook om wat willen we zijn en blijven als regio. Wij willen als Regio 
Amersfoort dat er gewoond en gewerkt kan worden. Er zijn meer ruimtevragers, 
maar werken en handhaving van werklocaties vinden wij van essentieel belang. 

Actuele 
ontwikkelingen/Corona - OB 

Welke ruimte is er in de tijd als Corona 
een open participatie belemmert? 

We leren en ervaren inmiddels dat online en digitaal mensen ook goed mee kunnen 
doen. We missen allemaal het fysieke contact, maar blijven onze raadsleden en 
inwoners op de goede momenten informeren en betrekken. 

Effecten - OB Als we willen uitbreiden met wonen en 
energie. Welke natuur sneuvelt dan? 

Juist in het proces van de RES staat het landschap centraal en willen we het 
mooie/goede behouden. We doen er alles aan om de oplossingen zorgvuldig in te 
passen. We willen een mooie groene regio blijven. 

Effecten - OB De groei zoveel mogelijk in bestaand 
gebied, is dat mogelijk met 75 m2 groen 
per woning, infrastructuur en ruimte 
voor RES, 8.000 woningen en 
werklocaties. Dat betekent toch 
noodzakelijke uitbreiding naar 
landbouwgrond. 

We gaan in het proces eerst bepalen welk afwegingskader we willen hanteren en 
vervolgens gaan we scenario’s uitwerken. Het is een keuze van ons allen hoe we 
met dit onderwerp om willen gaan. We zijn allemaal erg gehecht aan ons landschap 
en willen dat zoveel mogelijk in stand houden. Verdichten is dan een eerste keus, 
om buitengebied te kunnen sparen. Daarna zullen er wellicht toch andere keuzes 
gemaakt moeten worden. 
In de afzonderlijke scenario’s wordt in beeld gebracht wat het effect is van alle 
keuzes. Het ene scenario zal uitgaan van zoveel mogelijk groei in bestaand gebied, 
maar een ander scenario zal zeker effect hebben op de hoeveelheid 
landbouwgrond. 

Proces - OB Moet participatie met inwoners niet nu 
al plaatsvinden, bij het samenstellen van 
het afwegingskader. 

Er vinden momenteel veel participatietrajecten plaats die gaan over het 
ruimtegebruik in de regio. Denk hierbij aan de gemeentelijke omgevingsvisies, de 
lokale duurzaamheidprogramma’s, de Regionale Energie Strategie en de provinciale 
omgevingsvisie. We willen de samenleving niet overvragen of onduidelijkheid 
creëren rond deze verschillende trajecten en het Ontwikkelbeeld 2030 – 2040. 
Door een uitgebreide online enquête willen we inwoners en belanghouders laten 
reflecteren op de verschillende waarden en functies die zij belangrijk vinden voor 
de toekomst van Regio Amersfoort. De uitkomsten van de online enquête zijn niet 
representatief voor wat de inwoner van Regio Amersfoort vindt. Het geeft wel een 
indruk van hoe verschillende inwonersgroepen denken over wat belangrijk is voor 
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het Ontwikkelbeeld. Het resultaat van de enquête moet een beeld zijn van wat 
inwoners en belanghouders hoog waarderen wanneer er keuzes gemaakt worden 
rond Wonen, Werken, Mobiliteit, Klimaat, Energie en Natuur. Uit de enquête 
moeten ook de belangrijkste pijnpunten voor inwoners naar voren komen.  
 

Bedrijven-werklocaties OB Wordt er bij de uitbreiding van de 
werklocaties (35HA) ook gekeken naar 
lokaal maatwerk bij b.v. de aanwezigheid 
maakindustrie met grote ruimtebehoefte 
en de behoefte aan ruimte om oudere 
bedrijventerreinen te transformeren tot 
woonwijken. 

Er wordt ook gekeken naar lokaal maatwerk. 
In het raadsvoorstel over fase 1 staat vermeld: 
De scenario’s zijn integrale regionale verstedelijkingsmodellen die de hoeken van 
het speelveld verkennen. In deze scenario’s landen de opgaven voor wonen en 
werken met een bandbreedte. Uitgaande van de bouwstenen van fase 1 als 
ondergrens (de minimale ruimtevraag) wordt verkend wat een scenario maximaal 
aan kan. 
Met behulp van het afwegingskader worden de verschillen tussen de scenario’s 
inzichtelijk gemaakt. 
 

Groen OB De ruimte en groene buffers rond 
dorpen en steden zijn erg belangrijk voor 
het gevoel dat de regio niet één grote 
stedelijke vlek is. Je moet het gevoel 
houden dat je een stad of dorp verlaat 
en een ander dorp binnenkomt. Hoe 
zorg je ervoor dat die buffers behouden 
blijven? 

Het grote aantal te verwachten ruimteclaims op het gebied van wonen, werken, 
bereikbaarheid en energietransitie maakt het noodzakelijk om groen en recreatie 
mee te laten groeien.  
In de afzonderlijke scenario’s wordt in beeld gebracht wat het effect is van alle 
keuzes op de ruimte en groene buffers rond dorpen en steden. 

Deelnemers ontwikkelbeeld Behoefte 8000 woningen extra tot 2040 
exc. Barneveld en Nijkerk. Doen die niet 
mee in die opgave? 

De cijfers van Barneveld en Nijkerk maken deel uit van de verstedelijkingsstrategie 
Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. Deze worden integraal overgenomen in het 
Ontwikkelbeeld. 

Proces Ontwikkelbeeld Wat gaat de regio Amersfoort eraan 
doen qua regierol naar de provincie voor 
de programmering van woningbouw en 
bedrijventerrein dat kleinere gemeenten 
als Woudenberg niet ondersneeuwen in 
de regio met Amersfoort en Soest? Dit 
omdat er vanaf 1992 o.a. de 

De urgentie en opgaven voor het Ontwikkelbeeld vormen het vertrekpunt om 
verschillende scenario’s voor verstedelijking uit te werken. Het afwegingskader 
formuleert de belangrijkste doelen en is in lijn met de doelen zoals die bij de 
besluitvorming over de Regionale Ruimtelijke Visie zijn gesteld. Een van die doelen 
is om ruimte te bieden aan kleine kernen om beperkt te groeien, zodat dorpen 
vitaal blijven. 
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bedrijventerreinen door uitplaatsing van 
bedrijven in woongebieden het netto 
oppervlakte bedrijventerrein behoorlijk 
is afgenomen.  

Landschap OB Groei en verrommeling is wel een grote 
tegenstelling. Is er een tussenweg ? 

In de afzonderlijke scenario’s wordt in beeld gebracht wat het effect is van alle 
keuzes. Het Ontwikkelbeeld is niet het beste scenario, maar (zo mogelijk) het beste 
van alle scenario’s.  

Bedrijven/werklocaties OB Willen wij als Woudenberg als meest 
Zuidelijk gemeente van de provincie 
Utrecht geen inwoners en bedrijven 
verliezen naar Scherpenzeel (de 
provincie Gelderland) en willen wij als 
Woudenberg een krachtige zelfstandige 
gemeente blijven, dan is het 
noodzakelijk dat de vergroting van areaal 
aan bedrijventerrein minstens in 
verhouding staat tot de toename van het 
aantal inwoners ( sinds 1995 40% 
gegroeid tot 2030. Wilt u als regio deze 
individuele situaties van een kleine 
gemeente ook zorgvuldig ruimte geven 
door maatwerk? 

Ja, een van die doelen is om ruimte te bieden aan kleine kernen om beperkt te 
(blijven) groeien, zodat dorpen vitaal blijven. 
 

Relatie Den Haag 
Duurzaamheid 

We lopen nu tegen het feit aan dat de 
duurzaamheidsladder van Den Haag de 
woningbouw in kleine kernen dwarszit, 
waardoor de leefbaarheid in ons geval 
onder ernstige druk komt. Kunnen we 
iets richting Den Haag doen wat betreft 
die duurzaamheidsladders? 
het gaat om de ladder duurzame 
verstedelijking 

Een van de doelen van het Ontwikkelbeeld is om ruimte te bieden aan kleine 
kernen om beperkt te groeien, zodat dorpen vitaal blijven. 
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Bedrijven/werklocaties 35 ha voor bedrijventerreinen is erg 
beperkt tot 2040, zeker als we juist ook 
het Werken willen faciliteren in de regio. 
Kan het Ontwikkelbeeld niet rekening 
houden met meerdere werkscenario's 
qua behoefte? 
 

Ja, uitgaande van de bouwstenen van fase 1 als ondergrens (de minimale 
ruimtevraag) wordt verkend wat een scenario maximaal aan kan. 
 

 


