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Voor de verdere uitleg en opzet verwijzen wij naar de bijiagen.
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Inleiding
De Regionale Ruimtelijke Visie voor de regio Amersfoort (2018) geeft in het 
uitvoeringsprogramma aan dat ca. 10 jaar voor dat de huidige ontwikkellocatie vol zijn gestart 
wordt met een visie en strategie voor na 2030.
Regio Amersfoort is flink gegroeid de afgelopen periode en naar verwachting zal die groei zich 
voortzetten. Een diverse en aantrekkelijke woningmarkt, goede bereikbaarheid van 
(hoogwaardige) werkgelegenheid en unieke natuurgebieden maken van Regio Amersfoort een 
zeer geliefd vestigingsgebied. Dat heeft ook een keerzijde: ruimte en leefbaarheid komen 
onder druk te staan.
Ten behoeve van de uitvoering van de programme's wonen en werken is vanuit de concept 
POVI ook behoefte aan een lange termijn visie en ontwikkelbeeld.

Argumenten
In dit proces zullen de gemeenten uit regio Amersfoort samen met de provincie Utrecht komen 
tot een strategie om de groeiende behoefte aan ruimte voor Wonen en werken in goede banen 
te leiden.
Tot circa 2030 is er (op papier) voldoende ruimte om aan de woonbehoefte te voldoen, al zal 
de daadwerkelijke ontwikkeling daarvan nog wel de nodig inspanning vergen. Voor de 
ontwikkeling na 2030 moeten nog keuzes worden gemaakt. Daarvoor is het nodig een visie en 
strategie op te stellen. Dit is ook als zodanig aangegeven in de vastgestelde Regionale 
Ruimtelijke Visie (2018, uitvoeringsagenda) en de Ontwerp Provinciale Omgevingsvisie 
(vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 17 maart 2020). Het gaat om wonen, werken en 
bereikbaarheid in samenhang, maar ook in samenhang met andere opgaven zoals groen, 
energie en klimaat. Het Ontwikkelbeeld 2030-2040 geeft invulling aan deze noodzakelijke 
uitwerking.

Bijgevoegde startnotitie vormt de basis om te komen tot een Ontwikkelbeeld regio Amersfoort, 
t.b.v. uitwerking POVI en vervolg op RRV..

Beoogd resultaat (wat)
Lange termijn ontwikkelbeeld voor de regio Amersfoort en daarin dus voor Woudenberg, om 
daarmee in de toekomst te kunnen voorzien in de behoefte van wonen en werken. Voor 
Woudenberg het document waarmee de ambities uit de oplegger Structuurvisie 2019 
verankerd kunnen worden in het provinciale ruimtelijke beleid.

Het zal geen eenvoudig proces worden. Het beoordelingskader, de uitgangspunten voor de 
scenario's en het eindbeeld moet in de regio tot stand komen op basis van raadsbesluiten van 
individuele gemeenten, daarmee bestaat het risico van een niet gedeeld eindbeeld. Gelijktijdig 
is ook de provincie Utrecht opdrachtgever en de basis ambitie van de concept POVI kan 
conflicteren met lokale gemeentelijke wensen.
De ervaringen met het bureau Must zijn wat dat betreft positief en het gezamenlijke proces 
maakt dat er slechts een keer een grote inspanning en eventuele discussie nodig is en niet in 
op verschillende onderdelen. Het is dan ook vooral van belang om bestuurlijk (college en raad) 
en ambtelijk actief betrokken te zijn om in een vroeg stadium bij te kunnen sturen.

Centrale vraag
Kunt u instemmen met deze Startnotitie en wilt u deze samen met een raadsbrief via de 
ingekomen stukken aan de raad doen toekomen?

Kader
RVV (2019), concept POVI, rijksbeleid, RES, Structuurvisie Woudenberg 2030 met oplegger
2019.
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Beoogd resultaat (hoe)
Vaststelling Ontwikkelbeeld.

Aanpak/uitvoering
Zie startnotitie.

Maatschappelijke participatie
Het Ontwikkelbeeld 2030-2040 wordt opgesteld door MUST in samenwerking met ambtenaren 
en bestuurders van de 9 gemeenten, provincie Utrecht, provincie Gelderland en Bureau Regio 
Amersfoort. Zie voor de betrokkenheid van stakeholders en inwoners de bijiage.

Duurzaamheid en Inclusie
Parallel aan de totstandkoming van het Ontwikkelbeeld wordt gewerkt aan de regionale 
energie strategie. Beide processen dragen bij aan een gezonde groei van Regio Amersfoort 
door richtinggevende keuzes te maken voor het ontwikkelen van nieuwe woon/werklocaties in
2030-2040, bereikbaarheid, meegroeien van groen en inpassing van duurzame opwek van 
energie.

Financiele consequenties
Er zijn geen financiele consequenties. Provincie Utrecht en Regio Amersfoort hebben in hun 
begroting rekening gehouden met de totstandkoming van het Ontwikkelbeeld 2030-2040.

Communicatie
Provincie Utrecht en Regio Amersfoort (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, 
Soest, Woudenberg, Barneveld en Nijkerk) creeren een Ontwikkelbeeld voor de periode 2030-
2040 om op basis van dit Ontwikkelbeeld afspraken te maken over de te ontwikkelen woon- en 
werklocaties, bereikbaarheid en het meegroeien van groen. Provincie Utrecht en Regio 
Amersfoort streven samen naar een aantrekkelijke regio waarin het goed leven is, met een 
gezonde woning- en arbeidsmarkt en waar de bereikbaarheid en leefbaarheid op orde is.

Conclusie
Wij stellen u voor om in te stemmen met de startnotitie en daarmee het plan van aanpak. 
De gemeenteraad via de ingekomen stukken zo snel mogelijk op de hoogte te stellen en hen 
adviseren om actief deel te nemen aan de bijeenkomsten die tijdens dit proces gehouden 
worden.

Bijlage(n)
Plan van aanpak
Raadsbrief (wordt later bijgevoegd)


