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Vraag Antwoord

- De opgave in Regio Amersfoort voor 2030-2040 is slechts circa 13.500 
woningen, tegenover 40.000 in de regio Food Valley en 60.000 in regio Arnhem 
Nijmegen. Hoe is deze verhouding te verklaren?

- Wat betekent dit voor Woudenberg? Wordt de druk op Woudenberg vanuit de 
Randstad daardoor groter, omdat Woudenberg het meest tegen de Food Valley 
aanligt?

Gelet op de hoeveelheid en de aard van de vragen is er met de fractievoorzitters 
afgesproken dat bij de behandeling van het voorstel eerst een ambtelijke 
inleiding/toelichting gegeven zal worden door Karen Kuperus op de achtergronden van 
het voorstel. Daarin worden dan ook de vragen meegenomen/beantwoord.

- Woudenberg groeit in de komende 20 jaar naar verwachting bijna 40%, ten 
opzichte van gemiddeld 20% in de regio. Hoe komt het dat de woningbehoefte 
in Woudenberg zoveel groter is dan in de andere gemeenten in de regio 
Amersfoort? 

- Wordt de druk op Woudenberg daardoor in de regio nog groter? Temeer omdat 
wij vanuit de randstad gezien nog relatief goedkoop zijn?

- Wonen, werken, infrastructuur en energietransitie leggen een steeds grotere 
claim op het gebied. Wat betekent het voor het agrarische karakter van ons 
gebied? Denk ook aan de gewenste transitie en extensivering van de landbouw. 

- Zijn er meer gegevens bekend van de verwachten ontwikkelingen in de 
landbouw in de regio Amersfoort en in Woudenberg in de komende 20 jaar?

- In de strijd om de ruimte is het belangrijk dat we creatiever met de ruimte 
omgaan. Welke transities zien we in de integratie van ruimtegebruik, denk aan 
stadslandbouw, stadsparken, water-, energie en natuur inclusieve bouw?

- De Regio Amersfoort wil een goed klimaat kunnen blijven bieden om te 
ondernemen. Dat kan door fysiek te zorgen voor duurzame en voldoende 
werklocaties voor bedrijventerreinen, etc. Wat zijn de verwachtingen met 
betrekking tot ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio en in 
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Woudenberg?

- In het rapport, pag. 22 staan de N224 en N226 wel benoemd als knelpunt.  
Interpreteren wij bijlage 2 (Mobiliteitsonderzoek) goed als we daaruit afleiden 
dat de capaciteit op de N224/Stationsweg voldoende is voor de toekomstige 
verkeersvraag? Zo ja, kunt u de verschillen tussen het rapport en de bijlage 
verklaren?


