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Vraag Antwoord

De verwachting is dat de Gemeente Amersfoort richting 2040 uiteindelijk 
onvoldoende ruimte heeft om te voldoen aan de woonvraag. In hoeverre wordt er 
een afweging gemaakt om aan die woonbehoefte te voldoen.

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.

Op basis van deze prognose, is het dan juist beter om in de regio, excl. Gemeente 
Amersfoort, meer de nadruk te leggen op wonen. Dit ook om verstedelijking tegen 
re gaan.

Indien de keuze meer wordt gemaakt om de regio breder in te zetten heeft dat ook 
gevolgen voor mobiliteit, lees, de regio zal beter dienen te worden ontsloten. Ziet u 
het voordeel in van deze strategie?
Het ontwikkel beeld als het gaat over OV, c.q. Mobiliteit, centreert zich steeds op 
het ontsluiten van de stedelijke gebieden. In hoeverre kunnen we zien wat dit 
ontwikkelbeeld doet voor het ontsluiten van Woudenberg op het gebied van OV.

Wederom het OV: Toekomstbeeld valt niet heel erg in het voordeel van Amersfoort 
lijken uit te. Kunt u dat toelichten?

Pagina 24 geeft de woonbehoefte aan van Woudenberg, redelijk kleine letters - 
Klopt het dat er tussen 2029 en 2039 770 woningen staan bij Woudenberg als 
behoeft?

Indien correct, 770 woningen betekend dat minimaal zoekgebied 5 nodig is om aan 
de vraag te voldoen. correct

Dat zelfs met zoekgebied 5 we deze 770 woningen nog niet kunnen halen, correct?

Pagina 33 – Geeft de RES weer in de Regio, incl. Leusderheide. Met welke 
hoeveelheid windturbines is rekening gehouden in dit model?



Pagina 38: Hier staat Woudenberg wonen en staan alle fases hoevelaar op “zachte 
plannen”. Fase 1 zijn we aan het bouwen, fase 2 aangekocht, fase 3, idd zacht. 

Concreet, waarom staat er geen correcte weergave van de plannen van 
Woudenberg op deze pagina?

Pagina 39: totaal 35 Ha voor werken, wat is hier de onderverdeling in als het gaat 
om Woudenberg?

pag. 3: In de POVI is een gebiedsuitwerking voor de regio Amersfoort aangekondigd. 
Is inmiddels bekend wanneer die gepland staat?

Algemeen: De RES wordt “indicatief” benoemd en globaal in het ontwikkelbeeld 
opgenomen. In hoeverre zal het definitieve RES bod effect hebben op het 
ontwikkelbeeld. 

Zou mogelijk, de RES, met mogelijk veel zonnevelden e.d. een belemmering 
kunnen zijn voor het ontwikkelbeeld

Bijlage 1 Kaartenboek

In de kaart “Optimaal benutten ov-infrastructuur” is in Woudenberg de PTAL 
“Woudenberg Laanzicht” genoemd. Is hier een reden voor of kan “Woudenberg 
Centrum” evengoed de aanduiding zijn?

Bijlage 2 Kaartenboek

In de kaart “Ritten per uur” is de intensiteit tussen Amersfoort en Leusden (in de 
ochtendspits in 2030) aangegeven als zijnde ‘tussen 2000 – 5000’; dit lijkt hoog, is 
dit wel correct? Hoe betrouwbaar zijn deze concept-kaarten?


