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Inleiding 

Hierbij informeren we u over, de informatie die van de regio Amersfoort ontvangen hebben 
over, de uitkomsten van het Bestuurlijk overleg Leefomgeving Noordwest van 20 juni 
2022 waarin de Utrechtse partijen (gemeenten, regio's en provincie Utrecht) met het kabinet 
een aantal afspraken hebben vastgesteld. De bijgevoegde raden- en statenbrief bevat een 
uitgebreide terugkoppeling van de afspraken voor de hele provincie Utrecht. Wij stellen voor 
hier kennis van te nemen en deze te delen met de gemeenteraad.

Uitkomsten voor de Regio Amersfoort 
Tijdens het BOL zijn afspraken gemaakt die gericht zijn op het vergroten van de 
woningbouwproductie op korte termijn (versnellingsafspraken). De versnellingsafspraken zijn 
bedoeld voor projecten die met een enkele infrastructurele maatregel (bijv. een rotonde of 
ontsluitingsweg) binnen 3 tot 5 jaar van start kunnen. Binnen onze regio heeft Soest 
(Soesterberg, 920 woningen) een financiële bijdrage ontvangen. De infrastructurele 
maatregelen die Amersfoort voorstelde zijn nu niet gehonoreerd, deze passen qua schaal en 
complexiteit beter bij de afspraken die komend najaar in het BO MIRT worden gemaakt voor 
de grootschalige woningbouwgebieden. De maatregelen die Barneveld indiende zijn ook niet 
gehonoreerd. Barneveld beraadt zich nog op eventuele vervolgstappen.

Samenvatting 
Wij stellen u voor hier kennis te nemen en de bijgevoegde stukken te delen met de raad.
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