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Vraag Antwoord

1. Welke heldere afspraken kunt u zich voorstellen en zou u willen maken met 
de Raad hoe wij in de verdere uitwerking worden betrokken?

2. In het ontwikkelbeeld wordt zeer beperkt aandacht besteed aan landbouw. 
Wellicht kan Woudenberg aansluiten bij Food Valley , want daar wordt een 
landbouwperspectief geschreven. 2.A Is deze optie in beeld? 2.B En ziet u 
mogelijkheden om (meer) aandacht te besteden aan de landbouw? 

1 Gelijk aan de signalen die wij kennen vanuit de eerdere moties, denken wij dat het 
gewenst is om de raad te informeren over de voortgang en in het bijzonder over de 
maatwerk gesprekken. Welke direct van belang zijn voor de uitvoering van de kaders 
zoals bepaald in de Structuurvisie 2030 en de oplegger. Wij zullen daarvoor de 
voortgangsrapportages Structuurvisie maar vooral die van de verkenning Woudenberg 
zuidoost benutten. En natuurlijk info namens het college als er eerder aanleiding is.  

2 Klopt, bedoeling is om voor het landbouw perspectief, zeker voor het oostelijke deel 
van de regio, aan te sluiten bij hetgeen in Food Valley al gebeurt en via Food Valley 
met het rijk besproken wordt.

Het zwaarte punt van Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort ligt bij de rijksopgave van 
voldoende wonen, werken en de bijpassende (OV) infrastructuur. Op dat punt haken 
de Food Valley gemeenten Nijkerk en Barneveld ook aan bij de regio Amersfoort. Het 
landbouwvraagstuk kan beter primair via Food Valley behartigd worden. 

Positief is wel dat het Ontwikkelbeeld duidelijk maakt dat in de stapeling van ruimte 
vragers keuzes gemaakt moeten worden en dat daarin ook de rol van natuur en 
landbouw meegenomen moet worden. De invulling daarvan kan komen via het 
landbouwperspectief vanuit de Food Valley. In de uitvoeringsagenda zal worden 
uitgewerkt hoe de samenwerkingsstructuur vormgegeven kan worden. 


