
Beantwoording vragen GBW-fractie over agendapunt  9………NOVEX………………..
Raads(commissie)vergadering van:  7-2-2023………

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen
 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij
 Gebruikt u a.u.b. voor ieder onderwerp  een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen opslaan

Vraag Antwoord

Novex moet uiteindelijk leiden tot een ruimtelijk arrangement op basis van doelen 
en normeringen vanuit 20 Nationale programma’s. Het gebiedsprogramma 1.0 is in
juli 2023 gereed met doelen voor water, klimaat en natuur. De totstandkoming van
het gebiedsprogramma 1.0 vindt onder meer in samenwerking met de gemeenten 
plaats.

1. Hoe vult het college de samenwerking in, ten behoeve van de 
totstandkoming van het gebiedsprogramma 1.0? 

Primair via de samenwerking in de regio Amersfoort, waar de provincie Utrecht veelal 
ook aanwezig is.

2. Welke belangen bezien vanuit Woudenbergs optiek wenst het college veilig
te stellen?

De belangen en ambities zoals vastgelegd in de structuurvisie en andere 
beleidsdocumenten

3. Hoe betrekt het college de inwoners en de Raad bij het leveren van deze 
inbreng?

Zolang het gaat om de inbreng vanuit ons bestaande beleid, voelen wij ons gesterkt 
door de besluitvorming en participatie die daarbij aan de orde geweest is. 
Mocht sprake zijn van beleid of ambitie die nog niet in bestaand beleid is opgenomen 
of waar aanleiding is voor een bijstellen, zullen wij dat op de gebruikelijke wijze met 
de raad bespreken en een voorstel doen op welke wijze beleidsaanpassing tot stand 
kan komen.  

4. Als het college de inwoners en/of niet betrekt, wat zijn hierbij de 
overwegingen van het college? Graag toelichten.

Wij gaan uit van bestaand beleid, waar participatie bij heeft plaatsgevonden.

5. In de brief van de VNG is opgenomen dat een tekenprogramma loopt van 
december 2022 tot 1 maart 2023. Wat behelst dit tekenprogramma en wat 
is het college voornemens te tekenen c.q. waartoe heeft het college zich 
inmiddels toe verbonden?

Het gaat daarbij om de woondeal, waarover u onlangs via de regio bijeenkomst 
geïnformeerd bent. Besluit komt de komende weken en wij houden u op de hoogte, 
maar Woondeal is voor Woudenberg een besluit op basis van bestaand beleid.



Vraag Antwoord

6. Is het college voornemens om, alvorens te ondertekenen, de Raad terzake 
te informeren en te raadplegen?

U bent via de regiobijeenkomst inmiddels geïnformeerd, daar hebben wij weinig aan 
toe te voegen. De ondertekening zal plaats vinden op basis bestaand beleid, dus 
bevoegdheid college, er is in tijd geen ruimte voor raadpleging maar op inhoud op dit 
onderdeel ook niet noodzaak naar onze mening.

7. In de VNG-brief wordt gewezen op de noodzakelijke lokale inbreng om de 
ruimtelijke keuzes te maken. Hoe komt het college tot de noodzakelijke 
lokale inbreng en welke stakeholders worden betrokken inclusief de Raad?

Uitgangspunt voor ons zijn de Structuurvisie 2030, aangevuld/aangepast met de 
oplegger 2019 en de raad brede onderschrijving van de koers van de gemeente bij de 
besluitvorming rond het Ontwikkelbeeld regio Amersfoort. Wij hebben op dit moment 
geen signalen dat hier door de raad inmiddels anders over gedacht wordt. Daarmee 
op dit moment geen noodzaak om hier aanvullende actie op te ondernemen.


