
Beantwoording vragen GBW-fractie over agendapunt 10 Uitvoeringstrategie Landelijk Gebied.
Raads(commissie)vergadering van:  7 februari 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

De Provincie heeft de uitvoeringstrategie landelijk gebied (ULG) eind november 
2022 vastgesteld. Eind januari 2023 is de eerste voorverkenning gereed.

1. Wanneer wordt deze voorverkenning beschikbaar gesteld aan de Raad?

Op het moment dat wij er als college kennis van hebben kunnen nemen, via de 
provincie.

2. Uit de bijlagen van de ULG blijkt dat het grondgebied van de gemeente 
Woudenberg wordt opgesplitst en toegedeeld aan 2 deelgebieden. In de 
ULG is opgenomen dat versnippering en bestuurlijke drukte moet worden 
voorkomen. Door de opsplitsing wordt juist het tegendeel bereikt. Is het 
college het hiermee eens? Zo ja, wat gaat het college daaraan doen? Zo 
nee, waarom niet? Graag motiveren.

Het apart behandelen van de Utrechtse Heuvelrug, waar via de Stichting Nationaal 
Park, indien gewenst, een brede belangen tafel beschikbaar is en vanuit de 
samenwerkingsagenda een eerste beeld van de opgave vinden wij niet zo bezwaarlijk.
Vooral niet omdat dit gebied via haar flanken niet losgezien kan worden van alle 
invloeden vanuit de omgeving.
De keuze om Woudenberg in te delen bij de regio Amersfoort snappen wij bestuurlijk. 
Geografisch maken wij ons wel zorgen of daarmee voldoende ruimte is voor het 
gebiedseigene van Woudenberg, dat een veel grotere samenhang heeft met 
Renswoude en verschillende Gelderse gemeenten.
Dus op het niveau van ULG, hebben wij begrip voor de keuze, maar het geeft ons als 
gemeente wel extra bestuurlijke drukte. Wij blijven dan ook aandringen bij de 
provincie op een gebiedsproces dat geen rekening houdt met de bestuurlijke indeling, 
maar juist aansluit bij het gebied. Dus een Vallei proces.

3. Het college geeft in het advies aan de Raad aan dat bestuurlijk en 
ambtelijk de komende tijd wordt bezien op welke wijze de belangen van 
ons landelijk gebied het best gediend kunnen worden. Is het college 
voornemens om dat met de Raad te delen en zo ja, wanneer? Indien niet, 
waarom niet? Graag toelichten.

Wij zijn via verschillende kanalen aan het bezien en aandacht vragen voor een 
gebiedsproces dat het meest aansluit bij onze boeren, grondeigenaren, natuur en 
waterwaarden. Het moge duidelijk zijn dat een gebiedsproces Vallei, dus samen met 
grondgebied Renswoude, delen van Leusden en samenhang met het aansluitende 
landelijk gebied van Gelderland, onze voorkeur heeft.
Op het moment dat er meer duidelijkheid is over het gebiedsproces of processen op 
ons grondgebied zullen wij u op de hoogte stellen.

4. Het ULG heeft als doel het duurzamer maken van het landelijk gebied. 
Welke visie wenst het college in het ULG naar voren te brengen en wat zijn 
in elk geval de doelen waaraan onverkort wordt vastgehouden?

Een duurzaam gebied is duurzaam op alle vlakken, natuur, milieu, water, maar ook 
economisch en sociaal. Dat er een omschakeling nodig is, is duidelijk, maar het moet 
een toekomst bestendige omschakeling zijn, die ook economisch op lange termijn 
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betaalbaar. Het beleid zoals opgenomen in onze structuurvisie vormt de basis. Maar 
de uitkomsten van ULG en van handelingsperspectief Buitengebied zullen ook weer 
input geven voor een toekomstige Omgevingsvisie.

5. In het kader van mogelijke mandatering ontstaat de noodzaak om goed in 
overleg te gaan met de Raad. Deelt het college deze visie, en wanneer 
gaat het college daarover met de Raad in gesprek en op welke wijze?

Op dit moment nog niet aan de orde, zodra duidelijk is dat er noodzaak is, hoe en 
waarom, nemen wij contact op met de raad. 

6. Het ULG raakt massief de inwoners en de (agrarische) bedrijven van 
Woudenberg. Op welke wijze gaat het college haar inwoners, bedrijven en 
de Raad daarbij betrekken? Graag toelichten hoe dat gaat plaatsvinden.

Het ULG is een proces van de provincie. Zodra duidelijkheid is over de doelen en 
wenselijkheid, kaders gebiedsprocessen, zullen wij na overleg met de stakeholders, 
hier invulling aan geven. Op dit moment nog geen duidelijkheid, omdat in en rond 
Woudenberg niet aangesloten kan worden bij bestaande gebiedsprocessen.

7. Kan het college aangeven welke mijlpalen in de tijd bepaald zijn c.q. gaan 
worden en op welke wijze de participatie vanuit inwoners en bedrijven 
vorm wordt gegeven?

De mijlpalen zoals nu bekend zijn de momenten dat de provincie iets moet indienen 
bij het rijk. Gezien de korte tijd tot juni 2023 is niet meer reëel te verwachten dat voor 
het grondgebied van Woudenberg een compleet en zorgvuldig participatieproces 
plaats vind. De provincie is op de hoogte van onze zorgen rond het uitblijven van een 
gebiedsproces. 


