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Fase 1 Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort: Urgentie en opgaven,
Afwegingskader

De meningen van de verschillende fracties over dit voorstel verschilden aanzienlijk. Waar sommigen
het en goed en helder stuk vonden, waren anderen van mening dat onduidelijk was waarom op dit
moment een besluit moet worden genomen en wat de strekking van het besluit is (met welke
kaders/randvoorwaarden ga je mee akkoord; hoe verhoudt dit stuk zich tot de bestaande kaders?).
Er was onzekerheid over hoe dit stuk zich verhoudt tot bv. de Omgevingsvisie, BO MIRT en de
gemeentelijke omgevingsvisies. Gevraagd werd of het echt zo is dat uit dit besluit geen financiële
gevolgen voortvloeien. Ook werd gevraagd hoe het zit met de afstemming van dit stuk met de
provincie Gelderland. Welke keuzes zijn er nog te maken over groei/wonen; hoe zit het daarnaast
ook met thema’s als Gezondheid, Vitaliteit, Recreatie?
Vanuit GS werd aangegeven dat het Ontwikkelbeeld nu niet wordt vastgesteld, maar slechts de
kaders. Het Ontwikkelbeeld zelf zal ook nog in PS terugkomen voor besluitvorming. In het
vervolgtraject zal een integraal beeld voor de langere termijn worden samengesteld; daarna volgt
nog een concretere uitwerking. De regionale programmering gaat over de korte/middellange termijn.
Voor alle plannen geldt dat de Omgevingsverordening het toetsingskader is. De rol van de provincie
is om samen en gelijkwaardig met de gemeenten dit proces te doorlopen. Afstemming met de
provincie Gelderland vindt plaats. Financiën spelen in dit voorstel geen rol, maar dat zal zeker wel het
geval zijn in fase 2.
Gedeputeerde Van Essen zegde toe om door middel van een aanvullend memo nog een aantal zaken
nader toe te lichten. Ook zullen de Staten geïnformeerd worden zodra besluitvorming in gemeenten
heeft plaatsgehad. Gedeputeerde Van Muilekom zal nog nadere info verstrekken over de Woondeal
Amersfoort.
De commissie adviseert een normaal debat voor de PS-vergadering van 27 januari a.s.
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