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COMMISSIEADVIES 
 
SV VERSTEDELIJKINGSSTRATEGIE ARNHEN-
NIJMEGEN-FOODVALLEY 

 

DATUM 29‑11‑2022 
NUMMER PS PS2022RGW146 
COMMISSIE Ruimte, Groen en Water/Wonen 
VOORZITTER COMMISSIE Mw. mr. S.F. van Ulzen 
GRIFFIER COMMISSIE Dhr. drs. F.H.M. Kools 
 
 
 
De commissie adviseert dit Statenvoorstel als klein debat te agenderen voor de Statenvergadering van 
14 december 2022. 
 
Veruit de meeste fracties zijn positief. Een aantal fracties zegt geen vragen bij het voorstel te hebben aangezien de 
Staten eind 2021 al het Verstedelijkingsconcept hebben vastgesteld. Dat deden ze samen met de gemeenteraden 
van de Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley en PS van Gelderland. In dit statenvoorstel draait 
het alleen om tekstwijzigingen naar aanleiding van amendementen, moties en zienswijzen in de staten en raden. 
 
GroenLinks heeft een gevoel van bevreemding bij het voorstel omdat nog onduidelijk is hoe we met het landelijk 
gebied in Foodvalley omgaan. Hoe past dat dan hierbij? PvdA sluit zich hierbij aan en vraagt zich ook af hoe lang 
deze Staten nog te maken hebben met de verstedeling van Arnhem-Nijmegen. Voor het CDA is de opwaardering 
van de (inter)nationale A12/spoor-corridor vanuit de Randstad naar Duitsland nieuw. Zijn de Staten daarover eerder 
geïnformeerd?  De Partij voor de Dieren blijft zich zorgen maken over de realisatie van groen. 
 
De SGP vraagt zich af of de vier pijlers van de strategie wel in evenwicht zijn. Veel aandacht voor mobiliteit en 
wonen, maar krijgen economie en leefomgeving voldoende aandacht? Daarnaast wijst deze fractie erop dat in de 
gemeente Rhenen een motie aangenomen is om voedselvoorziening ook tot een pijler te maken. Dat is niet 
overgenomen. De fractie vindt onduidelijk hoe dat punt verder wordt meegenomen. De SGP zegt mogelijk daarop 
in de Statenvergadering terug te willen komen, bijvoorbeeld met een motie. 
 
De gedeputeerde geeft in antwoord op de SGP aan dat bodem en water sturend zijn voor de strategie. De 
leefomgeving staat dus voorop. Hoe eindig is onze betrokkenheid bij de verstedelijking Arnhem-Nijmegen? Het 
wordt nu pas spannend, geeft de gedeputeerde aan, omdat nu de gebiedsuitwerking komt. Waar komen die 
woningen? De plannen daarvoor en die voor het landelijk gebied zullen straks in elkaar geschoven moeten worden. 
Vragen over perspectief voor de landbouw en over de voedselvoorziening horen eerder thuis in de stikstofaanpak, 
zegt hij tegen de SGP. De opwaardering van de A12 spoorcorridor speelde tot nu vooral in Gelderland, geeft hij 
aan, maar deze Staten zal ook over ontwikkelingen worden geïnformeerd. 
 
Voor alle fracties, op één na, mag dit stuk als hamerstuk naar de Statenvergadering. Om de SGP de gelegenheid 
te bieden om nog met een motie te komen wordt gekozen voor een klein debat. 
 
Voorzitter van de commissie, 
Mw. mr. S.F. van Ulzen 
 
Commissiegriffier, 
Dhr. drs. F.H.M. Kools 
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