
Motie 116a Borg eigen karakter FoodValley 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 14 december 2022; 

Gehoord de beraadslagingen over het Statenvoorstel Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley; 

constaterende dat:  
• er in de toelichting op moties in het wijzigingsdocument bij de verstedelijkingsstrategie wordt

toegelicht dat het voorstel van de gemeenteraad van Rhenen om een aparte pijler op te nemen voor
‘voedselproductie’ niet wordt overgenomen, maar dat dit punt wordt meegenomen in de pijlers
economie en leefomgeving;

• in hetzelfde stuk geen inhoudelijke reactie wordt gegeven op het voorstel van Wageningen om aan de
slag te gaan met een visie over de betekenis van het Binnenveld als groen en open landschap;

overwegende dat: 
• de Regio FoodValley uitspreekt dat samenwerking centraal staat om de topregio op het gebied van

agrifood te zijn;
• deze ambitie ook in de verstedelijkingsstrategie een duidelijke positie verdient;
• in het Utrechtse deel van de regio FoodValley op dit moment een mooie balans is tussen stedelijke

omgeving en open landschap;
• de verstedelijkingsbehoefte van de regio druk legt op landbouw en natuur in de omgeving van

Rhenen;
• de verstedelijkingsplannen concreet druk leggen op de verbinding tussen het Binnenveld en de

Utrechtse Heuvelrug;
• de heer Remkes in zijn advies ‘Wat wel kan’ nadrukkelijk stelt dat de landbouw geen sluitpost mag zijn

van de ruimtevraag van ontwikkelingen zoals woningbouw en recreatie;
• in de verdere uitwerking van de verstedelijkingsstrategie en de bijbehorende opgaven de verbinding

tussen het Binnenveld en de Utrechtse Heuvelrug, de openheid van het landschap en de
voedselvoorziening als strategisch vraagstuk aandacht verdienen;

verzoeken het college: 
• in de gesprekken over de voortgang van de verstedelijkingsstrategie erop toe te zien dat:

o in de uitwerking voldoende aandacht is voor het thema voedselvoorziening in het kader van
het unieke karakter van de regio FoodValley als topregio op het gebied van agrifood;

o het open landschap, met de verbinding tussen het Binnenveld en de Utrechtse Heuvelrug,
niet in de knel komt door de verstedelijkingsplannen van de regio;

En gaan over tot de orde van de dag. 
Ondertekend door 
L. C. van den Dikkenberg H. Rikkoert

SGP Christen Unie 
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