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Positief advies Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley

Geachte gemeenteraadsleden en statenleden,
Afgelopen maanden hebben de Gelderse waterschappen meegewerkt aan het
Verstedelijkingsconcept Arnhem Nijmegen Foodvalley. Onze colleges hebben met
belangstelling kennisgenomen van het voorliggende Verstedelijkingsconcept Arnhem Nijmegen
Foodvalley Groene metropool 2040. Hierbij onze gezamenlijke reactie.
We onderschrijven de uitgangspunten van de verstedelijkingsstrategie om te komen tot een
groene metropool en omarmen de ambitie van Meer landschap. Met het creëren van meer
landschap ontstaat meer ruimte voor een blauw groene inrichting wat een belangrijke drager is
van de groene metropool. Door het bodem- en watersysteem sterk leidend te laten zijn in de
ruimtelijke ontwikkeling en woningbouwopgave en de regio daarmee klimaatbestendig vorm te
geven worden hoge maatschappelijke kosten in de toekomst vermeden. Om die reden juichen
we de ambities en de ontwerpprincipes van met name de leefomgeving toe.
De ontwerpprincipes zien we als een solide vertrekpunt voor het realiseren van de ambities.
Een klimaatbestendige groene metropool kan alleen vormgegeven worden als u de
doorwerking van deze ontwerpprincipes in uw lokale omgevingsbeleid vertaald ten einde te
borgen dat het bodem- en watersysteem mede sturend is bij de realisatie van de strategie.
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De wijze waarop deze principes worden opgenomen in het lokaal omgevingsbeleid van
gemeenten en de daarop volgende realisatie van de strategie bepaalt het welslagen ervan.
Wij dragen als waterschappen, vanuit onze expertise, bij aan het toepassen van de
ontwerpprincipes op lokaal niveau, beginnend met een actieve bijdrage in het maken van
locatiekeuzes en als onderdeel van de gebiedsuitwerkingen.
We zetten de ingezette samenwerking door en zien uit naar een prettige samenwerking bij de
realisatie van een groene metropool.

Hoogachtend,
het college van d&h van Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rivierenland en
Waterschap Rijn en IJssel,
de dijkgraaf,

de dijkgraaf,

de dijkgraaf,

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rijn en IJssel

mr. S.H.M. Ornstein MCPm

prof. dr. J.C. Verdaas

drs. H.Th.M. Pieper
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