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wateradvies Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 2030-2040

Geachte Statenleden,
In de achterliggende periode is gewerkt aan het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 20302040, hetgeen voorligt in uw vergadering. Net als uw gemeente heeft Waterschap Vallei
en Veluwe meegewerkt aan dit Ontwikkelbeeld.
In de Gelderse Vallei komen diverse beeklopen samen in de Eem en zoals terecht wordt
opgemerkt in het Ontwikkelbeeld: “Het landschap, en met name het watersysteem
daarin, heeft haar eigen ordenende eigenschappen richting de ruimtevragers en stelt
voorwaarden hieraan”. De komende jaren stapelen tal van claims op de ruimte zich op,
terwijl ruimte in ons land schaars is. Dit vraagt om radicale ruimtelijke keuzes. Het is
belangrijk deze te baseren op de mate waarop wordt bijgedragen aan de
klimaatbestendigheid van het (grond)watersysteem. Dat is immers de randvoorwaarde
om in Nederland te kunnen wonen, werken en leven.
De verstedelijkingsopgave in deze regio is een van de belangrijke en urgente
maatschappelijke opgaven. Het is de kunst om bij deze opgave de kwaliteit van de
leefomgeving verder te ontwikkelen en te beschermen. Dat is ook conform het
uitgangspunt van de NOVI in 2050. Nederland is dan in 2050 een klimaatbestendige
delta waarbij we onze gebouwde omgeving klimaatbestendig en water robuust hebben
ingericht.
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De uitdaging is de ruimte voor woningbouw in te passen, maar tegelijkertijd de kwaliteit
van de leefomgeving te verbeteren. Bodem en water zijn hiervoor het fundament, wij
bieden daarvoor onze expertise aan. Want ruimte voor woningbouw en tegelijkertijd de
kwaliteit van de leefomgeving verbeteren, dat kan alleen samen als één overheid.
In de strategie voor de periode 2030-2040 wordt er gefocust op een drietal gebieden:
Amersfoort en Barneveld en Nijkerk. We begrijpen daaruit dat in deze focusgebieden het
merendeel van verstedelijking voor deze regio zal plaatsvinden, al zijn ontwikkelingen
daarbuiten niet geheel uitgesloten. Deze focusgebieden zijn gekozen door hun goede
score op mogelijkheid tot grootschalige integrale verstedelijking (plaatswaarde), OVbereikbaarheid en/of regionale functie (netwerkwaarde). Deze keuzes begrijpen we maar
we vragen ook de aandacht voor water en bodem. In de verdere uitwerking van het
ontwikkelbeeld zullen locaties voor verdere verstedelijking worden geconcretiseerd en
gelet op het bodem- en watersysteem zijn sommige locaties meer geschikt dan andere.
We vragen u daarbij om bodem en water leidend te laten zijn bij deze uitwerking en
ruimtelijke keuzes, alleen dan komen we tot water robuust en klimaatbestendige
gebouwde omgeving.
We zetten graag de ingezette samenwerking voort en zien uit naar een prettige
samenwerking bij de realisatie van dit ontwikkelbeeld voor de Regio Amersfoort. We
gaan daarbij graag in gesprek over water en bodem als leidend principe en verzoeken
om deze brief te betrekken in de besluitvorming.

Hoogachtend,
dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe,

drs.ing. K.A. Blokland
secretaris
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