
Uitnodiging 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Op woensdag 22 september presenteren wij u het Ontwikkelbeeld 2030-2040, waar ik u 

namens Regio Amersfoort bij deze van harte voor uitnodig. 

 

Wat gaan we doen? 

  

Programma 

• 18:00 uur Welkom door Rob Metz, burgemeester Soest en bestuurlijk opdrachtgever 

Ontwikkelbeeld 

• 18:10 uur Presentatie Ontwikkelbeeld door Sebastian van Berkel, stedenbouwkundig 

bureau Must, en Willem van der Stelt, Strategisch adviseur Regio Amersfoort 

• 19:15 uur Afronding bijeenkomst door burgemeester Rob Metz 

  

 

Aanmelden is noodzakelijk en kan via onderstaande button. Op donderdag 15 september 

ontvangt u vervolgens een link om deel 

te kunnen nemen. 

  AANMELDEN   

Regio Amersfoort Centraal! 

 

Waarom een Ontwikkelbeeld? 

De 9 gemeenten van Regio Amersfoort (inclusief Nijkerk en Barneveld) maken een flinke 

groei door. De prognoses geven aan dat het aantal woningen de komende decennia nog 

sterk zal groeien. Voor onze regio betekent dit 40.000 extra woningen in de periode tot 

2040. Maar de vraag is breder. Deze ontwikkeling zorgt ook voor een toename van het 

aantal arbeidsplaatsen en een bijbehorend mobiliteitsvraagstuk. Ook staan ons ruimtelijke 

keuzes te wachten rondom energie/duurzaamheid en landbouw. En bovenal wil iedereen 

het groene karakter van onze regio behouden. Kortom, veel ruimtevragers in een regio 

waar de ruimte beperkt is. Om deze opgave goed in te vullen zullen we regiobreed keuzes 

moeten maken: Waar willen we bouwen, en waar juist niet? Waar helpt een woon- en/of 

werkontwikkeling een gebied te versterken, of draagt het bij aan de vitaliteit? Welke 

consequenties hebben deze keuzes voor de bereikbaarheid? En hoe bewaken we het 

groene karakter van onze regio? 

 

De periode 2030-2040 lijkt ver weg, maar het vraagt van ons om nu al keuzes te maken 

voor deze complexe ruimtelijke vraagstukken. In het Ontwikkelbeeld 2030-2040 willen we 

ontwerpprincipes en ruimtelijke uitgangspunten aangeven voor de onderdelen wonen, 

https://protect-de.mimecast.com/s/GnfsCx6pzmS1DDqKivGdHh?domain=registratie.bureauregioamersfoort.nl


werken, mobiliteit, energie/duurzaamheid en landschap en de samenhang tussen deze 

onderdelen steeds in het oog houden. De uitgangspunten in het Ontwikkelbeeld 2030-2040 

moeten ons als Regio Amersfoort nadrukkelijk helpen richting te geven om de volgende 

stappen te zetten, waarbij wij de groei omarmen waar het kan en nodig is, maar waarbij 

ons groene karakter behouden blijft. 

 

Proces 

Betrokken ambtenaren en bestuurders hebben samen met stedenbouwkundig bureau 

Must onderzocht welke mogelijke antwoorden er zijn op de gestelde vragen. Als 

volksvertegenwoordiger bent u op verschillende momenten in het proces bijgepraat en/of 

geconsulteerd over de totstandkoming van het Ontwikkelbeeld. 

 

Besluitvorming 

Alle denkrichtingen zijn inmiddels verwerkt in een strategie en vertaald in het 

‘Ontwikkelbeeld 2030-2040’. De eerste helft van september wordt het definitieve 

Ontwikkelbeeld naar verwachting vastgesteld door alle colleges van B&W van Regio 

Amersfoort en Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht. Vervolgens vindt in oktober 

de besluitvorming plaats in uw Raden en Staten. 

 

Vragen? 

Tijdens de presentatie is er ruim gelegenheid om vragen te stellen via de chat. Vragen die 

niet kunnen worden beantwoord, worden achteraf van een antwoord voorzien. Heeft u 

vooraf vragen? Stuur deze naar info@bureauregioamersfoort.nl. De (digitale) bijeenkomst 

wordt opgenomen en is na afloop van de bijeenkomst terug te kijken. 

 

We hopen dat u kunt deelnemen en zien u graag op 22 september! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rob Metz 

Burgemeester Soest 

Bestuurlijk Opdrachtgever Ontwikkelbeeld  

 

mailto:info@bureauregioamersfoort.nl

