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1

Onder het kopje financiële consequenties van het volgende SV
wordt een bedrag genoemd van de bijdrage van de provincie
Utrecht. Waarom wordt dat in dit stuk niet gedaan? Heeft de
provincie hieraan niet bijgedragen of heeft dit een andere reden.

Door middel van de statenbrief van 7-7-20 (nummer PS 2020OGV22) zijn leden
van Provinciale Staten, door het college van Gedeputeerde Staten
geïnformeerd over het Ontwikkelbeeld. In deze brief is het volgende
opgenomen: “Voor het proces om tot een Ontwikkelbeeld 2040 te komen wordt
door ons een bijdrage ter beschikking gesteld van maximaal €120.000,- voor
een periode van twee jaar. Daar is in de begroting in voorzien.“
Het opstellen van het Ontwikkelbeeld is binnen deze begroting gebleven. Er zijn
daarom geen financiële consequenties voorzien bij het vaststellen van het
Ontwikkelbeeld.

2

Welke rol ziet de provincie op dit moment voor zichzelf als het
gaat om de financiering van vraagstukken binnen dit
Ontwikkelbeeld/Verstedelijkingsconcept en hoe is dit beeld
ingebracht aan de beide tafels?

Het Ontwikkelbeeld geeft de gewenste ontwikkeling weer als gezamenlijke
ambitie van de regio, de provincie en partners. Het beoogt op hoofdlijnen
investeringen maar biedt niet het detailniveau voor een investeringsbeslissing.
Dat vergt nadere verkenning en uitwerking. Bij een verdere uitwerking komt de
vraag over financiering van de onderzoeken en/of de realisatie van het
Ontwikkelbeeld aan de orde. Bij de uitwerking zien we ook een rol weggelegd
voor het Rijk. Het is op dit moment echter nog niet te zeggen wie voor welke
deel van de investering aan de lat staat. Dit is een onderwerp bij de verdere
uitwerking. Waar nodig zal hierover later aparte besluitvorming plaatsvinden.

3

op p19 wordt in figuur 3 het begrip vervagingsvraag
Bedrijventerreinen gehanteerd. Wat wordt bedoeld?

Het betreft een spelfout. Bedoeld wordt vervangingsvraag. Figuur 3 betreft een
indicatieve weergave van de verschillende ruimtelijke opgaven. Met
vervangingsvraag bedrijventerreinen wordt bedoeld de vraag die ontstaat voor
nieuwe bedrijventerreinen als gevolg van het omvormen van bestaande
bedrijventerreinen binnen de focusgebieden naar mengbare bedrijven en
woningen.

4

p49: voor niet-mengbare bedrijven wordt in het Ontwikkelbeeld
gekeken naar de zones rond de twee multimodale corridors die
door de regio lopen. Wordt i.h.k.v. de 'omschakeling naar
circulair' ook rekening gehouden met clustering en korte ketens
van bedrijven?

In het Ontwikkelbeeld is geconstateerd dat de categorie 4/ 5 bedrijventerrein
noodzakelijk blijven voor een circulaire economie. Een verdere detaillering zal in
de uitvoeringsagenda opgepakt worden. De suggestie om rekening te houden
met korte ketens van bedrijven wordt daarin meegenomen. Tevens heeft de
regio Amersfoort in de regionale programmering afspraken gemaakt over het
uitwerken van een uitgifteprotocol. Dit protocol vormt een regionale afspraak
over de manier waarop en onder welke voorwaarden/vereisten zorgvuldig en
duurzaam omgegaan wordt met de uitgifte van nieuwe en hernieuwde ruimte op
bedrijventerreinen.

5

In hoeverre zijn financiële afspraken met Provincie Gelderland
gemaakt qua vervolg en kosten die gedeeld gaan worden?

Zie antwoord bij vraag 2
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6

Hoe worden de ontwikkelingen qua aantallen verwerkt per
provincie? Bijv. Barneveld en Nijkerk ontwikkeling voor
Gelderland of wordt het gezien als een PLUS voor Amersfoort?

Het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort Centraal! en de Verstedelijkingsstrategie
Arnhem-Nijmegen-Foodvalley overlappen elkaar op het grondgebied van de
gemeenten Barneveld en Nijkerk. In de twee strategieën zijn de opgenomen
aantallen woningen voor beide gemeenten gelijk en gebaseerd op de
geprognotiseerde groeicijfers afkomstig uit Primos-2020. Er is voor de Gelderse
gemeenten geen sprake van een dubbeltelling vanuit beide strategieën en
daarmee is er geen extra woningbouwopgave vanuit Regio Amersfoort, bovenop
de geprognotiseerde groei van beide gemeenten, voorzien. De
woningbehoefteprognoses van beide gemeenten wordt, net als die van de
andere gemeenten in regio’s Amersfoort en Foodvalley, beïnvloed door de
centrale ligging binnen het Stedelijk Netwerk Nederland. Bij de uitwerking van
beide strategieën wordt duidelijk waar precies welke aantallen gerealiseerd
kunnen worden. In het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort Centraal is
aangegeven dat het zwaartepunt van de woningbouw binnen de focusgebieden
Amersfoort (Metropoolpoort Amersfoort CS-Amersfoort Schothorst), Barneveld
en Nijkerk (Regiopoorten) zal liggen.
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