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Vragen m.b.t. SV Verstedelijkingsconcept Arnhem Nijmegen Foodvalley   

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
SGP 1 Er is hier sprake van een afspraak tussen GS en de projectleiding 

om de tekst redactioneel aan te passen (blz. 5 SV). Waarom 
hechtte GS daaraan? Had dit (ook) een inhoudelijke motivatie? 
Was het niet winst geweest als de fiets als apart onderdeel werd 
genoemd? 

De oorspronkelijke formulering kan onbedoeld op meerdere manieren gelezen 
worden en kan zo geïnterpreteerd worden dat er langs ieder fietspad gebouwd 
kan worden. Dit sluit niet aan bij de bedoeling van het ontwerpprincipe: nieuwe 
woningen worden zoveel mogelijk bij (H)OV knooppunten geprogrammeerd die 
het liefst goed verbonden zijn met (snel)fietspaden.  

 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 verstedelijkingsconcept geeft de gewenste ontwikkeling weer als 
gezamenlijke ambitie van het Rijk, provincies en de regio. Welke investeringen 
hiervoor nodig zijn, zijn in het verstedelijkingsconcept nog niet in beeld gebracht. 
Dit vergt nadere verkenning en uitwerking. Bij de verdere uitwerking wordt ook in 
beeld gebracht welke aanvullende onderzoeken en investeringen nodig zijn. Het 
is op dit moment nog niet te zeggen wie voor welke investeringen aan de lat 
staat. Waar nodig zal hierover op een later moment separaat besluitvorming 
plaatsvinden. 

PvdA 3 In hoeverre zijn financiële afspraken met Provincie Gelderland 
gemaakt qua vervolg en kosten die gedeeld gaan worden? 

Zie antwoord bij vraag 2.  

 4 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. 

 


