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Onderwerp Erratum Statenvoorstel betreffende het Kader voor regionale  
Programmering Wonen en Werken 2022 

Kern van het advies 
 

Vanuit D66 zijn vragen gesteld over de tekst ten aanzien van Foodvalley in het 
Kader voor regionale Programmering Wonen en Werken 2022. Zoals 
aangegeven bij de technische beantwoording is dit niet goed weergegeven. 
Dat heeft geleid tot onderstaande wijzigingen de tekst van het kader.  

Financiële consequenties Geen 

Aangebrachte wijzigingen Oorspronkelijke tekst: blz. 25, paragraaf 5.2, 2e alinea  
De regio beschikt op dit moment over weinig mogelijkheden om tegemoet te 
komen aan de geprognotiseerde behoefte aan woningen en bedrijven-
terreinen; nieuwe locaties worden in het kader van de verstedelijkingsstrategie 
onderzocht en vastgesteld. Deze verstedelijkingsstrategie zal niet in 2022 
worden vastgesteld. Dat betekent dat er waarschijnlijk nog geen keuzes 
kunnen worden gemaakt t.a.v. toekomstige verstedelijkingslocaties. Dit 
betekent dat in de tweede versie van het RPWW waarschijnlijk nog niet 
voldoende nieuwe locaties kunnen worden geprogrammeerd om te voldoen 
aan de regionale opgave. Daarom wordt er voor deze cyclus gekozen voor een 
‘lichtere aanpak’, in die zin dat slechts een geringe actualisatie van het vorige 
programma zal plaatsvinden waardoor de inzet van betrokken partijen beperkt 
kan blijven. Volgens planning zal de verstedelijkingsstrategie eind 2022worden 
vastgesteld. Dat betekent dat bijeen volgende actualisering van het 
programma (3e cyclus) zeer waarschijnlijk nieuwe (uitbreidings)locaties kunnen 
worden geprogrammeerd. 
 
Nieuwe tekst: blz. 25, paragraaf 5.2, 2e alinea  
De regio beschikt op dit moment over weinig mogelijkheden om tegemoet te 
komen aan de geprognotiseerde behoefte aan woningen en bedrijven-
terreinen; nieuwe locaties worden in het kader van de verstedelijkingsstrategie 
onderzocht. In de 2e cyclus van het RPWW is er waarschijnlijk nog 
onvoldoende zicht op deze locaties, waardoor niet voldoende nieuwe locaties 
kunnen worden geprogrammeerd om te voldoen aan de regionale 
opgave. Daarom wordt er voor deze cyclus gekozen voor een ‘lichtere aanpak’, 
in die zin dat slechts een geringe actualisatie van het vorige programma zal 
plaatsvinden waardoor de inzet van betrokken partijen beperkt kan blijven. 
Volgens planning zal de verstedelijkingsstrategie eind 2022 worden 
vastgesteld. Dat betekent dat bij een volgende actualisering van het 
programma (3e cyclus) zeer waarschijnlijk nieuwe (uitbreidings)locaties kunnen 
worden geprogrammeerd.    
 
 

 


