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Geachte dames en heren, 

 

 

 

 

 

Essentie / samenvatting: 

Ter informatie ligt de startnotitie Handelingsperspectief buitengebied Regio Amersfoort voor. Met het opstellen van 

het Handelingsperspectief wordt uitvoering gegeven aan de nadere ruimtelijke uitwerking voor het landelijke 

gebied, vanuit het Ontwikkelbeeld Amersfoort 2030-2040.  

Inleiding: 

Regio Amersfoort en Provincie Utrecht hebben in 2020 samen het initiatief genomen om een 

verstedelijkingsstrategie te ontwikkelen voor de periode 2030-2040 om de groei van Regio Amersfoort voor wonen, 

werken, bereikbaarheid en landschap in goede banen te leiden. Dit heeft geleid tot het Ontwikkelbeeld regio 

Amersfoort 2030-2040, dat eind 2021 in de raden en staten is vastgesteld. 

Met het Ontwikkelbeeld is de koers voor de periode na 2030 nader bepaald. De pijlers van het Ontwikkelbeeld 

hebben een concretiseringsslag nodig waarbij de opgave en uitvoering centraal moet staan.  

Voor de pijlers, die relevant zijn voor het landelijke gebied, wordt deze uitwerking gemaakt met het zogeheten 

Handelingsperspectief Buitengebied. Met dit Handelingsperspectief wordt inzicht gegeven op alle ruimtevragers in 

het buitengebied (zoals natuur, recreatie, landbouw of energie-opwek) en het toekomstperspectief van deze 

sectoren. Om vervolgens samen met betrokken belanghebbenden gefundeerde keuzes te maken voor een 

toekomstbestendige inrichting van deze mooie regio.  

Vervolgprocedure / voortgang: 

Na het vaststellen van de startnotitie zal het Handelingsperspectief worden opgesteld. Hiervoor worden in de eerste 

helft van 2023 verschillende omgevingsateliers gehouden. Met de input uit deze ateliers wordt in de zomer het 

perspectief opgesteld. In september wordt het concept voorgelegd aan alle stakeholders in het gebied voor overleg. 

Ook wordt het concept aan de raden, het waterschap en u verstuurd ter informatie.  

Daarna wordt het stuk definitief gemaakt en eind van het jaar aan de raden, het waterschap en u voorgelegd voor 

vaststelling.  



 

 
2 van 2 

Vanuit de stakeholders was het verzoek aan Bureau Regio Amersfoort en de Provincie om de processen van de 

Gebiedsagenda voor dit gebied (dat de input vormt voor het Utrechts Programma Landelijk Gebied waarmee 

invulling wordt gegeven aan de opgaven van het Nationaal Programma Landelijk Gebied) en het 

Handelingsperspectief Buitengebied met elkaar uit te lijnen, zodat belanghebbenden één keer aan tafel zitten 

waarbij iedereen hetzelfde verhaal hoort en de input in zowel het Handelingsperspectief als in de Gebiedsagenda 

wordt verwerkt. Het Handelingsperspectief en de Gebiedsagenda blijven daarbij wel twee afzonderlijke producten: 

het Handelingsperspectief heeft een bredere insteek, de Gebiedsagenda focust op de opgaven uit het Nationaal 

programma landelijk gebied. Het Handelingsperspectief wordt in nauwe betrokkenheid met de Regio Amersfoort en 

gemeenten gemaakt. Daarnaast hebben beide producten een eigen tijdspad. 

 

 

 

 

 

Het Handelingsperspectief wordt opgesteld in opdracht van Regio Amersfoort en Provincie Utrecht. De kosten 

wordt 50% - 50% verdeeld. Hiervoor is met de zomernota op 21 september 2022 een bedrag van € 125.000,- 

gereserveerd in de begroting.  

Op 14 maart 2023 vindt een startbijeenkomst plaats voor staten- en raadsleden op de locatie van het eerste 

gebiedsatelier. Hier wordt de opzet en inhoud van de verschillende gebiedsateliers aan u toegelicht. U ontvangt 

hier tijdig een uitnodiging voor. Na de ateliers wordt u uitgenodigd op een vervolgbijeenkomst, waar de 80% versie 

wordt besproken. Uiteindelijk zal het Handelingsperspectief door de u en Raden worden vastgesteld.  

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 




