
A) Opgaven in de regio Amersfoort

Eigen karakter van de regio

De regio Amersfoort heeft een eigen profiel en wordt gekenschetst door woon- en 
werkmilieus die afwisselend stedelijk en dorps van karakter zijn, ingebed in een groene, 
agrarische omgeving met gevarieerde natuur en landschapstypen. De verschillende 
gemeenten hebben daarin unieke karakteristieken en kwaliteiten. De ruimtelijke uitdagingen 
die op de regio afkomen willen we benutten we om deze identiteit te behouden en te 
versterken.

Van belang is om hierbij in het achterhoofd te houden dat we spreken over regionale 
opgaven, die dus niet zonder meer evenredig over de regio verdeeld hoeven te worden.

Het is hierbij goed om te bedenken dat deze opgaven geen ambities of wensen zijn, maar 
ontwikkelingen die op ons af komen. Nu zijn we in de positie om hierin keuzes te maken en 
richting te geven aan deze ontwikkelingen. Doen we dat niet, dan overkomt het ons.

1. Welke opgaven komen op ons af en wat vinden we belangrijk?

De stapeling van opgaven zorgt er voor dat we (op regionaal niveau) gedwongen worden te 
prioriteren. Niet alles kan, niet voor elke ontwikkeling is ruimte om deze volledig op te 
vangen. De uitdaging is daarbij de unieke profielen van de verschillende gemeenten binnen 
onze regio te gebruiken. Het gaat om de vraag of er een prioritering in deze opgaven is aan 
te brengen: welke van deze opgaven wegen voor ons zwaarder dan andere?

• Woningen en woonlocaties

Naar verwachting zijn tot 2040 circa 40.000 extra woningen in onze regio (incl. Nijkerk en 
Barneveld) nodig. Hiervan zijn circa 6.000 woningen voor het inlopen van woningtekorten. 
Hierbij is de keuze of wij als regio bereid zijn dergelijke aantallen woningen te 
accommoderen en ons daarover uit te spreken, zodat er voldoende en kwalitatief passend 
woningaanbod is om de verwachte (autonome) groei van de regio te kunnen opvangen. Of 
willen we dit niet en zijn we bereid de consequenties daarvan te aanvaarden? Waarschijnlijk 
meer open ruimte, maar waarschijnlijk ook hogere huizenprijzen en dus beperkte toegang tot 
de woningmarkt voor eigen woningzoekenden, waaronder met name starters.

• Natuur, recreatie, landschap en klimaat

De kwaliteit van onze natuur en ons landschap staat onder druk, de biodiversiteit neemt af. 
Omgaan met klimaatverandering en daarmee aandacht voor waterbuffering en hittestress, 
vraagt om meer groen in en om de stad. De behoefte aan recreatiegebieden is groot, laat 
ook de huidige coronacrisis zien, ook door het verlichten van recreatiedruk op waardevolle 
natuur. Verstedelijking met aandacht voor deze aspecten vraagt dus meer (groene) ruimte 
per woning. Hoeveel precies meer, is onderwerp van verdere uitwerking. Een keuze is of we 
deze ruimte uitsluitend lokaal zoeken of dat we dit ook als een regionale opgave zien, en 
investeren we gezamenlijk in regionale gebieden waar biodiversiteit en kwaliteit van natuur 
en landschap versterkt kunnen worden. En zoeken naar extra ruimte voor recreatie. 

Energietransitie/RES,

Ook de energietransitie vraagt buitenstedelijke ruimte voor plaatsen van windmolens en 
zonnevelden.
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• Agrarische sector

In onze Omgevingsvisie landelijk gebied  hebben we vastgelegd dat we streven naar een 
toekomstbestendige landbouwsector, waarbij we ons realiseren dat het aantal bedrijven zal 
afnemen. Natuur-inclusieve landbouw vraagt echter meer ruimte dan productiegerichte 
landbouw, maar kent ook meer mogelijkheden voor combinaties van functies. Hier is de 
vraag wat voor landbouwsector wij in deze regio voor ogen hebben? Ruimte geven aan 
duurzame, toekomstbestendige en innovatieve agrarische bedrijven vraagt letterlijk het 
bieden van ruimte hiervoor. Hoe verhoudt zich dat tot uitbreidingsplannen voor woningen en 
bedrijven? Je kunt de ruimte maar 1 keer uitgeven. Willen we de landbouwtransitie verbinden 
aan de verstedelijkingsopgave door mogelijkheden te bieden voor ontwikkeling van 
gecombineerde functies zoals natuur, groen en recreatie? Dat zou nog meer grondgebied 
van de landbouw vragen! Of zien we landbouwareaal vooral als ontwikkelruimte voor 
verstedelijking?

• Economie en werklocaties

Hier wordt de vraag naar ruimte op lange termijn bepaald door in hoeverre we een regio 
willen zijn waar inwoners wonen én werken. We willen dat het aantal banen in onze regio 
meegroeit met het aantal inwoners. Dat betekent dan wel ruimte geven aan extra 
bedrijvigheid:

- We willen als regio ruimte bieden voor de lokale groei- en verplaatsingdynamiek van 
ondernemers. Daarmee bieden we perspectief aan een krachtig MKB. 

- We willen ruimte geven aan nieuwe vestigers die werkgelegenheid bieden in zowel 
het lage, middel als het hoger opgeleide segment. met werkgelegenheid .

- Een divers palet aan sectoren zorgt voor een robuuste en vitale economie 
(conjunctuurbestendig). 

Onderzoek wijst uit dat er in de regio behoefte is aan 84 hectare nieuw bedrijventerrein tot en 
met 2030. Gaan we dat accommoderen, waar en hoe? 

Een ander aspect van economie is dat groei van inwoners ook vraagt om een passend 
voorzieningenniveau en binnenstedelijke kwaliteit. In hoeverre zijn we bereid om hierover 
regionaal af te stemmen, bijvoorbeeld als het gaat om boodschappen doen, winkelen, cultuur 
en sportfaciliteiten?

• Mobiliteit en infrastructuur

De keuzes rond verstedelijking en werklocaties brengen ook keuzes met zich mee als het 
gaat over bereikbaarheid en mobiliteit. Wanneer we kiezen voor 40.000 woningen en 
daarmee ca. 80.000 - 100.000 inwoners en dus ook een groei in banen, betekent dit op 
regionale schaal kiezen voor investeringen in OV en bereikbaarheid. 

De provincie gaat alleen over het openbaar busvervoer en tramlijnen. Het gebruik van het 
hoofdspoor valt onder verantwoordelijkheid van het Rijk. Een sterk OV-net vraagt om grote 
aantallen reizigers. En dat kan alleen bij een variant met concentratie van functies.

De regio moet wel samen met rijk en provincie strategische keuzes maken over 
verstedelijking in relatie tot (H)OV. Daarbij geldt dat een hoge concentratie van 
verstedelijking en hoge dichtheden leiden tot draagvlak voor (en de noodzaak van) 
hoogwaardige OV functies
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Samenvattend: 

We kijken naar de regionale opgaven vanuit een Leusdens perspectief. 

Vragen:

1. Welke opgaven vinden we in onze regio het belangrijkst? Welke zijn volgend?
2. Ziet u mogelijkheden voor optimalisatie?
3. Kunnen we misschien opgaven slim combineren?

B) Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 2030-2040

Er wordt in de regio Amersfoort als vervolg op de Regionale Ruimtelijke Visie gewerkt aan 
een Ontwikkelbeeld voor de ruimtelijke ontwikkeling van de regio na 2030. Hiervoor is een 
viertal ruimtelijke scenario’s ontwikkeld. Deze verkennen de zogenaamde hoekpunten van 
het speelveld (extremen).

Elk van de scenario’s heeft consequenties voor bijvoorbeeld vitaliteit, bereikbaarheid, 
profilering, het faciliteren van natuur en recreatie, het ruimtegebruik voor bedrijvigheid, 
landbouw en wonen. 

Voor Leusden kunnen er ook (afgeleide) consequenties zijn vanwege verminderde 
bereikbaarheid door bijvoorbeeld de blijvende druk op knooppunt Hoevelaken en mogelijke 
ontwikkelingen nabij station Hoevelaken. Naast mogelijke bedreigingen bieden de scenario’s 
ook kansen. Bijvoorbeeld voor energietransitie en natuurversterking of het verbeteren van de 
bereikbaarheid en het versterken van de verbindingen met de diverse regio’s om ons heen.

Hieronder staan de vier ruimtelijke scenario’s.
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Welke kansen ziet u voor Leusden binnen deze ruimtelijke scenario’s? 
Voor Leusden geldt dat er in ieder geval tot 2025 voldoende ruimte is voor ontwikkelingen van 
woningbouw en bedrijfsterreinen. Voor na 2025 zijn door u drie zoekgebieden voor woningbouw 
aangewezen. Deze woningen zijn nodig om in te kunnen spelen op de woningbehoefte en daarmee de 
vitaliteit van Leusden. Een van de uitgangspunten van het Ontwikkelbeeld is dat gebouwd kan blijven 
worden t.b.v. de vitaliteit. Dit is echter (nog) niet gedefinieerd.

C) Bestuurlijke inzet gemeente Leusden.
Om de belangen van Leusden goed te borgen in de gesprekken over het Ontwikkelbeeld wordt het 
college de volgende hoofdpunten meegegeven:

Algemeen 
➢Leusden realiseert zich dat de opgaven waar de regio voor staat bovenlokaal zijn. Leusden neemt 
hierin zijn aandeel. 
➢De Leusdense belangen (voorzien in eigen woningbehoefte, voorzien in voldoende 
bedrijventerrein, voldoende ruimte voor landbouw en groen) blijven voorop staan bij de toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen in de regio. 

Wonen 
➢Voor de periode tot 2026/2040 wordt ingezet op het bouwen van voldoende woningen in Leusden 
om in de woningbehoefte te voldoen. Naar huidig inzicht gaat het in Leusden om ca 1.500 woningen 
tot 2040.
➢ De woningbouw wordt primair binnenstedelijk en secundair op de drie aangewezen zoeklocaties 
voor woningbouw gerealiseerd 

Economie/toerisme 
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➢Er moet voor een goede woon-werkbalans ruimte blijven arbeidsplaatsen toe te voegen en dus 
moet er daarom ook ruimte voor nieuwe bedrijven zijn
➢Er moet een goede balans blijven tussen de recreatieve druk vanuit de regio en toerisme vanuit 
Randstad. 

Mobiliteit 
➢Ingezet wordt op goede fietsverbindingen naar OV-knooppunten (stations).
➢Voor Leusden is het belang van verbeteren van infrastructuur voor autoverkeer (A28 en A1) van 
secundair belang; hoe beter de doorstroming op het bovenliggend wegennet, hoe minder sluipverkeer 
op het Leusdens wegennet.

Duurzame opwek 
➢ Leusden volgt de routekaart op weg naar een energieneutraal Leusden in 2040 met een 
tussendoelstelling voor 2030.  

Landelijk gebied 
➢Het agrarisch gebruik is belangrijk als de drager van het cultuurlandschap. 
➢Het buitengebied van Leusden is bepalend voor de Leusdense identiteit en zet Leusden op de 
kaart. 

 De in onze Omgevingsvisie opgenomen inzet voor een toekomstbestendige en vitale 
landbouw vraagt om het zoveel mogelijk behouden van agrarische gronden. De 
woningbouwopgave na 2025 en de energietransitie kunnen hier inbreuk op maken.  

 Het behoudt van groene ruimte is nodig voor de uitvoering van onze Omgevingsvisie die inzet 
op toekomstbestendige en duurzame landbouw, gezondheid, klimaataanpak, 
klimaatadaptatie, behoud groene kernkwaliteiten, recreatie en toerisme en biodiversiteit.

 De stapeling van ruimtelijke opgaven vraagt om onderzoek naar de mogelijkheden van 
inclusief ontwikkelen. Bijvoorbeeld: zijn er mogelijkheden om de landbouw meer van betekenis 
te laten zijn voor recreatie en natuurontwikkeling, waarbij boeren worden beloond voor deze 
verbreding. 

De maatschappelijk gewenste omslag naar circulaire, natuurinclusieve en klimaatneutrale landbouw 
vraagt om nieuwe verdienmodellen.  

Vraag:
Onderschrijft u de Leusdense bestuurlijke inzet op de bovengenoemde thema’s binnen de diverse 
regionale ruimtelijke trajecten?
Welke aanvullende zaken zou u het college eventueel nog mee willen geven? 
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