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Doel
U informeren over de stand van zaken met betrekking tot de scenario’s. 

Programma
19:00  welkom (Burgemeester Bolsius)

19:10  presentatie Fase 2: scenario’s (MUST)

19:40 deelsessies in break-out rooms

20:10 afsluiting (Gedeputeerde Van Essen)
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Over het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 2030-2040
Het Ontwikkelbeeld is de – in de Ontwerp Omgevingsvisie aangekondigde – 

gezamenlijke regionale uitwerking voor de regio Amersfoort. 

Het Ontwikkelbeeld (resultaat fase 2) wordt zowel aan de gemeenteraden als de 

staten ter besluitvorming aangeboden. Het Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 

biedt het kader na 2030 waar de colleges van GS en B&W samen uitvoering aan 

gaan geven. 

Na besluitvorming over het Ontwikkelbeeld vormt dit ontwikkelperspectief de 

basis voor verdere uitwerking en concretisering, onder andere in de regionale 

programmering wonen en werken.
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ONTWIKKELBEELD 

REGIO AMERSFOORT 
Afwegingskader - CONCEPT

Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 
2030-2040
Afwegingskader

5 oktober 2020

www.must.nl / www.movemobility.nl

 - Fase 1 afgerond: 
  - Urgenties & opgaven
  - Afwegingskader
 

Waar staan we

ONTWIKKELBEELD 

REGIO AMERSFOORT 
Urgentie & opgaven: 
vertrekpunten voor het 
ontwikkelbeeldOntwikkelbeeld Regio Amersfoort 

2030-2040
Urgentie & opgaven

2 november 2020

www.must.nl / www.movemobility.nl

Vastgesteld door de raden 
Op 27 januari in de Provinciale Staten

(inhoud rapport ter illustratie)

+ MOVE MOBILITY CONCEPTCONCEPT

GEZAMENLIJK BELANG #1 
Unieke positie in twee 
economisch ecosystemen
De Regio Amersfoort staat met een been 

in de Regio Utrecht en met het andere 

been in de Regio Foodvalley:

• Integraal onderdeel van het vesti-

gingsmilieu van een van de meest 

concurrerende regio’s ter wereld op 

het gebied van life sciences (Regio 

Utrecht staat op nummer twee van 

de meest competitieve regio’s van 

Europa);

• Integraal onderdeel van het vesti-

gingsmilieu van het (inter)nationale 

agro food ecosysteem Foodvalley. 

Een aantrekkelijk vestigingsmilieu gaat 

verder dan economie. Het gaat om het 

complete pakket van wonen, werken, 

groen en bereikbaarheid. 
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GEZAMENLIJK BELANG #3
Woon- en werkmilieus voor 
denkers en doeners
Regio Amersfoort kent een breed palet 

aan woonmilieus. Van hoogstedelijk tot 

dorps, hier woon en werk je dichtbij hoog-

gewaardeerde landschappen. Behoud van 

vitaliteit en identiteit zijn belangrijk voor 

de regiogemeenten. Dit is al uitgesproken 

in de Regionale Ruimtelijke Visie (RRV). 

Zowel in de RRV als de ontwerp-POVI 

Utrecht en de POVI Gelderland wordt 

ruimte geboden om kleinere kernen vitaal 

te houden door kleinschalige ontwikke-

lingen. De Regio Amersfoort kent echter 

een grote groeiopgave om de regio als 

geheel vitaal te houden en te voorzien in 

de woningbehoefte.
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GEZAMENLIJK BELANG #2 
Kruispunt tussen Randstad 
en het noorden en oosten van 
Nederland
Regio Amersfoort is letterlijk het geografi-

sche midden van Nederland. De trans-Eu-

ropese corridor (North Sea-Baltic) van 

weg en spoor lopen dwars door de regio 

in oost-westrichting. Samen met de regio 

Utrecht is Regio Amersfoort deel van 

de ‘Nationale ‘Draaischijf’: een cruciale 

schakel in de doorvoer van personen en 

goederen tussen de Randstad, Noord en 

Oost-Nederland en het achterland. Deze 

goede verbindingen waaieren uit in alle 

windrichtingen en zorgen en versterken de 

agglomeratiekracht van de Regio Amers-

foort. De bereikbaarheid voor alle modali-

teiten is hier dus van belang.

+ MOVE MOBILITY CONCEPTCONCEPT 19

+ MOVE MOBILITY CONCEPTCONCEPT

GEZAMENLIJK BELANG #4
Van nature aantrekkelijk
De landschappelijke aantrekkelijkheid is 

dé troef van de regio. De verschillende 

landschappen (en de cultuurhistorisch 

waardevolle Grebbelinie) van de Regio 

Amersfoort hebben een hoge belevings-

waarde en spelen een belangrijke rol in 

de vestigingsplaatskeuze. Het landelijk 

gebied kent grote uitdagingen m.b.t. 

recreatie, klimaatadaptatie, water, land-

bouw, en energie. Deze vijf thema’s lopen 

uiteen, maar zijn allen randvoorwaardelijk 

voor ruimtelijke ontwikkeling van de regio. 

Daarnaast overstijgen ze de gemeen-

tegrenzen. Op de volgende vijf pagina’s 

zijn de opgaven per thema in kaartbeeld 

geduid.

Gezamenlijke urgentie/opgave regio: 

Verstedelijkingsopgaven en opgaven 

landelijk gebied integraal oppakken.

28

Veluwe
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1. Urgentie en opgaven: bouwstenen 
voor het Ontwikkelbeeld

2. Scenario’s
(fase 2)

3. Afwegingskader: spiegelen aan 
gezamenlijke doelen

4. Opstellen Ontwikkelbeeld en strategie

A

A

C

B

D

C

B

D

Waar staan we
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Fase 2: Planning

Januari - Informatieavond, enquête uitvoeren, scenario’s opstellen

Februari   - Doorrekenen en beoordeling

Maart - Informatieavond, inzichten enquête gereed, opstellen ontwikkelbeeld 

April - BO Leefomgeving (Bestuurlijk Overleg rijk-regio): Fase 1 Analyse

Juni/juli - Besluitvorming raden en Staten

Najaar - BO MIRT (Bestuurlijk Overleg rijk-regio): Fase 2 Ontwikkelbeeld
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- We gaan niet een van de scenario’s kiezen.

- De scenario’s verkennen de uitersten van het speelveld door bestaande      
ontwikkelingen uit te vergroten.

- De scenario’s verschillen in strategische en economische oriëntatie

- De scenario’s maken samen met het afwegingskader effecten van 
ruimtelijke keuzes inzichtelijk

Werken met scenario’s:
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Werken met scenario’s - voorbeelden voor uitleg

concentreren spreiden
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Context scenario’s
NOVI: Stedelijk Netwerk nederland POVI’s en Regionaal Ruimtelijke Visie

+ MOVE MOBILITY CONCEPTCONCEPT

4 VISIE PROVINCIE UTRECHT 2050_P38

Stad en land gezond

• Ontwikkeling groenblauwe en recreatieve structuur

• Versterken stad/land verbinding

Klimaatbestendig en waterrobuust

• Tegengaan bodemdaling

• Aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk

• Klimaatbestendige wateraanvoer

• Zoekgebied drinkwaterwinning

• Vasthouden en infiltreren regenwater

Duurzame energie

• Provincie Utrecht energieneutraal

• Energielandschap (tijdelijk)

Vitale steden en dorpen

• Binnenstedelijke en binnendorpse ontwikkeling

• Potentiële locatie voor integrale ontwikkeling wonen-werken rondom knooppunt

• Zoekrichting grootschalige integrale ontwikkeling wonen-werken-bereikbaarheid

• Lange termijn zoekrichting grootschalige integrale ontwikkeling wonen-werken-bereikbaarheid

Duurzaam, gezond en veilig bereikbaar 

• Beter benutten spoor- en hoogwaardig OV-netwerk

• Optimaliseren multimodaal knooppunt

• Benutten bestaand knooppunt

• Ontwikkeling nieuw knooppunt

• Realiseren (snel)fiets routenetwerk

• Beter benutten hoofdwegennet

• Beter benutten provinciale wegennet

• Nader te verkennen verbinding hoogwaardig OV (hoe breder hoe hoger de prioriteit)

Levend landschap, erfgoed en cultuur 

• Verzilveren linie en limes

Toekomstbestendige natuur en landbouw 

• Realiseren en verbeteren Natuurnetwerk Nederland

• Versterken grote natuursystemen

• Koesteren Natura 2000-gebieden

• Transitie naar duurzame landbouw

Legenda

Visie provincie Utrecht 2050
Besluit Gedeputeerde Staten, 17 maart 2020
 
Aanduidingen zijn indicatief 

Kaart 4

Legenda

ONTWERP OMGEVINGSVISIE PROVINCIE UTRECHT   |   3938   |   VISIE

49/69  Gaaf Gelderland

52/69  Gaaf Gelderland

Onze ‘Doe-principes’ zijn: 

Doen
Wij kijken breed en werken met focus consequent vanuit  
het perspectief van duurzaam én verbonden én economisch 
krachtig. Waar nodig stellen we regels en kaders ter discussie 
en zoeken we de ruimte;

Laten
Wij stimuleren geen zaken die niet aansluiten op onze visie;

Zelf
Wij geven zelf het goede voorbeeld en nemen onze verant-
woordelijkheid en zetten door als het vraagstuk erom vraagt;

Samen
Wij werken met open vizier en bouwen aan gezamenlijke 
agenda’s met onze partners en stimuleren kansen voor 
innovatie en kennisdeling.

Speelveld Ontwikkelbeeld 
Regio Amersfoort
Provincie Utrecht en Regio Amersfoort (gemeen-

ten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, 

Leusden, Soest, Woudenberg, en de Gelderse 

gemeenten Barneveld en Nijkerk) zijn de direct 

betrokken partijen. De belangrijkste kaders zijn:

1. Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

2. Regionaal Ruimtelijke Visie Amersfoort (RRV)

3. ontwerp-POVI Utrecht

4. POVI Gelderland

In deze documenten worden de ruimtelijke 

principes meegegeven voor het opstellen van het 

ontwikkelbeeld (zie volgende pagina). 

Waterschap Vallei en Veluwe heeft een ‘Blauwe 

Omgevingsvisie’ opgesteld. Een inspiratiedocu-

ment voor ruimtelijke planen en strategieën zoals 

het Ontwikkelbeeld, waarbij water als ordenend 

principe wordt ingezet. 

2.2 Utrecht 2050
Met zeven beleidsthema’s geven we richting aan de ont-
wikkeling en de bescherming van onze gezonde en veilige 
leefomgeving. In 2050 hebben wij een provincie Utrecht:

waarin stad en land gezond zijn; 

die klimaatbestendig en waterrobuust is;

waarin duurzame energie een plek heeft; 

met vitale steden en dorpen; 

 die duurzaam, gezond en veilig bereikbaar is; 

 met een levend landschap, erfgoed en 
 cultuur;

 die een toekomstbestendige natuur en 
 landbouw heeft.

Deze zeven thema’s vragen om een brede blik. Ze staan 
niet op zichzelf, maar kennen samenhang en relaties in 
boven- en ondergrond. Deze bezien we vanuit het alge-
mene belang, de integrale aanpak en de lange termijn.  
Al deze thema’s zijn in verband te brengen met ons 
 treven naar een duurzame, circulaire en in alle opzichten 
gezonde en vitale provincie. Dit betekent dat herbruik-
baarheid van grondstoffen en producten ontstaat en dat 
 waardevernietiging en verlies aan biodiversiteit wordt 
voorkomen. De gewenste richting om onze fysieke leef-
omgeving te ontwikkelen en te beschermen verschilt per 
regio of gebied. Zij is afhankelijk van de specifieke ken-
merken en identiteit. Vandaar dat we in de Omgevingsvi-
sie maatwerk aanbrengen in onze ambities en ons beleid 
voor de regio’s U16, Amersfoort en Foodvalley. Zie ver-
der hoofdstuk 5. De zeven thema’s werken we uit, waarbij 
we met vetgedrukte tekst verwijzen naar aanduidingen 
op kaart 4: Visiekaart provincie Utrecht 2050. De afzon-
derlijke thematische kaartlagen van de visiekaart zijn als 
afbeeldingen in de legenda opgenomen.

Zeven samenhangende beleidsthema’s (bron: provincie Utrecht)

GEZONDE 
EN VEILIGE 

LEEFOMGEVING

TOEKOMST-
BESTENDIGE 
NATUUR EN 
LANDBOUW

LEVEND 
LANDSCHAP, 

ERFGOED 
EN CULTUUR

DUURZAAM, 
GEZOND EN VEILIG 

BEREIKBAAR

VITALE STEDEN 
EN DORPEN

DUURZAME 
ENERGIE

KLIMAAT-
BESTENDIG 
EN WATER-
ROBUUST

STAD EN LAND
GEZOND

Panorama Utrecht 2050 (bron: provincie Utrecht)

ONTWERP OMGEVINGSVISIE PROVINCIE UTRECHT   |   2928   |   VISIE

Kaartbeelden en diagrammen uit 
de RRV, ontwerp-POVI Utrecht en 

POVI Gelderland

8
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Context scenario’s
Utrecht Nabij

Ontwikkelperspectief

(kaartbeeld Utrecht Nabij 
ter illustratie)
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Tijdbalk planningen 
gemeentelijke 

omgevingsvisies (GOVI)

Context scenario’s
GOVI’s
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Doorkijk: Waar koersen we op af 

- Ontwikkelbeeld is geen ontwikkelplan (denk aan perspectief Utrecht Nabij)

- Inzichten in maatregelen die we altijd nodig hebben (past in iedere richting)

- Inzichten in strategische en economische orientatie: Wat gezamenlijk agenderen 
richting Rijk?

- Inzichten in tijd: Welke beslismomenten liggen er in de toekomst?

- Hierover afspraken maken met elkaar.
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Stand van zaken scenario’s 05.01.2020

Scenario’s zijn nog in bewerking
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Ruimtelijke inrichtingspricipes (fase 1)
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• Metropoolregio in het hart 
van NL

• Vijfsprong in het stedelijk 
netwerk

 Strategische alliantie met alle 
omliggende grote steden/regio’s 

en/of vervoerders

• Contramal in het stedelijk 
midden van NL

Regio van toegevoegde waarde 
aan Europese corridor

Strategische alliantie met MRA, 
Clean Tech Regio, Regio Twente 
en/of Regio Arnhem Nijmegen

Scenario’s verkennen de uitersten van het speelveld om inzichten te krijgen. We gaan er niet een kiezen.

1: Heuvelrug-
metropool

2: A1-corridor 3: Stedelijk Netwerk 
Middel-NL

4: Buitenplaats Regio 
Amersfoort
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1: Heuvelrug-
metropool

2: A1-corridor 3: Stedelijk Netwerk 
Middel-NL

4: Buitenplaats Regio 
Amersfoort

Scenario’s verkennen de uitersten van het speelveld om inzichten te krijgen. We gaan er niet een kiezen.
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1: Heuvelrugmetropool

Hoogstedelijk

Meest concurrerende regio van Europa

Metropolitaan 
landschap 
Huevelrug

Groene Haak

Life sciences 

Utrecht Science Park 

Campus De Hoef 

Snelfietsroutes

HOV-verbinding

Autoluwe centra

Satelliet universiteit

Scenario’s verkennen de uitersten van het speelveld om inzichten te krijgen. We gaan er niet een kiezen.
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2: A1-corridor

Scenario’s verkennen de uitersten van het speelveld om inzichten te krijgen. We gaan er niet een kiezen.

A1-A30

MRA

Gooicorridor

Clean Tech Regio

Europese 
corridor

Foodvalley

Regio Arnhem-Nijmegen

Logistiek

Groene dwarsverbindingen

Hoogwaardige
maakindustrie

Groene poort
Veluwe



STAND VAN ZAKEN - SCENARIO’S NOG IN BEWERKING + MOVE MOBILITY 19

3: Stedelijk Netwerk Midden-NL

Scenario’s verkennen de uitersten van het speelveld om inzichten te krijgen. We gaan er niet een kiezen.

Amersfoort 
Centraal

Barneveld-Noord 
Centraal

Amersfoort 
Centraal

Groene routes 
naar buitengebied

Stedelijk groen

Focus op 
(H)OV-knopen

Regio Zwolle

Clean Tech Regio
MRA

MRU
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4: Buitenplaats Regio Amersfoort

Scenario’s verkennen de uitersten van het speelveld om inzichten te krijgen. We gaan er niet een kiezen.

Gelijkmatige 
groei overal

Groene ommetjes

In de luwte
Regionaal 
fietsnetwerk

Nabijheid

Eigenheid

Lokale identiteiten
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Fase 2: Planning

Januari - Informatieavond, enquête uitvoeren, scenario’s opstellen

Februari   - Doorrekenen en beoordeling

Maart - Informatieavond, inzichten enquête gereed, opstellen ontwikkelbeeld 

April - BO Leefomgeving (Bestuurlijk Overleg rijk-regio): Fase 1 Analyse

Juni/juli - Besluitvorming raden en Staten

Najaar - BO MIRT (Bestuurlijk Overleg rijk-regio): Fase 2 Ontwikkelbeeld


