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Verkenning Regionale ontwikkelingen als input voor verkiezing provinciale staten 2023 

Wat willen we aan de provincie meegeven? 
1. De door de provincie ingezette koers om de samenwerking met gemeenten en regio’s te 

versterken, omarmen we. Graag zien wij dat deze koers wordt voortgezet. 

2. Ook de komende jaren is er behoefte aan ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe woon- en 

werklocaties, zeker nu onderzoek duidelijk heeft gemaakt, dat er onvoldoende 

mogelijkheden zijn om aan de uitbreidingsvraag voor werken te voldoen.  

3. Naast ruimte voor woon- en werklocaties, is er ook ruimte benodigd voor robuuste natuur 

(Groen groeit mee). Dit pakken we gezamenlijk met de provincie op in het 

Handelingsperspectief Buitengebied. Een goede afweging tussen de verschillende belangen, 

niet in de laatste plaats de landbouw, is van belang. De transitie naar een andere manier van 

landbouw bedrijven vraagt om faciliterend beleid en grote investeringen, bijvoorbeeld een 

fonds voor een grondbank om kringlooplandbouw te faciliteren. 

4. Stem provinciale besluitvorming af op het Ontwikkelbeeld en het Handelingsperspectief 

Buitengebied, wat we gezamenlijk doorlopen.  

Dat betekent, naast de inzet op de verstedelijking strategieën en knooppunten, ook aandacht 

voor de lokale vitaliteit en alle aspecten die daarbij houden: wonen en werken, dicht bij 

elkaar met een bij de kern passende mobiliteit. Dat alles draagt bij aan de sociale cohesie en 

daarmee de Vitaliteit van kernen. Zet daarnaast stevig in op het binnenhalen van de 

transitiegelden van het Rijk voor het buitengebied omdat de opgaven grote investeringen 

vragen. 

En betrek stakeholders en inwoners actief bij de grote opgaven, zodat zij deelgenoot worden 

van de oplossing. 

5. De koers te bestendigen om te investeren in HOV, zonder dat geld weg te halen bij de lokale 

busverbindingen.  

6. Geef na de statenverkiezing snel duidelijkheid over het planMER proces RES, en of de 

provincie inzet op een projectbesluit als gemeenten (binnen de RES) niet meewerken.  

7. We zien dat er meer en meer verantwoordelijkheid in het fysieke domein bij de provincie 

wordt gelegd. Als Regio Amersfoort zijn wij namens de gemeenten hier een logische 

gesprekspartner voor. 

8. Provinciegrens overstijgend samenwerken vraagt veel extra inspanning van de gemeenten op 

grensgebieden om ook de processen in andere regio’s in beeld te houden, wat capaciteit 

verzwarend werkt. Dit vraagt om een provincie die ook de verbindingen tussen regio’s moet 

blijven bezien en borgen. 

9. Er vindt een stapeling van ambities plaats, waardoor de bestuurlijke en ambtelijke drukte 

toeneemt. Laten we samen oog houden voor de efficiency, werkdruk en capaciteit, zeker nu 

veel gemeenten kampen met vacatures. Zodoende kunnen we waarmaken waar we aan 

beginnen.   

Achtergrond 
In sommige gemeenten is het gebruikelijk dat er vanuit de ambtelijke organisatie informatie 
beschikbaar wordt gesteld aan politieke partijen die zij kunnen gebruiken bij het opstellen van hun 
verkiezingsprogramma. Dit document is ook met dat doel gemaakt door Bureau Regio Amersfoort. 
Het beschrijft het waarom van de samenwerking, en geeft aan waaraan op dit moment wordt 
samengewerkt in Regio Amersfoort. 
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Regio Amersfoort is het intergemeentelijk samenwerkingsverband van de gemeenten Amersfoort, 
Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Nijkerk en Woudenberg. Doel van de 
samenwerking is om grensoverschrijdende vraagstukken gezamenlijk aan te pakken, zodat de 
kwaliteit van leven voor alle inwoners gestimuleerd wordt. 
De gemeenten Barneveld en Nijkerk nemen een speciale positie in. Gelegen in Provincie Gelderland, 
maken zij ook onderdeel uit van de samenwerking in Regio Foodvalley. Maar aangezien zij grenzen 
aan Regio Amersfoort, zijn er ook onderwerpen waarop in Regio Amersfoort wordt samengewerkt. 
Deze Provinciegrensoverschrijdende samenwerking vraagt om afstemming met beide Provincies. Ook 
zijn er relaties met (gemeenten in) andere aangrenzende regio’s. Ook hier dient oog voor te zijn. 
 
Zowel Barneveld als Nijkerk participeren in de samenwerking binnen de Regio Amersfoort op de 
onderdelen Economie, Ruimte, Wonen en Mobiliteit. 

Het waarom van regionale samenwerking 
Binnen Nederland wordt steeds meer ingezet op regionale of bovenregionale samenwerking. Steeds 
meer taken worden over- of opgedragen aan gemeenten en/of regio’s (RES, regionaal programmeren 
wonen en werken, Woondeal, Sociaal Domein). En steeds vaker worden vraagstukken regionaal 
opgepakt, omdat de opgaven bovenlokaal zijn en/of om meer volume vragen (Ontwikkelbeeld). 
Stimulerings- en subsidietrajecten, nationaal en internationaal, vinden vaak alleen gehoor op 
tenminste regionale schaal.  
Passend daarbij is ook dat in toenemende mate met de provincie Utrecht wordt samenwerkt, soms 
zelfs resulterend in gezamenlijk opdrachtgeverschap (Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort Centraal!, 
regionaal programmeren wonen en werken, Woondeal, en de RES). 
Tegelijk met het toenemend belang van intergemeentelijke samenwerking, signaleren we steeds 
meer noodzaak tot het maken van afspraken tussen kennisinstellingen, ondernemers, overheden en 
maatschappelijke partners. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de inwoners, instellingen en bedrijven 
van de regionale samenwerking profiteren. Bij de opstelling van de Strategische Agenda 2022 is 
gewerkt met Dialooggroepen om de maatschappij meer te betrekken bij de ontwikkeling van de 
regio. 
 
Als volgt gaan we per doel uit deze strategische agenda de belangrijkste trends duiden voor de regio. 

Regionaal programmeren wonen en werken, Woondeal en 

Verstedelijkingsstrategie 
Regionaal programmeren wonen en werken 
Voortvloeiend uit de provinciale Omgevingsvisie is door Gedeputeerde Staten in 2021 een eerste 
regionaal programma wonen en werken vastgesteld. Het door Provinciale Staten vastgestelde Kader 
voor regionale programmering wonen en werken en de Rapportage van Buck m.b.t. werken zijn voor 
ons het uitgangspunt geweest voor het opstellen van het regionaal programma voor de Regio 
Amersfoort. Dit kader betreft zowel de kwantitatieve bandbreedtes als kwalitatieve aspecten. 
Belangrijk doel van dit regionaal programma is door afstemming tussen gemeenten (en de provincie) 
tot een goede afweging van het programma te komen en daarmee een vlotte doorgang van 
projecten.  
In het eerste kwartaal 2023 wordt het tweede programma aan GS te vaststelling voorgelegd. 
 
Het onderdeel regionaal programma werken komt terug in de paragraaf ‘Werken en economie’. 
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Regionaal programma wonen 
Tot 2030 zijn er in de regio grosso modo voldoende locaties om aan de woningvraag te voldoen. Per 
gemeente kan dat anders zijn.  
Het eerste programma was vooral vastleggen van de reeds in voorbereiding zijnde 
woningbouwplannen voor de komende vier/vijf jaar. Regionale afstemming en daaruit 
voortvloeiende (mogelijke) prioritering van woningbouwprojecten staat voor de komende periode op 
de agenda. Basis voor afweging van projecten die buiten de (voormalige) rode contour liggen is de 
verstedelijkingsstrategie uit het Ontwikkelbeeld 2030-2040. Voor binnenstedelijke projecten wordt 
vooral gekeken of deze elkaar niet beconcurreren. 
 
Door de regiogemeenten voorgedragen nieuwe locaties worden door de provincie van een eerste 
opvatting voorzien met betrekking tot kansrijkheid, randvoorwaarden en aandachtspunten. Voor het 
in voorbereiding zijnde tweede programma wonen en werken zijn drie uitleglocaties opgenomen; 
Bovenduist (Amersfoort, Tabaksteeg-Zuid en Achterveld-Noordoost (beiden Leusden). 
 
De provincie brengt de drie regionale programma’s (Foodvalley, U10 en Amersfoort) samen in een 
provinciaal programma voor wonen en werken. Na vaststelling hiervan door de provincie (planning 
voorjaar 2023), vindt op een nog in gezamenlijkheid te bepalen wijze monitoring en evaluatie plaats. 
Dit geeft input voor een volgende actualisatie. Deze nieuwe werkwijze komt tegemoet aan de 
noodzaak om flexibeler te kunnen inspelen op maatschappelijke vraagstukken, zoals de 
woningbouwopgave en de opgave voor werklocaties. 
 
Woondeal 
De regio Amersfoort groeit sterk. Prognoses laten zien dat deze groei doorzet en dat daarmee ook de 
uitdagingen voor de regio toenemen. Het bijbouwen van voldoende passende en betaalbare 
woningen staat niet op zichzelf. De groei vraagt allereerst om het voldoende bereikbaar houden van 
de regio. Verder zijn het behouden en versterken van het groene profiel en het verbeteren van 
veiligheid en de sociaaleconomische staat noodzakelijk. De verstedelijkingsopgave van de regio 
Amersfoort is onlosmakelijk verbonden met die van de Randstad en in het bijzonder de regio 
Utrecht, waarmee de regionale opgave dus ook een bovenregionaal belang dient. 
 
Het ministerie, de provincies Utrecht en Gelderland en de regio Amersfoort hebben in juli 2021 
samen een woondeal gesloten om met elkaar te werken aan de groei en de ontwikkeling. De doelen 
van deze woondeal zijn het (I) functioneren van de woningmarkt in de regio Amersfoort structureel 
te verbeteren, (II) de bouwproductie met oog voor circulariteit en duurzaamheid te versnellen én op 
niveau te brengen, en (III) de leefbaarheid te vergroten. In dit document leggen het ministerie, de 
provincies en de regio hun wederzijdse verantwoordelijkheden en inspanningen vast en erkennen zij 
wederzijds de kwantitatieve en kwalitatieve opgaven van deze woondeal. De woondeal is het 
startpunt van een langjarig partnerschap tussen de regio, provincies en het ministerie, in nauwe 
samenwerking met woningcorporaties, marktpartijen en maatschappelijke partners.  
 
In het kader van de nationale bouwopgave van het realiseren van 900.000 woningen tot 2030 
worden met alle regio’s in Nederland Woondeals gesloten. In samenspraak met de regio(gemeenten) 
is door de provincie aan het Rijk een voorwaardelijk bod gedaan. Onder de hierin geschetste kaders 
en randvoorwaarden is het mogelijk in de regio Amersfoort tot en met 2030 27.000 woningen te 
realiseren. In de Woondeal moet de regio een antwoord geven hoe zij om wil gaan met de 
doelstellingen als het gaat om betaalbaar bouwen (vanaf 2025 moet 2/3 van de nieuwbouwopgave 
dient in het betaalbaar segment te zijn) en 1/3e van de opgave moet voor of door corporaties 
gebouwd worden. Dilemma daarbij is om kwalitatief goede (duurzame) en leefbare woningen en 
wijken te realiseren in een tijd waarin grondstoffen en arbeid steeds duurder worden.  
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In de nieuwe Woondeal (ondertekening gepland voor de provinciale verkiezingen) stellen we voor de 
ambitie via een programmatische aanpak uit te werken. Hierin combineren we de reeds in gang 
gezette trajecten vanuit de Woondeal ’21 en zetten daarnaast in op de volgende hoofdthema’s: 
1. De noodzakelijke randvoorwaardelijke condities uit de provinciale afspraken met het rijk; 
2. De opgave om 2/3e van de nieuwbouwwoningen in het betaalbaar segment te realiseren 

vanaf 2025; 
3. Het ontwikkelen van een nieuw partnerschap met de corporaties om 1/3e van de opgave 

door of voor hen gerealiseerd te krijgen; 
4. De inzet om tot harmonisering van regels te komen zodat we een heldere en consistente 

overheid zijn voor corporaties en marktpartijen. 
 
De regio Amersfoort is onderdeel van de noordvleugel van de Randstad. De regio Amersfoort blijkt 
met zijn ligging een uitstekende uitvalsbasis voor hoogwaardige bedrijvigheid en biedt een prettig 
woonklimaat voor kenniswerkers. De ambitie is om dit profiel in het licht van deze woondeal te 
versterken. Daar heeft de regio de verstedelijkingsstrategie (het Ontwikkelbeeld 2030- 2040) voor 
opgesteld: een strategie met een integrale lange termijnvisie. De woondeal concentreert zich sterk 
op de verstedelijkingsopgave tot en met 2030. We zien bij deze opgaven sterke samenhang met de 
opgaven die spelen binnen het Programma U Ned. 
 
Verstedelijkingsstrategie 
Regio Amersfoort (7 Utrechtse en 2 Gelderse gemeenten) en Provincie Utrecht hebben samen een 
verstedelijkingsstrategie ontwikkeld voor de periode 2030-2040 om de groei van Regio Amersfoort 
voor wonen, werken, bereikbaarheid en landschap in goede banen te leiden. Het Ontwikkelbeeld is 
in het najaar van 2021 vastgesteld.  
 
De integrale verstedelijkingsstrategie is het vervolg op de Regionale Ruimtelijke Visie en heeft ook tot 
doel om de positionering van Regio Amersfoort in nationale context duidelijk te maken, en hangt 
nauw samen met Metropoolregio’s Utrecht en Amsterdam en de verstedelijkingsstrategie van 
Arnhem-Nijmegen-Foodvalley.  
Tot circa 2030 is er in grote lijnen voldoende ruimte en plancapaciteit om in de woonbehoefte te 
voorzien, al zal de daadwerkelijke ontwikkeling daarvan wel forse inspanningen vergen in de 
uitvoering van de Woondeal. 
Ook de druk op de beschikbare werklocaties is groot. Door functiewijziging en transformatie, en de 
mogelijkheden tot intensivering is de uitbreidingsvraag groot. Uit onderzoek is gebleken dat er 
onvoldoende ruimte is voor deze uitbreidingsvraag.  
 
Het Rijk beschouwt de verstedelijkingsstrategieën van de regio U10 (Utrecht Nabij) en regio 
Amersfoort (Regio Amersfoort Centraal!) inmiddels als 1 geheel. 
 

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 betreffende het landelijk gebied maken we deze uitwerking met het zogeheten 

Handelingsperspectief Buitengebied.  

Het in 2023 samen met de provincie op te stellen Handelingsperspectief is een concretisering van de 

(ruimtelijke) opgaven in het buitengebied tot 2040 op basis van de huidige situatie, vastgestelde 

ruimtelijke opgaven, trends en ontwikkelingen, verdienmodellen en het prioriteren en combineren 

van functies. Met het Handelingsperspectief geeft de regio zichzelf en haar partners een kader en 

richting voor uitvoering van ambities in het buitengebied. 
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Mobiliteit 
Tijdens het BO MIRT in het najaar van 2022 spraken we af dat Regio Amersfoort volwaardig mee gaat 
doen in U Ned verband. 
De Regio Amersfoort maakt onderdeel uit van de ‘Draaischijf Midden Nederland’. We zijn daarmee 
onderdeel van een belangrijk knooppunt van nationale infrastructuur. Zowel voor het Rijk als voor de 
regio is een snelle realisatie van Knooppunt Hoevelaken (A1/A28) van belang. Tijdens het BO MIRT 
bevestigden we de urgentie hiervan. Daarnaast spraken we af om ons in te spannen om met nader te 
bepalen (no-regret) maatregelen de impact van de uitgestelde oplevering van knooppunt Hoevelaken 
op te vangen.  
 
Station Amersfoort Centraal vormt daarnaast de ruggengraat voor het openbaar vervoer in onze 
regio. Verschillende landelijke studies kunnen impact hebben op de toekomstige treinbediening van 
dit station. We spraken daarom in het BO MIRT ook af om de impact op de regionale en 
(inter)nationale spoorbereikbaarheid van Amersfoort te onderzoeken.  
 
We doen dit gezamenlijk als uitwerking van de Mobiliteitsstrategie vanuit U Ned. Daarin borgen we 
de samenhang met de verstedelijkingsstrategie van de Regio Amersfoort als onderdeel van de MRU. 
In de multimodale uitwerking van de Mobiliteitsstrategie voor de Regio Amersfoort kijken we ook 
samen met de Provincie Utrecht naar de ontwikkelmogelijkheden van het bus (rapid transit)- 
sternetwerk uit het ontwikkelbeeld en de te ontwikkelen hoogwaardige ov-verbinding tussen 
Amersfoort en Utrecht Science Park. Daarbij blijven de bestaande lokale en regionale 
busverbindingen behouden.  

Werken en economie 
De regio Amersfoort kent een gezonde economie en een hoge arbeidsparticipatie. De 
werkgelegenheid is breed gespreid over verschillende sectoren. We kennen denkers en doeners. 
Met de groei van het aantal inwoners zal ook de beroepsbevolking toenemen. Wij willen 
werkgelegenheid in de regio bieden, waarbij binnen het Ontwikkelbeeld gekeken wordt naar locaties 
die goed bereikbaar zijn met verschillende vervoersmodaliteiten. Een gezonde visie op de 
economische ontwikkeling brengt met zich mee dat de regio moet beschikken over voldoende 
locaties voor uiteenlopende vormen van werkgelegenheid. Daarbij komt dat door de druk vanuit de 
woningbouw bestaande bedrijfslocaties, die in de loop der tijd minder geschikt zijn geworden voor 
bedrijvigheid, zullen worden getransformeerd naar andere bestemmingen zoals woningbouw en 
dagrecreatie. De regio stelt een visie bedrijventerreinen op, waar in naast de behoefte zal worden 
gezocht naar het ontwikkelen van een passend aanbod aan werklocaties voor verschillende vormen 
van bedrijvigheid.  
Modernisering en verduurzaming van bedrijfslocaties vraagt inspanningen van alle partijen. Naast de 
financiële aspecten moet er voldoende ruimte zijn voor hervestiging en doorontwikkeling van de 
ondernemingen.  
De regio zet in op intensivering van bedrijfsruimte waar dat kan. Echter moet er ook ruimte zijn om 
werklocaties klimaat-adaptief te maken en om circulaire processen te kunnen faciliteren. De regio 
werkt daarom aan een ambitieus programma voor het onderdeel werken, waarmee voldoende 
werkgelegenheid wordt gewaarborgd en ondernemingen op een toekomstbestendige manier 
kunnen functioneren. 
Innovatie is een belangrijk economisch speerpunt. De regio Amersfoort wil met het programma Earth 
Valley op de as Amersfoort-Utrecht uitgroeien tot een kennisomgeving die dankzij de opvallend 
sterke aanwezigheid van ingenieursbureaus, innovatieve geotechnische bedrijven en kennis- en 
onderwijsinstellingen een cruciale bijdrage kan leveren aan wereldwijde maatschappelijke opgaven. 
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Zoals eerder aangegeven werken de Gelderse gemeenten Barneveld en Nijkerk samen met de 
Utrechtse gemeenten in de regio Amersfoort. In het bijzonder voor de sectoren transport en logistiek 
en (agro)food is provinciegrens overschrijdende samenwerking in deze regio onontbeerlijk. 
Knelpunten (ruimtelijk en organisatorisch) in de sector transport en logistiek kunnen alleen in die 
samenwerking worden opgelost. De regio Amersfoort kent meerdere gemeenten met een 
concentratie van bedrijvigheid in de agrofood sector. Het is van veel toegevoegde waarde als die 
gemeenten ruimte krijgen om te participeren in de programma’s die in de Regio Foodvalley worden 
uitgevoerd op het gebied van gezondheid en voeding en verduurzaming van de agrarische productie 
(inclusief stikstofproblematiek). 

Regionale Energie Strategie 
RES 2.0 
De RES regio Amersfoort bestaat uit de 7 Utrechtse gemeenten, provincie Utrecht, Waterschap Vallei 
& Veluwe en netbeheerder Stedin.  
De gemeenten in de RES regio Amersfoort hebben zich het doel gesteld om in 2030 minstens 0,5 
TWh duurzame energie (grootschalig) op te wekken voor elektriciteitsgebruik. Samen met inwoners 
en belanghebbenden zijn kansrijke initiatieven geformuleerd voor het opwekken van duurzame 
energie. Op grond hiervan is de doelstelling van 0,5 TWh in het concept bod bepaald. Deze kansrijke 
initiatieven en mogelijkheden zijn vastgelegd in de Regionale Energie Strategie (RES) die zomer 2021 
is vastgesteld door Provinciale Staten, Algemeen Bestuur van het Waterschap en de gemeenteraden.  
 
De plannen uit de Concept RES zijn in de RES 1.0 verder uitgewerkt. Er is aanvullend onderzoek 
gedaan naar de kansrijke zones die geïdentificeerd zijn in de Concept RES. Hierdoor is meer inzicht 
verkregen in de kansrijkheid en haalbaarheid van de verschillende zones. Ook hebben gesprekken 
met samenwerkingspartners, zoals de NMU, LTO en het ministerie van Defensie, nieuwe inzichten 
gebracht. Gemeenten werken aan lokale uitnodigingskaders om samen met hun inwoners de kansen 
in hun gemeenten beter in kaart te brengen. Dit heeft geleid tot een indeling in vier treden. Samen 
bouwen deze treden op tot het bod van 0,50 TWh voor duurzame elektriciteit en bevat een 
overprogrammering. 
 
In aanloop naar de RES 2.0 zal er verder onderzoek worden gedaan naar de kansrijkheid en 
haalbaarheid van de initiatieven in de treden. De regio zal de afstemming en aansturing van deze 
initiatieven verzorgen en de uitkomsten hiervan terug leggen aan de betreffende gemeenteraden en 
provinciale staten. In nauw overleg met de gemeenten, provincie, waterschap en Stedin wordt 
afgestemd of deze initiatieven realistisch zijn en worden meegenomen in het bod. RES 2.0 moet 
worden opgeleverd op 1 juli 2023. 
 
In juni 2022 is door de provincie in overleg met de gemeenten, RES regio’s en netbeheerder de 

tussenbalans opgesteld. Het doel hiervan was om te beoordelen of het gezamenlijke (wind)doel 

binnen bereik is. De tussenbalans is een inventarisatie van waar we op dat moment staan: of de 

plannen voldoende robuust zijn, zoeklocaties voldoende concreet zijn, de aansluitbaarheid op het 

net geborgd is, de verhouding zon en wind voldoende geoptimaliseerd is, en er in voldoende mate 

zicht is op een zorgvuldige ruimtelijke inpassing. Daarbij is ook geïnventariseerd hoe concreet het 

realiseren van de RES is vertaald in de lokale coalitieakkoorden. De Tussenbalans biedt inzicht of:  

• Nadere participatie heeft plaatsgevonden en/of initiatieven van onderop ingebracht en benut zijn 

en er zicht is op minimaal 50% lokaal eigendom;  

• Per locatie afspraken zijn gemaakt met de betreffende gemeente(n) over de planologische 

besluitvorming en vergunningverlening, gericht op zorgvuldige en tijdige besluitvorming; 

• Er voldoende aanvullende locaties zijn als compensatiemogelijkheden indien planuitval leidt tot het 
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niet halen van ons RES-bod van 0,5TWh in 2030.  

• Afhankelijk van de uitkomsten kan aan de orde komen of op termijn inzet van provinciale 

ruimtelijke instrumenten op specifieke locaties gewenst of noodzakelijk is.  

De provincie komt in februari 2023 met de resultaten hiervan in de Eindbalans. Voor alle windlocaties 

in de provincie zal een planMER worden uitgevoerd. RES 2.0 zal zich daarom beperken tot een 

voortgangsrapportage.  

De RES wordt iedere 2 jaar herzien en geactualiseerd op haalbaarheid, nieuwe inzichten en 
innovaties.  
RES 3.0 moet worden opgeleverd uiterlijk op 1 juli 2025. Conform Klimaatakkoord moet dan duidelijk 
zijn of alle projecten op tijd vergund kunnen worden, zodat realisatie voor 2030 mogelijk is. 
Als uit de planMER van de provincie nieuwe windlocaties volgen dan is sprake van herijking van de 
RES en is deze MER plichtig. 

Daarnaast aangedragen onderwerpen lokaal 
Baarn en Leusden 

Veiligheid 

Op het gebied van veiligheid is ondermijning een gemeentegrens overstijgend en groot 

maatschappelijk en bestuurlijk probleem. Wij hopen dat de Provincie dit als een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid blijft zien en dat we daarin als één overheid op blijven trekken. 

Duurzaamheid 

Het verduurzamen van monumenten is in alle gemeenten een hot topic. Elke gemeente buigt zich 

over de belangenafweging van verduurzaming versus behoud van monumentale waarde. Kan de 

provincie daar iets in betekenen? Er wordt een groot beroep gedaan aan onze inwoners om (hun 

huizen) te verduurzamen. Voor veel mensen met lagere inkomens is dat lastig realiseerbaar. De 

provincie zou hierin kunnen ondersteunen door het beschikbaar stellen van fondsen voor 

verduurzaming van woningen voor inwoners die dit zelf niet kunnen. 

Warmtetransitie is een complex vraagstuk. Verschillende woonomgevingen vragen verschillende 

oplossingen. Nu werken 26 gemeente allemaal aan deze oplossingen. Bovendien hebben sommige 

oplossingen, zoals aquathermie, impact op andere gemeenten of bestuurslagen. Het kan (met name 

ook de kleinere gemeenten) veel winst opleveren als de provincie hierin een faciliterende rol oppakt. 

Maatschappelijk middenveld 

Door inflatie en stijging van energieprijzen staan veel maatschappelijke organisaties 

(sportverenigingen, cultuurpodia en -organisaties, enz…) onder druk. We zien dat sommige 

provincies in dit gat springen. We zouden het passend vinden als ook de provincie Utrecht hier een 

rol in zou nemen. 

Bunschoten 

Cultureel (varend-)erfgoed 

Erfgoed is niet alleen belangrijk voor het besef van ons verleden, maar geeft ook betekenis aan de 

samenleving van nu en onze toekomst. Gezien deze betekenis vragen wij ook de provincie om 

aandacht voor het veiligstellen van ons cultureel (varend-)erfgoed.  

Waterplanten-problematiek in Randmeren 

De randmeren hebben een grote betekenis voor de beleving van watersport en waterrecreatie op 

lokaal, regionaal en zelfs bovenregionaal niveau. De actuele overlast van waterplanten in de 

randmeren leidt tot overlast op grote schaal voor watersporters, -recreanten en hulpdiensten. Een 

structurele oplossing van deze problematiek vraagt om samenwerking tussen alle betrokken partijen, 

waaronder de betrokken provincies. 


