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Verstedelijking en 40.000 woningen in Regio Foodvalley
1. De gemeenten in Regio Foodvalley hebben een Verstedelijkingsstrategie en een ruimtelijke verkenning 

opgesteld, die in de loop van de maand oktober door de gemeenteraden wordt vastgesteld, waarbij 
het accent ligt op verstedelijking en tegelijkertijd meer aandacht voor het landschap. Daarmee 
geven de gemeenten aan dat in het geval van de plaatsing van 40.000 woningen in deze regio tot 
aan 2040 ze eerst kijken naar binnenstedelijke plaatsing. Daarna zal gekeken worden naar nieuwe 
uitleggebieden die de versterking van de steden zal bevorderen. Er is gesteld dat voor elke nieuwe 
woning er ook een nieuwe baan gecreëerd dient te worden in de regio.  

2. De Economic Board ondersteunt de gedachtenlijn van de gemeenten, dat de verstedelijking vooral 
bij de stedelijke omgeving in het gebied plaats zal moeten vinden, vanwege de met woningbouw 
gepaarde gaande mobiliteit en behoefte aan voorzieningen. 

3. Het is van groot belang om een inclusieve opbouw van de arbeidsmarkt te hebben in deze regio. Niet 
alleen aandacht voor hoogopgeleide arbeidskrachten, maar we moeten zorgen voor een arbeidsmarkt 
waar voor praktisch geschoolden, middelbaar opgeleide mensen en hoogopgeleide mensen 
voldoende werkgelegenheid is. Dat heeft gevolgen voor de soort woningen die gebouwd moeten 
worden en een bijpassend voorzieningenniveau. In dit advies zal de Economic Board duiden welke 
consequenties dit in zijn ogen heeft naar aanleiding van de economische ambities van deze regio. 

Economische ambities
4. De noodzaak voor een inclusieve opbouw van de arbeidsmarkt heeft gevolgen voor het soort 

onderwijsinstellingen en bedrijfslocaties dat in de regio wordt gevraagd. De onderwijs-/ 
kennisinstellingen in de regio dienen daarnaast beter aan te sluiten op de innovaties die in de regio 
nodig zijn om maatschappelijke ontwikkelingen zoals de landbouwtransitie, circulaire economie en 
energietransitie vorm te geven. Dit vraagt mogelijk om andere clusters van werk- en onderwijslocaties 
dan wij in het verleden gewend waren. Hiervoor moet voldoende ruimte zijn. 

5. Regio Foodvalley profileert zich als een regio waar op een innovatieve manier gewerkt wordt aan de 
voedselproductie. Met zijn kennisinstellingen, agrarische activiteiten en voedselwerkende industrie is dit 
de plek waar gewerkt wordt aan de toekomst van onze voedselvoorziening, niet alleen voor Nederland, 
maar eveneens voor de rest van de wereld. De vele hoogtechnologische agro- en voedselbedrijven 
in deze regio dragen hiertoe bij. Ook al is maximaal een kwart van de beroepsbevolking werkzaam 
in deze sector, het belang van dit profiel mag niet onderschat worden voor de toekomst van deze 
regio. Daarom moet de inzet hierop gehandhaafd blijven. De aanwezigheid van de WUR bevordert de 
aantrekkingskracht voor hoogtechnologische bedrijven om zich hier te vestigen, maar omgekeerd heeft 
de WUR de aanwezigheid van deze bedrijven nodig voor haar innovatieve kracht. Het economisch 
profiel van de regio kan verder versterkt worden door betere afstemming en samenwerking met andere 
vooraanstaande regio’s zoals bijvoorbeeld Brainport Eindhoven en belangrijke voedselregio’s zoals 
Greenport Venlo en AgriFood Capital (Den Bosch). Bovendien zijn contacten met soortgelijke regio’s in 
andere EU-lidstaten noodzakelijk voor deze versterking. 
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Woningbouw bij voorkeur in stedelijke omgeving
6. De komst van 40.000 woningen in Regio Foodvalley wordt positief beoordeeld, zij het dat er nog veel 

zorgen zijn en het alleen onder bepaalde voorwaarden kan plaats vinden. De extra woningbouw wordt 
positief beoordeeld, omdat het een bijdrage tot de verlichting van de overspannen woningmarkt zal 
betekenen. Ook wordt voldoende en kwalitatief hoogstaande woningbouw gezien als een gunstige 
vestigingsfactor voor bedrijven om voor een regio te kiezen. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de 
ruimtelijke impact die dit zal hebben voor de regio, zeker waar al spanning bestaat over de diverse 
functies die om ruimte vragen. Denk aan landbouw, natuur, mobiliteit, energietransitie, woningbouw en 
werklocaties. 

7. In lijn met de Verstedelijkingsstrategie zoals opgesteld door de samenwerkende regio’s, provincies en 
Rijk stelt de Economic Board voor om binnenstedelijk ruimte te creëren voor extra woningbouw. Dit 
kan door sommige bedrijvenlocaties te herstructureren en deze geschikt te maken voor woningbouw. 
Hier is in Ede reeds enige ervaring mee opgedaan op het Enka-terrein. Met behulp van een regionale 
samenwerking zou een dergelijke aanpak ook toegepast kunnen worden in bijvoorbeeld Barneveld, 
Wageningen (haven) en Nijkerk (haven). Deze bedrijven zouden verleid moeten worden om op een 
nieuwe locatie hun werkzaamheden te kunnen voortzetten. Slimme regionale clustering van bedrijven 
met een grote logistieke tak, waarbij de focus ligt op Barneveld, zou bovendien de wens van de regio 
om een railterminal in Barneveld te realiseren dichterbij kunnen brengen. Slimme clustering kan 
bijdragen aan het versterken van de samenwerking tussen bedrijven onderling, van start-up, scale-up 
tot gevestigd bedrijf en met onderwijsinstellingen in de regio. Deze samenwerking zal vervolgens naar 
verwachting een positief effect hebben op de innovatiekracht van de regio. Verder kan nagedacht 
worden over de uitplaatsing van fossiele brandstofstations in de steden zelf, zeker in het licht van de 
toenemende elektrificatie van personenauto’s. 

8. Het is echter een illusie om te denken dat met uitsluitend binnenstedelijke herstructurering voldoende 
woningen gerealiseerd kunnen worden. Bovendien moet er nog veel water door Grift stromen 
vooraleer deze aanpak zal resulteren tot extra woningbouw. Om die reden moet ook omgezien 
worden naar nieuwe uitleglocaties. In lijn met de verstedelijkingsstrategie stelt de Economic Board 
voor om deze te concentreren. Dat heeft enkele voordelen. In de eerste plaats is het zo makkelijker 
om de mobiliteitswensen aan te laten sluiten bij de nieuwe woningbouwlocaties. Dat geldt eveneens 
voor de noodzakelijke voorzieningen die gepaard gaan met nieuwe woningbouwlocaties. Bovendien 
past het in de strategie om zo zuinig mogelijk met het landschap om te gaan. Locaties die hiervoor in 
aanmerking kunnen komen zijn De Klomp (intercitystation) en Barneveld. De Economic Board wil vooral 
benadrukken dat de te bouwen woningen alle segmenten van de woningmarkt moeten omvatten 
met een nadruk op woningen in het lage en middensegment. Er is momenteel vooral een gebrek aan 
woningen in dit segment om juist werknemers met een praktisch geschoolde of middelbare opleiding 
woonruimte in deze regio te kunnen bieden. Daar komt bij dat juist deze groepen dicht bij hun werk 
willen wonen en minder bereid zijn om lang te reizen voor hun werk dan hoogopgeleide mensen. In 
het kader van efficiënt ruimtegebruik past ook deze nadruk op het lage en middensegment. Daarmee 
sluit de Economic Board zijn ogen niet voor de behoefte aan woningen voor de hoogopgeleide 
kenniswerkers, die zich aan deze regio willen verbinden. Daarmee brengen we niet alleen de wens 
dichterbij van een evenwichtig samengestelde beroepsbevolking, maar zorgen we er tevens voor dat er 
een evenwichtig samengestelde bevolking woont in deze regio.
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9. Mocht blijken dat deze uitleglocaties onvoldoende ruimte bieden voor de gevraagde woning-
bouwtoename, dan zou gekeken moeten worden naar de minst vruchtbare landbouwgebieden om 
te kijken of daar dan eventueel ruimte is voor woningbouw. Maar dit is nadrukkelijk een weg die pas 
bewandeld gaat worden als de andere oplossingsrichtingen onvoldoende ruimte opleveren. 

10. De bereikbaarheid van de regio is al langere tijd een bron van zorg binnen de regio. Door de komst 
van de extra woningen, gecombineerd met de wens voor extra werkgelegenheid in deze regio, zal 
het aantal mobiliteitsbewegingen fors toenemen. Daarmee zal de behoefte aan goede verbindingen 
groeien. Daarom vraagt de regio extra aandacht voor de verbetering van de noord-zuidverbinding 
– en voor een stevige investering in hoogwaardig duurzaam OV. Daarbij genieten duurzame 
binnen-regionale verbindingen de hoogste prioriteit. Denk in dat kader aan lightrail-verbindingen 
tussen Veenendaal, Ede en Wageningen.  

Groei van werklocaties
11. In de adviesaanvraag is de Economic Board gevraagd om zijn visie te geven op de wens dat realisatie 

van de extra woningen gepaard moet gaan met een daaraan parallel groeiende werkgelegenheid in 
deze regio. Bij de beantwoording van deze vraag wil de Economic Board enkele opmerkingen plaatsen. 
In de eerste plaats onderschrijft de Economic Board de wens om in deze regio de economische 
ontwikkeling gelijke tred te laten houden met de groei van het aantal inwoners. Hij wil voorkomen 
dat Regio Foodvalley het overloopgebied van de Randstad zal gaan worden. Daarbij moet echter 
wel bedacht worden dat de traditionele werksituatie als gevolg van de digitale transformatie van de 
economie en samenleving sterk aan verandering onderhevig is. Iedere dag naar kantoor reizen maakt 
plaats voor meer digitale werkvormen en grotere flexibiliteit in de keuze van de werkplek. Dat kan 
alleen als de digitale infrastructuur (zowel voor woningen als bedrijven) goed op orde is. Dit past ook in 
de trend dat verandering van baan niet snel meer zal leiden tot verandering van woonplek. Daarmee 
ontstaat een andere behoefte aan werklocaties – zowel kwantitatief als kwalitatief – dan zich tot nu 
toe heeft voorgedaan.  

12. In de tweede plaats wil de Economic Board erop wijzen dat moeilijk te voorspellen is hoe de 
transitie van de economie in de komende 15 jaar zich zal ontwikkelen. Toch zijn er twee trends die 
met een grote waarschijnlijkheid zich zullen voortzetten: aandacht voor voedselproductie met een 
verminderde ecologische impact en de wens om de verandering van het klimaat te vertragen door de 
energietransitie. Vooral de eerste trend biedt grote kansen voor deze regio met haar kennisinstellingen 
en bijhorend bedrijfsleven. Daarmee is nog een argument gevonden om deze sector blijvend te 
versterken. 

13. Groei van de werklocaties zal analoog aan de wens voor extra woningen vorm moeten krijgen. Ook 
hier geldt dat eerst naar herstructurering van bestaande bedrijventerreinen moet worden gekeken. Op 
veel bestaande bedrijventerreinen is verrommeling zichtbaar. Bovendien voldoen veel gebouwen niet 
aan de geldende milieueisen. Wil de regio een duurzame regio zijn, dan zal een transformatie van veel 
van deze gebouwen naar energie neutrale gebouwen moeten plaats vinden. Veel gebouwen zullen 
dan drastisch aangepast of vervangen moeten worden, waardoor kansen voor nieuwe werklocaties 
ontstaan. Dit is de eerste stap die gezet moet worden om ruimte te scheppen voor meer werklocaties in 
deze regio. Mocht dit onvoldoende ruimte opleveren – hetgeen de verwachting is – dan zal omgezien 
moeten worden naar nieuwe uitleglocaties, waarbij de Economic Board nadrukkelijk de wens uitspreekt 
om in ieder geval voor de grotere bedrijven met veel mobiliteitsbewegingen de focus te richten op 
Barneveld, zoals hiervoor al betoogd. De Economic Board wil daarmee recht doen aan de wens van de 
regio om het bestaande landschap zo veel mogelijk te behouden.
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Randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak
14. De Economic Board roept de overheden op om een brede blik te houden bij de verdere uitwerking van 

de verstedelijkingsstrategie en Regionale Ruimtelijke Verkenning en zich niet alleen te richten op de 
realisatie van 40.000 woningen maar hierbij het brede welvaartsbegrip na te streven. Dat betekent dat 
de Economic Board de regio vraagt om een goede balans tussen ruimte voor wonen, de ruimte voor 
economische activiteiten en voor sociale, culturele en recreatieve activiteiten na te streven. Een balans 
die bijdraagt aan een gezonde en duurzame leefomgeving die het welzijn en de gezondheid van haar 
inwoners en bedrijven bevordert.  

15. De Economic Board is zich bewust van de financiële en bestuurlijke problemen die gekoppeld zijn 
aan deze oplossing. Voor zover het gaat om bestuurlijke problemen die binnen de regio opgepakt 
kunnen worden, roept de Economic Board de diverse gemeenten op om regionaal te denken en deze 
problemen zo snel mogelijk op te lossen. Omtrent de financiële belemmeringen doet de Economic 
Board de regio de suggestie om deze op tafel van het Rijk en in het verlengde daarvan bij de 
provincies te leggen. In dit geval wordt vooral gedoeld op de herstructurering van bedrijventerreinen, 
die als een noodzakelijke voorwaarde wordt gezien voor een succesvolle realisatie van deze extra 
woningbouwopgave. 

16. Tot slot roept de Economic Board de overheden op om een aanjaagteam in het leven te roepen om de 
hierboven beschreven aanpak mogelijk te maken. De binnenstedelijke herstructurering staat al lange 
tijd op de politieke agenda, maar het is wachten totdat de eerste stappen gezet gaan worden. Dit doet 
niemand er zo maar even bij. De regio zal geld en ruimte vrij moeten maken om deze herstructurering 
ter hand te nemen. De Economic Board daagt de regio uit om samen met partners als provincies en 
rijk dit aanjaagteam in het leven te roepen, zodat al in 2022 de eerste initiatieven uitgewerkt kunnen 
worden.
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