
 
 
Vragen tijdens het webinar van 11 en 12 mei mei 2022 
 
Op 11 en 12 mei 2022 organiseerden we twee webinars voor college-, raads- en statenleden over de 
Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley. Tijdens de webinars was er gelegenheid om 
via de chat vragen te stellen. Hieronder vindt u een overzicht van de vragen die op 11 en 12 mei jl. 
werden gesteld. Vrijwel alle vragen zijn in het webinar - door een panel - beantwoord. Waar dat niet 
het geval is, of als het de duidelijkheid ten goede komt, staat het antwoord cursief onder de vraag. 
 
11 mei 2022 
Is dit webinar later voor anderen terug te kijken? 
De beide webinars zijn terug te kijken via 

• www.regiofoodvalley.nl/verstedelijkingsstrategie 

• www.groenemetropoolregio.nl/verstedelijkingsstrategie 
 
Is de hele planning al bekend? Wanneer welke besluiten en welke inspreek momenten? Kan dat met 
burgers gecommuniceerd worden? 
De planning wordt op de vermelde websites gepubliceerd. 
 
Doen waterschappen ook mee in het proces? Om ook het watersysteem te borgen? 
 
Dhr Doornbos gaf aan dat we niet gaan bouwen in de laagste en natste gebieden van deze regio, wat 
zijn deze gebieden? 
Antwoord volgt. 
 
Hier staat kennisneming van amendementen, moties, etc… Wordt er ook wat mee gedaan? 
 
Wordt de herijking ook steeds door alle raden/staten vastgesteld? 
 
De gemeenteraad gaat over de vaststelling van het bestemmingsplan. Mijn verzoek is het waterschap 
hierbij vroeg te betrekken. Het liefst al bij de locatiekeuze! Zo kan het waterschap het beste advies 
geven over water en bodem. En zo kan de gemeenteraad de beste locatie kiezen en het beste besluit 
nemen. 
 
Wat is de rol van de gemeenteraden bij de totstandkoming van dat “BO MIRT”? 
 
Hoe worden de raden betrokken bij de inzet voor het BO MIRT en het BOL? 
Deze vraag is tijdens het webinar besproken bij de beantwoording van de bovenstaande vraag. 
 
Is er vanuit de regionale organisatie iets ondernomen zodat de recente c.q. lopende 
coalitieonderhandelingen niet gaan afwijken van het vastgelegde in het Verstedelijkingsconcept? 
 
Als een raad niet akkoord gaat met een gebiedsuitwerking, wat gebeurt er dan vervolgens? 
 
Waarom 'verdienen' de gebieden Spoorzone Arnhem-Oost en Nijmegen-West een afzonderlijke 
aandacht c.q. benadering? 
 
Hoe verhoudt deze strategie zich tot de omgevings wet? Ik mis het sociale domein in het verhaal 
 
Er zijn 4 bouwstenen; landbouw/veeteelt is geen bouwsteen, maar wel belangrijk in regio Foodvalley.  
Wat is de plaats van landbouw/veeteelt in de plannen? 
 
Kunnen wij die onderzoeksagenda’s per deelgebied inzien? 
De Onderzoeksagenda voor de Gebiedsuitwerkingen staan op de vermelde websites. 
 
Doen waterschappen ook mee in het proces? Om ook het watersysteem te borgen? 



Zie eerdere beantwoording. Er zijn drie waterschappen (Vallei en Veluwe, Rijn en Ijssel, Rivierenland) 
bij de totstandkoming van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley betrokken). 
 
Voordelen zijn helder. Waar zien jullie knelpunten? Waar kunnen we als raad daarmee iets doen? 
Als een raad niet akkoord gaat met een gebiedsuitwerking, wat gebeurt er dan vervolgens? 
 
Als ik de kaartjes langs zie komen, is er geen kern waar de begrenzing tussen wonen en werken zó 
scherp wordt geduid als bij Angeren (gezien het voor 2/3e omringd worden door glastuinbouw. Blijft 
Angeren zo wel leefbaar? 
 
Aanvullend op vorige: waar geen glastuinbouw is er de Betuweroute en komt er (mogelijk) de A15. Is 
er oog voor de leefbaarheid? 
 
Begrijp ik het goed dat de verstedelijkingsstrategie en het bijbehorende akkoord de kaders bepaalt  
waarbinnen raden kunnen besluiten over omgevingsplannen en ruimtelijke ordeningszaken. Betekent 
dit niet een inperking van de keuzemogelijkheden voor gemeenteraden? 
 
Waarom 1 strategie voor regio van Nijkerk tot Nijmegen, terwijl er 8 deelgebieden zijn? Waarom dan 
niet 8 strategieën. Dan is het veel overzichtelijker voor iedereen, zeker voor een raadslid. 
 
Komt dat programma landelijk gebied niet ook in het BOL aan de orde? 
 
Heeft de energietransitie ook een rol in deze? Dus plaatsing van zonnevelden en windmolens? Dit 
i.v.m. steeds grotere energievraag, zeker bij nog eens een uitbreiding met al de genoemde woningen? 
 
12 mei 2022 
Zorgen dat we goed bereikbaar zijn is onderdeel van het plan; hoe doen we dat met de Rijnbrug? Dit 
is de zuidelijke toegangspoort van de FV en ook voor Rhenen zelf een belangrijk knelpunt (nu al) in 
mobiliteit. 
 
Hebben we goed in beeld waar we toekomstbestendig kunnen/moeten bouwen? Dit met het oog op 
de klimaatveranderingen. 
 
Ik mis ook de rol van FV (ondermeer Binnenveld) in voedselvoorziening als bouwsteen. 
 
Woningcorporatie Woonwaarts spreekt over sociaal duurzame wijken: duurzaam vraagt fysieke 
investering, deze combineren zij met investeringen in sociaal, om zodoende ook draagvlak te krijgen 
voor investeringen in fysiek (van het gas af bijvoorbeeld). Sociaal en Fysiek hangen samen. Dan zou 
ik er ook gelijkwaardig aandacht aan besteden.  
 
Waarom is er gekozen voor een verstedelijkingsstrategie van deze twee regio's? Kon bv Regio 
Foodvalley niet beter met regio Utrecht of Afoort. Waarom deze twee? 
 
Hoe zijn jullie gekomen op het aantal van 100.000 nieuwe woningen? waarop is dit aantal gebaseerd? 
 
In hoeverre wordt de rivier ook bezien als transport-mogelijkheid? Rotterdam-Dordrecht heeft 
draagvleugelboten als taxi-vervoer. Dat zou op deze schaal in deze grote combi-regio mss ook 
kunnen? 
 
Wat is de status van de Omgevingsvisies in relatie tot de Verstedelijkingsstrategie? Doen deze er nog 
toen of overvleugelt de VS ANFV de lokale Omgevingsvisie? 
 
Ik heb de deelgebieden gezien en begrijp dat verschillende gemeenten bij één deelgebied kunnen zijn 
betrokken. Hoe krijgen we gemeenten op één lijn over een deelgebied? Er kan toch sprake zijn van 
tegengestelde belangen? Welke gemeente wint dan de battle? 
 
Ik zag net geen gele "huisjes" staan bijvoorbeeld in de plaats Deest, terwijl daar op de planning staat 
om circa 100 woningen te bouwen. Kunnen jullie dat verschil uitleggen? 


