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Voortgang Verstedelijkingsstrategie Foodvalley

De Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley is één van de zeven regionale
Verstedelijkingsstrategieën die in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) worden
opgesteld. Het betreft een samenwerking tussen het Rijk, de provincies Gelderland en Utrecht, 26
gemeenten uit de regio’s Arnhem-Nijmegen en Foodvalley en drie waterschappen. Het
verstedelijkingsconcept, met daarin de ambitie om door te groeien naar een Groene Metropool,
bouwstenen en ontwerpprincipes, is op 17 november 2021 door uw Staten vastgesteld.
Op 22 maart 2022 heeft ons college u het document ‘Opgavebeschrijvingen Verstedelijkingsstrategie’
toegestuurd en u aangegeven dat het College dit document als basis wil benutten voor de opstelling
van de gebiedsuitwerking Sleutelgebied Foodvalley-Zuid. In dit document ‘Opgavebeschrijvingen
Verstedelijkingsstrategie’ worden per deelgebied de opgaven beschreven waar we in dat gebied
samen met elkaar voor staan. Ook wordt ook een aanzet gegeven voor mogelijke
oplossingsrichtingen, mogelijke maatregelen en onderzoeksvragen.
Voor het Utrechtse deel van de Foodvalley wordt onder andere de mogelijkheid om aan de zuidzijde
van Veenendaal (De Nieuwe Meent) te verstedelijken in combinatie met de ontwikkeling van de
ontwikkeling van een nieuw treinstation onderzocht. Ook de mogelijkheid om ten noorden van station
Veenendaal-de Klomp woningbouw te realiseren wordt verder onderzocht, waarbij wordt opgemerkt
dat het gebied dat daarbij in beeld is op Gelders grondgebied ligt.
Werk in Uitvoering
Het document ‘Opgavebeschrijvingen Verstedelijkingsstrategie, onderzoeksagenda voor
gebiedsuitwerkingen’ is een tussenproduct. Toen wij het u aanboden was de planning dat het de basis
zou vormen voor gebiedsuitwerkingen met flink meer scherpte, waar uw Staten in het najaar 2022
over zouden kunnen beslissen. Daarbij is aan u toegezegd dat in een consultatieronde gesproken kan
worden over de gebiedsuitwerking Sleutelgebied Foodvalley-Zuid, waarbij van gedachten gewisseld
kan worden over hoe de vraagstukken, dilemma’s en kansen in de praktijk uitpakken en tot welke
richtinggevende uitspraken dit kan leiden voor deze gebiedsuitwerking.
Binnen het project van de verstedelijkingsstrategie vraagt het proces van de gebiedsuitwerkingen
meer tijd dan verwacht. Ten dele om de nieuwe gemeenteraden en colleges goed aan te haken op dit
proces, maar ook omdat sommige keuzes en afwegingen simpelweg meer tijd vragen. Dit betekent dat
het proces rond de gebiedsuitwerking nog onvoldoende voortgang heeft om met u te bespreken en toe
te werken naar de concrete keuzes die wij in het kader van de gebiedsuitwerkingen met u willen
maken.
Vervolg
In aanloop naar het BO Mirt dit najaar wordt er nu door de partners ingezet om het document
“Opgavebeschrijving Verstedelijkingsstrategie” op de punten aan te passen en als kader voor de
verdere gebiedsontwikkelingen en als basis voor de afspraken in het BO Mirt vast te stellen. Indien in

dit straks aangepaste document al verdergaande ruimtelijke keuzes worden voorgesteld die afwijken
of nadere invulling geven aan de omgevingsvisie, dan zullen wij dit document via een Statenvoorstel in
oktober aan u voorleggen. Daarbij zullen wij melden hoe dit binnen/buiten de kaders van de
Omgevingsvisie past. Indien dat nog niet geval is, zullen wij u informeren via een statenbrief over de
voortgang en de inbreng in het BO Mirt.

2

