RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Eemnes
overwegende dat:
gelezen het voorstel d.d. 10 november 2020 over Fase 1 van het Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio
Amersfoort: urgentie en opgaven, en afwegingskader van burgemeester en wethouders;

BESLUIT:

1. De integrale analyse en doorrekening van 2030, urgentie en opgaven, als vertrekpunt voor fase 2
vast te stellen en de volgende belangen te onderkennen:
- De unieke positie van de regio in twee economische ecosystemen, te weten de regio Utrecht
(life sciences) enerzijds en de regio Foodvalley (agro-food) anderzijds: het is van belang dat
het unieke vestigingsklimaat in de regio in stand blijft en zo mogelijk wordt versterkt;
- Amersfoort is toegangspoort van de Randstad: behouden en versterken positie van
Amersfoort in mobiliteitsnetwerk en het aanpakken van knelpunten;
- Woon- en werkmilieus voor denkers en doeners: voldoende ruimte voor wonen en werken,
met aandacht voor betaalbare woningen en intensivering van bestaande bedrijventerreinen;
- Van nature aantrekkelijk: de landschappelijke aantrekkelijkheid is een troef van de regio en dit
vraagt om een gezamenlijke aanpak van de stedelijke en landelijke opgaven.
2. Bij de verdere uitwerking rekening te houden met:
- Het toevoegen van de MRA als pijler en de samenwerking en mee koppelkansen met de
MRA en in het bijzonder de regio Gooi & Vechtstreek in beeld brengen;
- Het betrekken van de gevolgen voor de A27 na de opening van Lelystad Airport;
- De demografische groei en woon- c.q. werklocaties van Eemnes en deze in
overeenstemming brengen met de uitkomsten van de Toekomstvisie Eemnes.
- De nieuwe concessies bereikbaarheid Openbaar Vervoer, waaronder de HOV-halte
Eemnes en de toekomstige OV ontwikkelingen;
- Het aanpassen van omissies en fouten in het kaartmateriaal.
3. Het afwegingskader vast te stellen, en de volgende 5 hoofdcategorieën te onderkennen:
- Uitvoerbaarheid
- Gezonde en toekomstbestendige leefomgeving
- Duurzaam bereikbaar hart van Nederland
- Vitale steden en dorpen
- Sterke regio van denkers en doeners
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 14 december 2020
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