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Geacht bestuur,

Gewijzigd raadsbesluit
ln onze raadsvergadering van 10 december 2o20 hebben wijeen gewijzigd besluit genomen over het
vaststellen van de Analyse en doorrekening 2030 en het bijbehorende afivegingskaãer om te komen
tot een Ontwikkelbeeld voor de Regio Amersfoort. Met deze brief willen w¡ u iniormeren over onze
beweegredenen daarvoor. Het gewijzigde raadsbesluit is als bijlage bij deie brief gevoegd.
Betrokkenheid gemeenteraden
Uit het raadsvoorstel bleek ons dat u het voornemen heeft om op basis van de nu vastgestelde
stukken ambtelíjk en bestuurlijk een concept Ontwikkelbeeld op te stellen en dat rond maart 2021 aan
het kabinet aan te bieden als bouwsteen voor een nieuw regeerakkoord. Zonder dat dit concept
Ontwikkelbeeld is vastgesteld door de raden van de gemeenten in de regio. Dat is voor ons een
onbegaanbare weg uit het oogpunt van draagvlak en democratische legitimatie. lnzending van een
concept naar Den Haag, ook met een eventueel voorbehoud voor goedkeuring door de
gemeenteraden, draagt een groot risico in zich dat op basis daarvan op Rijksniveau
besluiten worden
genomen die ons allemaal gaan raken, zonder dat wij dat zorgvuldig met elkaar hebben
kunnen
wegen en besluiten. Per saldo ondergraaft de regio daarmee het gewenste effect van een .vlucht naar
voren" richting het Rijk: voorkomen dat over onze hoofden heen wordt besloten over groei en
woningbouw en het juist van onderop, vanuit de behoeften en mogelijkheden van de deelnemende
gemeenten laten ontstaan.

Gezamenlijk belang
Als Nijkerkse gemeenteraad zien wij het belang van samenwerking op dit onderwerp. Een
gezamenlijke strategie richting het Rijk en de Provincies zou ertoe moeten leiden dat we
zo veel
mogelijk eigen regie houden op de groeiopgaven die zich aandienen en dat we in positie komen
om
met Rijk en Provincies te onderhandelen over investeringen in infrastructuur en het oplossen van
ruimtelíjke knelpunten, die nodig zijn om verantwoord invulling te kunnen geven aan een toekomstig

groeiscenario.
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Vervolg
ln dat verband kunnen wij ons voorstellen dat de vastgestelde Analyse en doorrekening 2030 wel
wordt aangeboden aan het Rijk, om daarmee zowel de urgentie onder de aandacht te brengen als het
feit dat wij zelf als regio volop werken aan scenario's om tot passende oplossingen te komen.
Vervolgens is er in onze ogen nog voldoende tijd en ruimte om als regio op een zorgvuldige wijze en
met voldoende betrokkenheid van de gemeenteraden verder te werken aan het Ontwikkelbeeld. Onze
inzet is een proces dat beter aansluit op de verschillende lokale trajecten richting een nieuwe
omgevingsvisie. Het zal uiteindelijk zorgen voor meer draagvlak en een betere uitvoerbaarheid van
het Ontwikkelbeeld. Voor ons is het essentieel dat wij zelf kunnen blijven beslissen over onze bijdrage
aan de groeiopgave, passend bij de maat en schaal van onze gemeente en kernen en in lijn met onze
lokaal vastgestelde uitgangspunten.
Tussenstap
Om de rol van de raden te borgen willen wij u in ieder geval in overweging geven om na het opstellen
van scenario's en het toekennen van scores daaraan op basis van het afwegingskader, de raden te
betrekken bij het waarderen en afwegen van die scores, voordat de vervolgstap wordt gezet naar een
ontwerp van het Ontwikkelbeeld. Het afwegingskader is immers - zoals u zelf aangeeft - slechts een
hulpmiddel om de effecten van de verschillende scenario's in beeld te brengen. En die effecten
kunnen voor de ene partner in de regio gunstig zijn, tenrvijl een andere partner die vanuit zijn
perspectief wellicht als niet gunstig ervaart. Dat gesprek zou op het niveau van de raden gevoerd
moeten worden, zodat duidelijk wordt in welke richting breed draagvlak kan worden gevonden voor
een Ontwikkelbeeld. Het is zaak dat betrokken raden in staat worden gesteld om richting mee te
geven voor het uiteindelijke Ontwikkelbeeld.

Tenslotte hebben wij ons college van B & W gevraagd om met u in gesprek te gaan over het vervolg
en vertrouwen wij erop dat wij met elkaar tot een voor iedereen werkbaar resultaat zullen komen.
Met vriendelijke groet,
De raad van de gemeente Nijkerk,
De griffier,

mevrouw A.

VERHOEF-FRANKEN

De voorzitter

de

mr. drs. G.D. RENKEMA
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De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstelvan 10 november 2020;
met inachtneming van het door de raad aangenomen amendement 6.1 van 10 december 2O2O;

besluit:
1.

2.

3.
4.

5.

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 landelíjke opgaven.
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
Niet in te stemmen met het vervolgproces waarbij een concept Ontwikkelbeeld mede namens de
gemeente Nijkerk wordt aangeboden aan het Rijk, zonder dat de raad heeft ingestemd met dit
Ontwikkelbeeld.
Voor het vervolgproces van totstandkoming van het Ontwikkelbeeld vast te houden aan de principes
van voormeld amendement op het raadsbesluit inzake de RRV: De gemeente Nijkerk behoudt bij het
opstellen en uitvoeren van een Ontwikkelbeeld de beleidsvrijheid en bevoegdheid om zelfstandig te
bepalen of het voorzien in nieuwe woningbouwlocaties, bedrijventerreinen, infrastructuur en andere
voorzieningen passend is bij de maat en schaal van onze gemeente.
De regio Amersfoort per brief - die als bijlage bij dit raadsbesluit is gevoegd - te informeren over (de
beweegredenen voor) dit gewijzigde besluit.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk
de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

de
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mr. drs. G.D. RENKEMA

ber 2O20,

