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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. 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.

2. 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
3. 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.

4. 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.

5. 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 0 ber 2O20,

de griffier, de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN de mr. drs. G.D. RENKEMA


