Gemeente Nijkerk – Besluitenlijst vergadering raadscommissie I van 27 september 2021
Aanvang 20.00 uur (online via videobellen)
Aanwezig: de voorzitter: B.H. Verbeek; de commissiegriffier: A.G. Verhoef-Franken;
de leden: T.J. Blankesteijn (CDA), A. Klompenhouwer (De Lokale Partij), H. Rozema (ChristenUnieSGP), I.H. Moes (PRO21) en N.G. Staal (VVD). Verder is aanwezig namens het college: wethouders W.
Oosterwijk en H.L. Dijksterhuis met als ambtelijke ondersteuning: W. Groenendijk.
1. Opening en vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Regionale Ruimtelijke Trajecten
Er liggen voorstellen over drie regionale ruimtelijk trajecten: de Ruimtelijke Verkenning Regio Foodvalley,
de Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley en het Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio
Amersfoort. Omdat deze trajecten nauw samenhangen is ervoor gekozen de bespreking samen te
voegen.
Tijdens de behandeling wordt onder andere gesproken over de verhouding tussen de lokale
Omgevingsvisie en deze regionale plannen, de verdeling van de woningbouw binnen de regio, de
noodzakelijke investeringen in infrastructuur en openbaar vervoer en dat de raad betrokken wil zijn bij de
verdere uitwerking van de plannen.
De voorzitter concludeert:
- Wethouder Oosterwijk zegt toe dat hij zal onderzoeken of de raadsvoorstellen kunnen worden
gewijzigd op het punt van de betrokkenheid van de gemeenteraad in de verdere uitwerking.
- Er vanuit de commissie is aangegeven dat nagedacht wordt over het wijzigen en/of aanvullen van de
voorstellen op twee punten:
o Vastleggen dat de Omgevingsvisie leidend is voor Nijkerk bij de verdere uitwerking;
o Een ondersteunende opdracht vanuit de raad geven voor de inzet van Nijkerk in het BO
MIRT.
- Er over drie onderwerpen vragen zijn gesteld die nog schriftelijk beantwoord zullen worden:
o De status/het proces van de Gebiedsuitwerking in de Verstedelijkingsstrategie ArnhemNijmegen-Foodvalley;
o Een nadere uitleg over de termen focusgebied en bouwen voor vitaliteit uit het
Ontwikkelbeeld Amersfoort;
o De tekst over actieve grondpolitiek in de weergave van de consultatieronde voor de
Ruimtelijke Verkenning Regio Foodvalley.
Het onderwerp staat met debat geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 oktober aanstaande, wat
betreft de raadscommissie blijft dit zo.
3. Sluiting
De vergadering wordt om 23.10 uur gesloten.
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