Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst van de openbare vergadering van raadscommissie I
op 24 januari 2019
Aanvang 19.30 uur, Raadzaal, Stadhuis Nijkerk
Aanwezig:
De voorzitter: A.M. Boer, de commissiegriffier: M.L de Jong, de leden: H. Bokkers (CDA), W. de Bouter
(De Lokale Partij), A.C.J. de Bruin (PRO21), T. Doornhof-Molenaar (CDA), M. van Elteren (De Lokale
Partij), R. van Hussel (VVD), J.J. Lok (ChristenUnie-SGP), H. Rozema (ChristenUnie-SGP), N.G. Staal
(VVD), E. Stuive (CDA), W. H. van Veelen (PRO21), B. Veldhuizen (CDA), J.W. Wicherink (De Lokale
Partij), B. van der Woerd (De Lokale Partij). Verder zijn aanwezig de wethouders W. Oosterwijk
(agendapunt 3, 4, 5), H.L.Dijksterhuis (agendapunt 6) en de ambtenaren: M. Mallens (agendapunt 3), K.
Ypma (agendapunt 4 en 5), C. Steentjes (agendapunt 5), F. Batterink (agendapunt 6), W. Bomhof
(agendapunt 6)
1. Opening en vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Openstaande moties en toezeggingen
Geen opmerkingen.
3. Verkeerssituatie Oranjelaan
Er is 1 inspreker: Dhr. Peterse, bewoner van de Oranjelaan.
De heer Lok (ChristenUnie-SGP) heeft gevraagd dit onderwerp te agenderen. Dit naar aanleiding van de
beantwoording van de in september 2018 gestelde schriftelijke vragen.
De inspreker vraagt aandacht voor onder andere de (hoge) snelheid van het verkeer, de vele bijna
ongelukken, het zebrapad en de optie om een smiley paal te plaatsen.
De commissieleden spreken ook hun zorgen uit over de verkeerssituatie en wisselen van gedachten over
mogelijke verbeteringen op korte termijn (o.a. 30 km zone, eenrichtingsverkeer, faciliteiten in- en
uitstappen bij de Nije Veste). De in 2021 geplande mobiliteitsvisie is voor de commissieleden te ver weg.
Wethouder Oosterwijk geeft aan dat het verminderen van het aantal verkeersbewegingen op deze locatie
dit jaar op de agenda staat bij de discussie over de omgevingsvisie. De wethouder zegt toe om serieus te
bekijken welke maatregelen op kortere termijn mogelijk zijn om de veiligheid te verbeteren.
4. Vaststelling Visie Ons Hoevelakense Bos & Omgeving (2019-005)
Er zijn 3 insprekers:
Mw. A. Koning van Geldersch Landschap en Kasteelen
Dhr. K. Schipper namens stichting Vrienden van het Hoevelakense Bos
Mw. S. Uitewaal, betrokken bij plannen via Samen aan Zet
De insprekers vragen achtereenvolgens aandacht voor onder andere: wederzijds begrip en respect voor
en door alle gebruikers van het bos, beschikbaarheid budget voor de uitvoering, gedoogsituatie horeca,
verkeersveiligheid, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van het plan.
De commissieleden danken de insprekers voor hun inbreng en spreken hun waardering uit voor het plan
en de manier waarop het plan tot stand is gekomen. Er worden nog vragen gesteld over onder meer de
uitvoering, verkeersveiligheid, ruiterroute, overleg met de gemeente Amersfoort, natuurcompensatie,
bijzondere soorten en bestaande afspraken rond woonpark Hoevelaken.
Wethouder Oosterwijk geeft aan dat deze visie een stip op de horizon is en dat er stap voor stap aan de
realisatie wordt gewerkt. Ook bij het uitvoeringsplan zal de raad betrokken worden.
Vaststelling van de visie staat met debat gepland voor de raadsvergadering van 31 januari.
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5. Vaststellen Landschapsontwikkelingslan (2019- 003)
Er is 1 inspreker: Dhr. G. van Dijk van Stichting Natuur- en Milieuzorg NW Veluwe
De inspreker pleit voor afstemming van enkele formuleringen in het plan en het raadsvoorstel naar
aanleiding van de reactie op de zienswijze van de stichting.
De commissieleden bespreken het Landschapsontwikkelingsplan. Er wordt waardering uitgesproken voor
het plan en het proces. De commissie vraagt nog aandacht voor onder meer open gebieden voor de
weidevogels, druk op het landschap door woningbouw, recreatie en bedrijvigheid, samenwerking met
omliggende gemeenten, budget, jaarlijkse uitvoeringsplannen, toetsing en cultuurhistorie.
Wethouder Oosterwijk beantwoordt vragen over budget en onderkent het belang van overleg in de Regio
FoodValley, met Putten en in de regio Amersfoort.
De wethouder zegt toe om voor het thema cultuurhistorie de reactie aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (brief
van 10 december 2018) op te nemen in het plan.
De commissieleden overwegen of aanpassingen aan het plan nog nodig zijn. Voor dit moment blijft het
onderwerp met debat geagendeerd voor de raadsvergadering van 31 januari 2019.

6. Afwegingskader ontwikkeling Zonnevelden Nijkerk
Er zijn 3 insprekers:
Dhr. G. van Dijk van Stichting Natuur- en Milieuzorg NW-Veluwe
Dhr. A. Vos LTO Gelderse Vallei
Dhr. M. van de Wetering, zelfstandig ondernemer op het gebied van duurzame energie
De eerste inspreker vraagt aandacht voor de realisatie van een relatief klein project met zonnepanelen in
de gemeente waarvoor draagvlak bestaat en waarbij voor landschappelijke inpassing wordt gezorgd. Is er
een mogelijkheid om te versnellen?
De tweede inspreker vraagt aandacht voor het ontzien van landbouwgronden voor zonnecentrales.
De derde inspreker wijst op het belang van goede samenwerking en goede afwegingen vooraf om te
voorkomen dat het een ongestuurd proces wordt.
De commissieleden bespreken de noodzaak van energie besparen en de inzet van nieuwe
energiebronnen. Aspecten die naar voren komen zijn onder meer: benodigd draagvlak, ruimtelijke
afweging, behoud van landbouwgronden, opslag van energie en afstemming met buurgemeenten.
Commissieleden geven ook aan dat zij het belangrijk vinden dat aanvragen voor grotere zonnecentrales
altijd voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
Wethouder Dijksterhuis geeft aan dat de gemeente voor een grote opgave staat zoals in het Gelders
Energieakkoord omschreven. Als alle daken die geschikt zijn, voorzien zijn van zonnepanelen, zijn nog
steeds zonnevelden en windmolens nodig, naast een besparing van 50% op ons energieverbruik. Hij
dankt de commissie voor de discussie en de suggesties om het afwegingskader zonnevelden verder te
ontwikkelen (inclusief gebruik van de Zonneladder van de Gelderse Milieu Federatie). Naast afstemming
in de regio FoodValley zal er ook aandacht zijn voor overleg met Amersfoort en Bunschoten.
7. Regionale Samenwerking
Geen mededelingen
8. Sluiting
De vergadering wordt om 00:05 gesloten.

Opgesteld te Nijkerk op 28 januari 2019.
De commissiegriffier,

De voorzitter,

M.L. de Jong

A.M. Boer
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