CONCEPT

A MENDEMENT

Raadsvergade
ring van
: 28 oktober 2021
Onderwerp : Vaststelling Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort
Ondergetekenden,
- Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7
september 2021;
Overwegende dat:
-

-

-

het ontwikkelbeeld voor de periode 2030-2040 de kaders en
richting biedt met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling van
de regio en daarbinnen voor Woudenberg.
het abstractieniveau van het ontwikkelbeeld nog geen
duidelijkheid biedt voor de door Woudenberg gewenste
ontwikkelrichting.
de betekenis en invulling van bouwen voor Vitaliteit verschillend
geïnterpreteerd kan worden.
de uitvoeringsagenda en meer specifiek de tekst over
Woudenberg, pagina 51, basis bieden voor de
vervolggesprekken, welke de gewenste duidelijkheid voor de
lange termijn ontwikkeling verkrijgen.
gewenst is dat het college daarbij ondersteuning zoekt en vindt
bij omliggende gemeenten, want de kracht van Woudenberg zit
in de ligging op de grens en daarmee in de verbinding met
diverse regio’s.
gewenst is dat anderen (regiogemeenten, omliggende regio’s en
provincies) op de hoogte zijn van de visie en achtergrond van de
ontwikkelrichting van Woudenberg.
gewenst is dat het college de steun van de raad in de diverse
vervolggesprekken de Woudenbergse kaders en ambities kan
verwoorden.
Een vitaal dorp wordt gevormd door de samenhang en het
evenwicht tussen wonen, werken en samenleven én een daarbij
passende infrastructuur.

Stelt voor:
De tekst van het conceptbesluit als volgt aan te vullen, na punt 3:
“4.
Het college op te dragen om bij de verschillende onderdelen van de
uitwerkingsagenda en vergelijkbare (regionale) overleggen de
concrete wens en visie, ten aanzien van de Vitaliteit van
Woudenberg (Woudenberg Zuid Oost en de verbetering van de N224)
in te brengen, zoals vastgelegd in de besluiten van de raad van
Woudenberg en zoals opgesomd in de bijlage bij dit besluit).”
Woudenberg, 28 oktober 2021
J.A. Mulder, lid SGP-fractie
J. Stalman, fractievoorzitter VVD
J. Bessembinders, lid CDA-fractie
H. van de Wetering, lid PvdA-GL fractie
B. Bosman, lid CU-fractie
W. Merkens, lid GBW-fractie

Dit amendement wordt unaniem aangenomen

Bijlage 1 bij Amendement van 28 oktober 2021 “Vaststelling
Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort”
Vastgesteld beleid gemeente Woudenberg van belang bij verder uitwerking
Ontwikkelbeeld regio Amersfoort
23-05-2013 Structuurvisie 2030
24-1-2019 Oplegger bij de structuurvisie
24-1-2019 Woonvisie bouwen ca 90-100 woningen per jaar (Amendement SGP,
CDA, PvdA-GL)
26-11-2020 Oplegger bij de Woonvisie
23-11-2017 Regionale Ruimtelijke Visie regio Amersfoort
06-10-2020 Wensen en bedenkingen bij zienswijzen op de POVI
17-12-2020 Vaststellen Fase 1 Ontwikkelbeeld 2030-2040 regio Amersfoort: urgentie
en opgaven en afwegingskader
01-07-2021 RES 1.0
Diverse moties over ontwikkelingen
2019-01-24 Motie Oplegger Structuurvisie 2030 (PvdA-GL, CDA) Vestigingsgronden
bedrijven
2020-01-23 Motie vreemd aan de orde van de dag (CDA, SGP, VVD, GBW, CU, PvdAGL) Verkeersverkenningen 2030
2020-09-24 Motie vreemd aan de orde van de dag, beschikbaarheid 5-10 ha
bedrijfskavels (SGP, PvdA-Gl, CDA)
2020-12-17 Motie Ontwikkelbeeld 2030-2040 regio Amersfoort, inzicht in
ontwikkeling landbouw (SGP, PvdA-Gl, CDA, CU)
2020-12-17 Motie Ontwikkelbeeld 2030-2040 regio Amersfoort, Infrastructuur A12N226-N224 , van belang voor Fase 2 Ontwikkelbeeld (CDA, VVD, PvdA-Gl,
GBW, CU)
2020-12-17 Motie Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort OV- en
fietsinfrastructuur, van belang voor Fase 2 Ontwikkelbeeld (VVD,CDA,
PvdA-GL, GBW, CU)

