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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 13 september 2022 
Aanvang 09.00 uur 
 
Aanwezig: 
De voorzitter : G.D. Renkema, burgemeester 
De wethouders : A.M.W. Rohen, E. Heutink-Wenderich, C.J. Windhouwer, M. Broekman 
De secretaris : D.J. van Huizen 
 
Afwezig: 
De wethouder :  
 
 
1. Collegevoorstel Voorgenomen bestuurlijke fusie Meerwegen Scholengroep en Meridiaan 

College 
P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college stelt de brief met het advies over de voorgenomen bestuurlijke fusie van de 
Meerwegen Scholengroep en het Meridiaan College vast. 
Het college stemt in met de raadsinformatiebrief waarin de stand van zaken wordt weergegeven 
over de voortgang van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne; informeert de raad via de 
bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
Zaaknummer: 1329382 
(besluit college 6 september 2022)  

 
2. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief Opvang vluchtelingen Oekraïne 

P: Regie & Control 
Het college stemt in met de raadsinformatiebrief waarin de stand van zaken wordt weergegeven 
over de voortgang van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne; informeert de raad via de 
bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
Zaaknummer: 1327365 
(besluit college 6 september 2022)  

 
3. Collegevoorstel Wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk 2021 als 

gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
P: Juridische zaken 
Het college stelt de raad voor de wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening 
Nijkerk 2021, wijziging november 2022, vast te stellen. 
Zaaknummer: 1174838 

 
4. Collegevoorstel Herbenoeming en benoeming leden Sociaaldomeinraad 2022 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college besluit: 

1. tot herbenoeming voor de periode van 1augustus 2022 tot 1 augustus 2025 van de huidige 
voorzitter van de Sociaaldomeinraad: 

• De heer Z. (Zeger) de Haan 
2. tot herbenoeming voor de periode van 1oktober 2022 tot 1 oktober 2025 van de volgende 

leden van de Sociaaldomeinraad: 

• Mevrouw P. (Petra) Kuhl 

• De heer H. (Harry) Berg 

• De heer G. (Gerard) Koorevaar 

• De heer J. (Jan) van Wezel 

• De heer A. (Ane) de Vos 
3. tot benoeming voor de periode van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2025 van de volgende 

nieuwe leden van de Sociaaldomeinraad: 

• Mevrouw E. (Erica) van Dijkhuizen 
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• Mevrouw M. (Maaike) Tams 

• Mevrouw A. (Angela) van de Bunt 
4. neemt kennis van einde lidmaatschap Sociaaldomeinraad van de volgende leden van de 

Sociaaldomeinraad: 

• De heer H. (Herman) Verheij 

• Mevrouw T. (Tineke) Passchier-Stegeman 
Zaaknummer: 1302384 

 
5. Collegevoorstel Raadsvoorstel vaststelling ontwerpbestemmingsplan Domstraat 60-60a 

P: Planvorming 
Het college stelt de raad voor: 

1. in te stemmen met de beoordeling van de zienswijze en de voorgestelde aanpassingen zoals 
opgenomen in de ‘Notitie beantwoording zienswijze en planaanpassingen’; 

2. het bestemmingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 2017, 7e herziening Domstraat 60-60a’, met 
identificatienummer NL.IMRO.0267.BP0186-0002, gewijzigd vast te stellen met inachtneming 
van de ‘Notitie beantwoording zienswijze en planaanpassingen’; 

3. af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan; 
Zaaknummer: 1223173 

 
6. Collegevoorstel Beantwoording art. 33-vragen veiligheid stations 

P: Veiligheid  
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen, ex artikel 33 van het Reglement 
van Orde, van de fractie van het CDA inzake straatintimidatie vast.  
Zaaknummer: 1325331 

 
7. Collegevoorstel Planologische medewerking Functieverandering Schoolstraat 121a 

P: Planvorming 
Het college: 

1. is voornemens planologische medewerking te verlenen aan een functieverandering van het 
perceel Schoolstraat 121a en het wijzigen van de bestemmingsgrenzen met behoud van 
oppervlakte om de woning goed binnen het erf te situeren; 

2. stelt de brief aan de initiatiefnemer vast. 
Zaaknummer: 1231007 

 
8. Collegevoorstel Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley deel II 

P: Proces en projectbegeleiding 
Het college stelt de raad voor: 

1. het ‘Wijzigingsdocument Verstedelijkingsconcept Arnhem Nijmegen Foodvalley’ (Deel I) vast 
te stellen; 

2. de ‘Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen 
Foodvalley’ (Deel II-A) met daarin het hoofdstuk ‘Werken met de Verstedelijkingsstrategie 
Arnhem Nijmegen Foodvalley’ (Deel II-B) als basis voor de verdere uitwerking van de 
gebiedsuitwerkingen en het te sluiten akkoord vast te stellen met inachtneming van de 
volgende (rand)voorwaarden:  
a. de samenhang met het Ontwikkelbeeld regio Amersfoort nadrukkelijk te blijven betrekken 

bij de verdere uitwerking van de verstedelijkingsstrategie en de gebiedsuitwerkingen 
b. een evenwichtige verdeling na te streven tussen de opgaven in het noordelijk en zuidelijk 

deel van de Foodvalley, inclusief de daarbij behorende maatregelen en wat nodig is om 
deze uit te voeren.  

c. de omgevingsvisie en haar bedrijvenvestigingsbeleid uitdrukkelijk mee te nemen bij 
gesprekken over het eventueel herplaatsen van bedrijven van Regio Foodvalley Zuid 
naar Regio Foodvalley Noord. Voor de gemeente Nijkerk geldt dat haar omgevingsvisie 
en haar bedrijvenvestigingsbeleid leidend zullen zijn als er sprake is van eventuele 
locatiekeuzes voor het herplaatsen van industriële vestigingslocaties.   

Zaaknummer: 1327918 
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9. Collegevoorstel Vaststelling Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040, inclusief het 
Milieueffectrapport en Aanvulling Milieueffectrapport en de Mobiliteitsvisie Nijkerk 
P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college: 

1. 1stelt de verslaglegging vast van de inspraak, zoals verwoord in de ‘Nota beoordeling 
inspraakreacties Ontwerp Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040, ontwerp 
Milieueffectrapport en ontwerp Mobiliteitsvisie’, bijlage 1; 

2. stelt de raad voor, overeenkomstig bijlage 2 bij dit collegevoorstel: 

• in te stemmen met de beoordeling en beantwoording van de inspraakreacties en de 
voorgestelde (ambtshalve) aanpassingen in de omgevingsvisie en mobiliteitsvisie, zoals 
opgenomen in de ‘Nota beoordeling inspraakreacties Ontwerp Omgevingsvisie Gemeente 
Nijkerk 2040, ontwerp Milieueffectrapport en ontwerp Mobiliteitsvisie’, bijlage 1; 

• in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen, zoals samengevat weergegeven onder 
punt 7 ‘Overzicht voorstellen tot wijziging van de Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040 
en Mobiliteitsvisie Nijkerk' in de ‘Nota beoordeling inspraakreacties Ontwerp 
Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040, ontwerp Milieueffectrapport en ontwerp 
Mobiliteitsvisie’, bijlage 1; 

• de Omgevingsvisie 1.0 Gemeente Nijkerk 2040 ‘Duurzaam en dynamisch’ en de 
Mobiliteitsvisie Nijkerk gewijzigd vast te stellen als beleidskader voor de inrichting en het 
beheer van de fysieke leefomgeving in de gemeente Nijkerk met inachtneming van de 
voorstellen tot aanpassing van de omgevingsvisie genoemd onder punt 2, als papieren 
versie als ook in elektronische vorm, te vervatten in het GML-bestand 
NL.IMRO.0267.SV0002-0002, zie bijlagen 2 en 3; 

• kennis te nemen van het MER Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk, inclusief de ‘Aanvulling 
MER’, zie bijlagen 4 en 6; 

• in te stemmen met het intrekken van de beleidsnota’s Structuurvisie Nijkerk/Hoevelaken 
2030 en het Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan 2011; 

• een bedrag van € 175.000,- in 2023 beschikbaar te stellen voor het uitwerken van de 
programma’s uit de Omgevings- en mobiliteitsvisie en dit bedrag te onttrekken aan de 
Algemene Reserve; 

• een voorbereidingskrediet van € 75.000 beschikbaar te stellen voor een verkenning 
woningbouwmogelijkheden Luxool en een gebiedsontwikkeling station Nijkerk/omgeving 
Luxool in 2023 ten laste van de reserve bouwgrondexploitatie; 

• een voorbereidingskrediet van € 75.000 beschikbaar te stellen voor gebiedsontwikkeling 
Oude Amersfoortseweg/Spaanse leger in 2023 ten laste van de reserve 
bouwgrondexploitatie; 

• een voorbereidingskrediet van € 75.000 beschikbaar te stellen voor gebiedsontwikkeling 
ten westen van Nijkerkerveen in 2025 ten laste van de reserve bouwgrondexploitatie; 

3. stemt in met het persbericht over de vaststelling van beide visies, bijlage 14. 
Zaaknummer: 1275241 

 
10. Collegevoorstel Groot onderhoud voetgangersbrug station Hoevelaken 

P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college: 

1. neemt kennis van de noodzaak tot grootschalig onderhoud aan de voetgangersbrug naar het 
station Hoevelaken; 

2. stelt de raad voor middels de tweede bestuursrapportage 2022 een krediet van € 200.000 
beschikbaar te stellen voor grootschalig onderhoud aan de voetgangersbrug en de uit de 
investering voortvloeiende kapitaallasten, ad € 22.000, ten laste te brengen van het 
begrotingsresultaat. 

Zaaknummer: 1310639 
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11. Collegevoorstel Visie Werklocaties 2020 – 2030 en Regionaal Programma Werklocaties 
2022 – 2026 Regio Foodvalley 
P: Vakspecialisten 
Het college: 

1. neemt kennis van de Visie Werklocaties 2020-2030 en het Regionaal Programma 
Werklocaties 2022-2026 Regio Foodvalley en de aanscherpingen na de ronde van consultatie 
(wensen en bedenkingen van gemeenteraden, consultatie van ondernemers en een advies 
van de Economic Board Regio Foodvalley);  

2. legt de Visie Werklocaties 2020-2030 en het Regionaal Programma Werklocaties 2022-2026 
Regio Foodvalley aan de raad ter vaststelling voor;  

3. stelt daartoe het bijgevoegde raadsvoorstel en raadsbesluit vast, waarin de regionaal 
afgesproken afspraken als besluitpunten zijn geformuleerd. 

Zaaknummer: 1241184 
 
12. Raadsinformatiebrief Stijging Energieprijzen 

P: Operationeel beheer 
Het college stelt de raadsinformatiebrief over Stijging Energieprijzen vast.  
Zaaknummer: 1330081 

 
13. Beantwoording schriftelijke vragen over energiebesparende maatregelen 

P: Operationeel beheer 
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van De Lokale Partij over 
energiebesparende maatregelen vast.  
Zaaknummer: 1327415 

 
 
Aldus vastgesteld op 20 september 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de loco-secretaris,         de burgemeester, 
 
 
 
de heer C.D.H. van Hoeve  de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


