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Amendement 

 

Raadsvergadering gemeente Nijkerk 24 november 2022 

 

Dit amendement hoort bij het voorstel: Vaststelling Omgevingsvisie 1.0 Gemeente Nijkerk 

2040 en Mobiliteitsvisie Nijkerk 2022-062 

 

Volgnummer: 4.4   Status: Aangenomen (unaniem) 

 

Onderwerp: Ja, mits beleid 

 

We stellen vast dat: 

1. De Stichting Natuur en Milieuzorg Noord West Veluwe in haar zienswijze en bij haar 

inspraak heeft aangegeven dat zij graag een aanpassing wil van de zin op pagina 64 van 

de Omgevingsvisie 1.0 Gemeente Nijkerk 2040 (november 2022): “Wij werken mee aan 

ontwikkelingen, mits het initiatief bijdraagt aan een gezonde en veilige fysieke 

leefomgeving en/of een versterking/verbetering oplevert van de omgevingskwaliteit.” 

2. Deze zin voor verwarring kan zorgen, omdat het lijkt dat de aspecten gezonde en veilige 

fysieke leefomgeving tegenover versterking of verbetering van de Omgevingskwaliteit 

worden gezet, in sommige gevallen een aspect niet speelt of afdoende geregeld is, terwijl 

het in andere gevallen een voorwaarde is voor medewerking. 

3. In paragraaf 4.1.6 ‘Ja, mits’ beleid (dynamisch afwegingskader) van de Omgevingsvisie 

1.0 Gemeente Nijkerk 2040 (november 2020) duidelijk is beschreven welke leidende 

principes ten grondslag liggen aan het ja, mits beleid. 

 

We hebben gedacht aan en houden er rekening mee dat: 

1. Het doel van deze zin is om de afweging binnen de maatschappelijke doelstelling van de 

nieuwe Omgevingswet te beschrijven 

2. Deze afweging duidelijk is beschreven in de paragraaf 4.1.6 ‘Ja, mits’ beleid (dynamisch 

afwegingskader) 

3. Deze zin daardoor geen toegevoegde waarde heeft. 

 

Besluit: 

1. Als beslispunt 1c toe te voegen: 

In de Omgevingsvisie 1.0 Nijkerk 2040 de zin op pagina 64 in paragraaf 4.1.6 ‘Ja, mits’ 

beleid (dynamisch afwegingskader): “Wij werken mee aan ontwikkelingen, mits het 

initiatief bijdraagt aan een gezonde en veilige fysieke leefomgeving en/of een versterking/ 

verbetering oplevert van de omgevingskwaliteit.” te schrappen.  

 

  



 

Pagina 2 van 2 

 

2. Het zojuist geamendeerde beslispunt 2 te wijzigen in: 

- 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 beslispunten 1, 1a, 1b 

en 1c, als papieren versie als ook in elektronische vorm, te vervatten in het GML-bestand 

NL.IMRO.0267.SV0002-0002, zie bijlagen 2 en 3; 

 

De fractie van PRO21 De fractie van het CDA De fractie van ChristenUnie-SGP 

 

 

 

Irene Moes   Matthias Blankesteijn  Menno Aman 

 

 

De fractie van de VVD 

 

 

 

Niels Staal 

 


