
 

Motie 
 
Raadsvergadering gemeente Nijkerk 24 november 2022 

 

Deze motie hoort bij voorstel: Vaststelling Omgevingsvisie 1.0 Gemeente Nijkerk 2040 en 

Mobiliteitsvisie Nijkerk 2022-062 

 

Volgnummer: 4.1  Status: Aangenomen (unaniem) 

 

Onderwerp:  Omgevingsvisie/Mobiliteitsvisie 2.0 

 

We stellen vast: 

1. De Raad heeft de Omgevingsvisie 1.0 Gemeente Nijkerk 2040 en de Mobiliteitsvisie 

vandaag gewijzigd vastgesteld. 

2. De Omgevingsvisie zal worden doorontwikkeld naar een versie 2.0, waarin aspecten van 

onder meer natuur, milieu en gezondheid uitdrukkelijk een plaats gaan krijgen.  

 

We hebben gedacht aan en houden rekening met: 

1. De opbrengst van de doorontwikkeling van de Omgevingsvisie naar een versie 2.0 kan 

aanleiding geven tot het herijken en bijstellen van de strategische keuzes die de Raad 

gemaakt heeft in de Omgevingsvisie 1.0. 

2. Gelet op de onderlinge samenhang tussen de Omgevingsvisie en de Mobiliteitsvisie kan 

een herijking en bijstelling van keuzes in de Omgevingsvisie doorwerken in de keuzes die 

zijn opgenomen in de Mobiliteitsvisie, of de uitwerking daarvan en andersom. 

3. De strategische keuzes die de Raad vandaag heeft gemaakt in de Mobiliteitsvisie 

verdienen het om ook op zichzelf beschouwd nader te worden getoetst op aspecten van 

natuur, milieu en gezondheid.  

 

We vragen het college om: 

1. Bij de doorontwikkeling van de Omgevingsvisie naar een versie 2.0 de effecten op 

mobiliteitsvraagstukken integraal mee te nemen, onder meer door de effecten op natuur, 

milieu en gezondheid van de in versie 1.0 gemaakte keuzes op het terrein van mobiliteit 

in kaart te brengen en af te wegen. 

2. Die nadere afwegingen in de Omgevingsvisie en op het gebied van mobiliteit gelet op de 

samenhang en wederzijdse afhankelijkheid integraal aan de raad voor te leggen. 

3. Daarin ook de volgorde van de te nemen maatregelen te betrekken. 

4. De Raad eerst een voorstel te doen met een plan van aanpak om te komen tot een 

Omgevingsvisie/Mobiliteitsvisie 2.0. 

 

De fractie van de VVD De fractie van het CDA  De fractie van ChristenUnie-SGP 
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