MOTIE

Voorstelnummer:
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
De raad van de gemeente Bunnik in vergadering bijeen d.d. 9 maart 2017
Onderwerp: Hoofdlijn uitvoeringsstrategie Bunnik 2017 - 2030
Inleiding
Bunnik heeft het vizier op de toekomst gericht. We hebben – in het kader van de strategische
agenda - geluisterd naar onze inwoners, onze ondernemers, experts en regiopartners. We
zijn ons bewust van de regionale opgaven en ontwikkelingen die op ons af komen. De raad
ziet het als haar verantwoordelijkheid om daarin nu zelf de regie te voeren. Met name ook om
het Bunnikse karakter te kunnen behouden en te versterken. We kiezen er voor om
substantieel, maar met kwaliteit, te groeien, geconcentreerd in het dorp Odijk. We zien de
groeiopgave als kans om de leefbaarheid van onze kernen te vergroten, meer betaalbare
woningen voor onze inwoners en mensen in de regio te realiseren en de doorstroming van
het verkeer naar de A12 en A27 te vergroten. We willen groeien, maar met behoud van het
groene buitengebied dat veilig is voor fietsers en bewoners. Ook kunnen we daardoor ons
fraaie deel van de Waterlinie, dat grenst aan de stad, uitbouwen tot een hoogwaardige
recreatiegebied.
De raad van de gemeente Bunnik,
Overwegende dat:
 Onze samenleving kiest voor Bunnikse kwaliteit in een slimme, gezonde en groene
regio;
 Wij de toekomst van onze gemeente met open vizier tegemoet willen treden
(strategische agenda Bunnik);
 Wij die Bunnikse kwaliteit willen versterken langs de pijlers gelukkig, gezond,
dynamisch en behendig Bunnik;
 Onze uitdaging daarbij is de kracht van de regio met die van Bunnik te verbinden door
regionaal te denken en lokaal te doen;
 Wij onderdeel zijn van een regio waarin de vraagstukken zowel in kwalitatieve als
kwantitatieve zin steeds groter worden;
 Wij een actieve bijdrage willen leveren aan de oplossing voor die vraagstukken;
o een oplossing voor de sociale vraagstukken in de regio
o de realisatie van een hoogwaardig recreatief landschap aan de westkant van
Bunnik (Hollandsche Waterlinie)
o het regionale integrale mobiliteitsvraagstuk
o het regionale woningtekort
 Substantiële groei van Bunnik noodzakelijk is;
 Wij daarbij kwaliteit willen bieden die aantrekkelijk is voor de regio en complementair
is binnen de regio;
 Wij actief richting willen geven aan het tempo waarin en schaal waarop deze groei
zich voltrekt;



Wij noch voorstander zijn van de realisatie van een vierde kern binnen onze
gemeente, noch van een doorklieving van Odijk als stip op de horizon;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
1. De hoofdlijn van de in voorbereiding zijnde uitvoeringsstrategie Bunnik 2017 –
2030 op te bouwen vanuit bovenstaande overwegingen.
2. Aldus invulling te geven aan substantiële groei van Bunnik passend bij de schaal
en identiteit van onze gemeente:
a. Vanuit de kracht van de (deel)gebieden;
b. Met behoud van het open en groene buitengebied;
c. Waarbij groei, mobiliteit, sociale kwaliteit en verduurzaming in samenhang
worden opgepakt;
d. Waarbij de uiteindelijke omvang en invulling van de opgave incl. sociale
woningbouw in samenspraak met de beoogde groeiers in de regio wordt
bepaald.
3. De groei te concentreren direct aansluitend op en ten westen van het dorp Odijk,
waardoor de levensvatbaarheid van het dorp wordt vergroot.
4. Daardoor tevens ruimte te creëren in de dorpen voor inbreiding en verbetering
van het woon- en leefklimaat.
5. Een integrale oplossing voor de druk op het (regionale) mobiliteitsnetwerk te
zoeken:
a. Waarbij voor doorgaand verkeer zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt
van de provinciale wegen:
b. De fiets als het vervoermiddel voor lokaal en regionaal (woon-werk)
verkeer wordt beschouwd;
c. Er een rechtstreekse relatie wordt gelegd met een substantiële groei van
onze gemeente;
d. Waarin een omlegging van de N229 als randvoorwaardelijke en
gezamenlijke opgave van gemeente, regio en provincie wordt
gepresenteerd, wat in voldoende mate geborgd moet zijn alvorens met de
groeiopgave te kunnen starten
e. Waarbij we actief meewerken aan de oostelijke ontsluiting Houten (haakje)
en de bereikbaarheid van de forten in de Hollandse waterlinie, op zodanige
wijze dat de druk die daardoor kan ontstaan op de leefkwaliteit in Bunnik
zoveel mogelijk wordt beperkt.
f. Waarin regionale knooppuntontwikkeling (stationsgebied Bunnik) in relatie
tot de groei van het USP verder wordt uitgewerkt.
6. Tenminste onderstaande ontwerpprincipes te hanteren bij de concretisering van
de onder 1 t/m 5 genoemde opgave:
a. Levensloopbestendige kernen: optimaal faciliteren van de vraag vanuit
vergrijzing, extramuralisering en de inclusieve samenleving
b. Ruimte voor talent en initiatief uit de samenleving
c. Ruimtelijke kwaliteit, energietransitie, circulaire economie en
verduurzaming
d. Groene corridors als verbinding tussen Utrecht en Bunnik
7. De Uitvoeringsstrategie in uitgewerkte vorm aan onze Raad voor te leggen in het
Open Huis van 23 november 2017 en in de raad van 14 december 2017 (voor de
verkiezingen).
8. Bovenstaande vanaf heden actief uit te dragen en in overleg met de
samenwerkende partijen en netwerken binnen de gemeente en de regio verder te
brengen.

9. Bij het aanbieden van de Uitvoeringsstrategie een investeringsstrategie te voegen
en het volgende inzichtelijk te maken:
a. Welke (aanvullende) budgetten en investeringen benodigd zijn;
b. Welke dekkingsmogelijkheden er zijn;
c. Welke risico’s de gemeente loopt en de beheersmaatregelen die worden
getroffen;
d. wat de gevolgen zijn voor de capaciteit van de gemeentelijke organisatie.
e. Op welke wijze en met wie de regionale samenwerking wordt uitgebreid.
10. De uitwerking van deze voorstellen te verwerken in de Kadernota en de Begroting
2019.
en gaat over tot de orde van de dag.
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