
MOTIE 

Agendapunt 11: Raadsvoorstel Denkrichting uitvoeringsplan Omnipark Erp
 
Onderwerp:   

De raad van de gemeente Meierijstad in vergadering bijeen op 1 april 2021,

constaterende dat:

 sinds 2015 inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden actief zijn met het vormen 
van de ideeën en plannen voor Omnipark Erp;

 de denkrichting breed gedragen wordt, ook bij de politiek, en nu de stappen naar verdere 
concretisering gemaakt kunnen gaan worden; 

 door het uitgebreide participatietraject er nu een breed gedragen plan ligt en waar de 
betrokken partijen helderheid moeten krijgen over de haalbaarheid en realisatie van de 
denkrichting op termijn met duidelijke en concrete mijlpalen; 

overwegende dat:

 een Omnipark als een plek van ontmoeten, gezondheid, sport, cultuur en zorg centraal staan 
en welke past bij de denkrichtingen zoals opgenomen in de mijlpalen van Meierijstad;

 dat Stuurgroep Omnipark, inwoners en ondernemers al nauw betrokken zijn bij het vormen 
van het plan en nu een logische stap is om ze ook nader te betrekken om tot uitvoering te 
komen in het kader van right to challenge als het gaat om uitvoering en beheer.

 de exploitatie gedeeltelijk dekkend is indien rekening wordt gehouden met vervanging van 
huidige faciliteiten en voorzieningen; 

 er nog onvoldoende zicht is op mogelijkheden van investeringen waaronder ook via 
waterschap, de verenigingen, lokale ondernemers, subsidies over andere 
samenwerkingspartijen zoals bijvoorbeeld vanuit de woningbouw en zorg;

 anderzijds ook nog onvoldoende zicht is in de onderdelen als zogenaamd knoppenmodel en 
de bijbehorende keuzes, afwegingen, consequenties en financieringsmogelijkheden;

 er in de meerjarige begroting nog geen rekening is gehouden met onderhoud- en 
vervangingsvraagstukken van gemeentelijk vastgoed waardoor gedeeltelijk de financiële zorg 
en druk omtrent realisatie Omnipark is ontstaan;

Verzoekt het college;

1. een passende en toekomstbestendige oplossing voor de kern Erp na te streven en voor 
november 2021 een nader onderzoek en financieringsplan aan de raad voor te leggen waarop 
de ontwikkeling van het Onmipark gestoeld kan worden.

2. Bij dit onderzoek de mogelijkheden van eigen inzet van de inwoners van Erp (als verwoord in 
de motie van Lokaal), mogelijke subsidies en alternatieve financieringsbronnen mee te 
nemen.

3. De resultaten van dit onderzoek mee te nemen in de begroting van 2022 en de 
meerjarenbegroting 2023-2025

Fractie HIER Lokaal


