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Proces Born-Oost
vreemd aan de orde
niet van toepassing

De raad van de gemeente Wageningen;

in vergadering bijeen op 9 december 20L9;

Overwegende dat:
. de raad in 2009 de kaders voor de ontwikkel¡ng van Born-Oost heeft vastgesteld
o in20L4 door de gemeente en de WUR samen een beeldkwaliteitsplan is opgesteld
. deze twee documenten voor raad en omwonenden het laatst bekende uitgangspunt zijn voor

de ruimtelijke ontwikkeling op de Born Oost

Constaterende dat:
. de ruimtelijke uitgangspunten voor de Born-Oost die nu voorliggen sterk afwijken van het

kader uit 2009
¡ het proces van participatie met omwonenden en belanghebbenden niet heeft geleid tot

draagvlak voor de nieuwe ruimtelijke uitgangspunten
r rââd en omwonenden het belang van de ontwikkeling van de kennisintensieve bedrijvigheid

rondom de campus onderschrijven en het belang van de Born-Oost voor de versterking van het
kenniscluster Wageni ngen erkennen

. de WUR heeft aangegeven in overleg te willen met omwonenden, college en raad

Van mening dat:
r het huidige voorstel voor de Ruimtelijke uitgangspunten Born-Oost niet rijp is voor

besluitvorming

Verzoekt de agendacommissie :

. het voorstel Ruimtelijke uitgangspunten Born-Oost (raadsvoorstelnummer 19.0201097) n¡et te
agenderen voor besluitvorming in een raadsvergadering

Roept het college op om:
. in Ql van 202O een proces te starten voor het opstellen van nieuwe ruimtelijke uitgangspunten

die vertrekken vanuit de door de raad vastgestelde kaders uit 2009, met als doel de ruimtelijke
uitgangspunten uiterlijk in het tweede kwartaal van 2020 vast te stellen

. ¡n gesprek te gaan met omwonenden, belanghebbenden, WUR en de raad over het proces en

de inhoud van de kaders, met als kern een integere omgevingsdialoog
. hierbij rekening te houden met:

o een actualisatie van de behoefte aan kennisintensieve bedrijfsterreinen (RPW FV 2017-
2020) inclusief een duidelijke onderbouwing van eventueel noodzakelijke aanpassing
van vierkante-meters

o parkeerdruk op de omgeving
o gevolgen voor verkeerstromen in Wageningen
o de ecologische verbindingszone Wageningen-noord
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. in het proces ook de ontwikkeling van de andere kennisintensieve werklocaties BSPW,

Kortenoord en Nude en WFC te betrekken
en gaat over tot de orde van de dag.

Wageni en, 9 december 2019;
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