
  Ontwikkelingskader Buitengebied  

 

Wij zullen per deelgebied op het ontwikkelingskader reageren en een reactie die wat algemener is.  

 

Duivense Broek: 

Een deelgebied van en vóór de agrarische sector die niet belemmert mag worden. Maar dat neemt 

niet weg dat er helemaal niets zou kunnen.  

Openstellen van schouwpaden als wandel- en fietspaden zal misschien in dit gebied moeilijker zijn 

dan in andere deelgebieden. Goed overleg met de sector is dan ook belangrijk. 

Erfbeplanting rondom nieuwe stallen is een mooi streven maar van de andere kant  hoeft men de 

agrarische bedrijven niet weg te moffelen achter groen. Wij pleiten voor een beperkte erfbeplanting 

waarbij het bedrijf nog wel zichtbaar blijft. 

Anders is het voor de harde randen van het industriegebied. Daar is een goede dichte beplanting wel 

aan te raden. 

Door diverse insprekers uit de agrarische sector is gevraagd om een groter bouwblok. LA verzoekt 

het college om in het ontwikkelingskader op te nemen de mogelijkheid om voor het opwekken van 

duurzame energie, zoals biovergisting en zonnepanelen, dit te kunnen realiseren buiten het 

bouwblok, zodat er voldoende ruimte overblijft voor een, naar de toekomst, goede bedrijfsvoering.     

 

Randen van Duiven: 

In dit deelgebied zien wij wel mogelijkheden voor het opwaarderen van schouwpaden naar wandel- 

en fietspaden. De Groessense Weide is een bijzonder historisch gebied wat we graag zouden willen 

behouden maar het voorgenomen A15 tracé zou hier wel eens een abrupt einde aan kunnen maken. 

De Eng valt eigenlijk onder de dezelfde noemer als de Groessense weide die we moeten koesteren, 

zij het dat de bedreiging van infrastructurele werken hier gelukkig niet van toepassing zijn. 

Een betere afscherming met beplanting van het industriegebied zou hier niet misstaan.  

Aan het Horsterpark inclusief de sportvelden moeten we niet tornen. Deze buffer moeten we 

behouden.    

 

Oeverwallengebied: 

Het voornemen om in het Looveld de openheid te behouden en struin en wandelroutes aan te 

leggen ondersteunen wij maar dat laatste zal in goed overleg met betrokkenen moeten gebeuren. 

Aan de oostzijde is een opslagbedrijf gevestigd met buitenopslag. Uit de beantwoording van het 

college, n.a.v. de inspraak,  begrijpen wij dat dit daar ook mogelijk is. Echter het beeld vanaf o.a. de 

Heilweg en de wandel- en fietsverbinding vanaf de Heilweg naar de Loodijk/Schans op deze 

buitenopslag is menigeen een doorn in het oog. College is het mogelijk om rond deze buitenopslag 

een groen scherm aan te planten en dit mee te nemen in het ontwikkelingskader? 

Actieve glastuinbouwbedrijven krijgen een positieve bestemming waarbij bestaande rechten worden 

gerespecteerd en de mogelijkheid om 20% uit te breiden. Dit is conform provinciale verordening. LA 

vindt deze 20% uitbreidingsmogelijkheid voor de kleinere bedrijven veel te beperkt. In de provinciale 

verordening is een ontheffingsmogelijkheid opgenomen om, onder voorwaarden, meer te kunnen 

uitbreiden. Wij zien graag dat deze ontheffing, art. 14.3 van de Ruimtelijke Verordening Gelderland, 

in het ontwikkelingskader op blz. 22 onder 2.5 “agrarische bedrijvigheid” wordt opgenomen.  

 



Over het deelgebied Uiterwaarden hebben wij geen op- of aanmerkingen. 

 

In het algemeen hebben wij de volgende opmerkingen: 

 

Wij staan achter het standpunt om de verdichting bouwlint en buitenplaatsen te schrappen. 

 

Voor agrarische bedrijven, ten zuiden van de A12, is het mogelijk om van functie te veranderen waar 

ook sterk op ingezet wordt. Dit alles om de leefbaarheid, vitaliteit en landschappelijke kwaliteit een 

impuls te geven. Een prima uitgangspunt. 

Agrarische percelen die niet in gebruik zijn voor agrarische doeleinden, krijgen in het 

bestemmingplan actualisatie Buitengebied een niet agrarische bestemming. Dit houdt in dat deze, 

dan voormalige agrarische, bedrijven een woonbestemming in het buitengebied zullen krijgen en 

geen gebruik kunnen maken van functieverandering. Volgens het bestemmingsplan is dat dan alleen 

weggelegd voor bedrijven met een agrarische bestemming. 

LA is van mening dat ook voor deze voormalige agrarische bedrijven van deze regeling gebruik 

moeten kunnen maken. Tenslotte beogen ze het zelfde doel: leefbaarheid, vitaliteit en 

landschappelijke kwaliteit. Ik hoop dat het duidelijk is wat wij bedoelen en hoor graag een reactie 

van het college. 

 

Bestaande m2 schuren/opstallen die men, als burger in het buitengebied, wil vernieuwen zouden 1 

op 1 terug gebouwd moeten kunnen worden. Eventueel een max. aantal m2 stellen, maar meer 

mogelijkheden geven dan nu het geval is. Kijk hierbij naar de buurgemeenten. (voor ons bekend 

hanteert Zevenaar het WABO maximum van 150 m2.) Verandering van positionering van de 

vervangende nieuwbouw zou ook mogelijk moeten zijn.   

 

Ook zouden we in het bestemmingplan graag de Handreiking Paardenhouderij en RO van de VNG 

opgenomen zien. Ook de hoogte van de verlichtingsmasten in de aanwezige paardenbakken geeft 

problemen. Wij  zijn van mening dat de masthoogtes in het bestemmingsplan aangepast moeten te 

worden. Kijk ook eens hoe buurgemeenten hiermee omgaan.  

 

Op een zeker moment zal er een  rondgang door het buitengebied gemaakt gaan worden om te 

kijken of de huidige bestemmingen nog van toepassing zijn. Wij  zouden het erg op prijs stellen als er 

een schrijven uitgaat naar die bedrijven en of personen waarbij het voornemen is de bestemming te 

veranderen. Dus actief communiceren naar betrokkenen.    

 

In november 2011 heeft het college een besluit genomen om niet meer mee te werken aan 

particuliere initiatieven m.b.t. woningbouw. Heeft dit besluit nog gevolgen voor de mogelijkheden 

die er zijn bij functieverandering?    

 
 
         


