
Memo
Aan: Gemeenteraad
Cc:
Van: J. Finkenflügel
Datum: 25 juni 2015
Kenmerk:
Onderwerp: Zorgontwikkellocatie  Voorst

Geachte leden van de raad,

Bij mailbericht van 23 juni meldt de heer E. Koetschruiter u  dat het de Werkgroep Engbergen zojuist 
is duidelijk geworden dat de kaart van de EHS is overgenomen in de provinciale Omgevingsvisie. Hij 
stelt daarbij dat de informatie die het college u heeft voorgehouden dus onjuist is “. 

In reactie daarop verwijzen wij u naar het bij de raadsstukken gevoegd Publiek Programma van Eisen  
zorgontwikkellocatie Engbergen, onderdeel Beleidskaders overheden, waar op p. 13, onder het kopje  
Provincie Gelderland het volgende is weergegeven::

“Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland stelde op 14 januari 2014 de Gelderse 
Omgevingsvisie met bijbehorende Omgevingsverordening vast. De ontwikkellocatie ligt voor een klein 
deel in het Gelders Natuur Netwerk ter hoogte van de Aa-strang en voor een groot deel in de Groene 
Ontwikkelzone. Bij de ecologische inrichting van de Aa-strang is het uitgangspunt Model Winde. De 
aanleg van een ecologische stapsteen, rietzone dient integraal onderdeel te zijn van het plan voor 
herontwikkeling van de locatie”. Einde citaat.

De bijbehorende kaartjes met een weergave van het Gelders Natuur Netwerk (voorheen EHS) en van 
de Groene Ontwikkelzone (voorheen EVZ) vindt u daarnaast op p.12.

Kortom:
-  de Aa-strang valt onder het Gelders Natuur Netwerk, voorheen Ecologische Hoofd Structuur;
- De locatie zelf  valt onder de Groene Ontwikkelingszone, voorheen Ecologische Verbindings 

Zone.

Op het hierbij gaande kaartje, zoals u dat van de heer Koetschruiter ontving, is dit nader gëillustreerd: 
de GNN, voorheen EHS in donkergroen, de GO, voorheen EVZ, in lichtgroen.

In GNN worden geen nieuwe functies mogelijk gemaakt, tenzij …..

In GO is er ruimte voor economische ontwikkeling in combinatie met versterking van de ecologische 
samenhang tussen inliggende en aanliggende gebieden.
Daar is in voorzien met de in het Programma van Eisen  gestelde voorwaarde tot aanleg van de 
ecologische stapsteen Winde.

Het Programma van Eisen is opgesteld in nauwe samenspraak met de provincie en het waterschap.

Tot slot nog een reactie op de in de genoemde mail gestelde vraag wat er gebeurt met de locatie 
zodra er een Maatschappelijke bestemming op ligt en er geen koper blijkt in de zorgsector.

Er is nu nog geen sprake van vaststelling van een bestemming. Daartoe moet immers een 
bestemmingsplanprocedure worden gevolgd. Dat komt aan de orde als er een koper is met een plan 
dat past binnen de uitgangspunten. Mocht de openbare inschrijving niet tot het gewenste resultaat 
leiden, geen koper in de zorgsector met een passend plan opleveren, dan zal opnieuw  moeten bezien 
wat met de locatie te doen. 


