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Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering : 25 juni 2020 

Zaaknummer : 91696 

Onderwerp: : Ambitieniveaus rondom duurzaamheid Hofskamp-Oost III 

 

De raad wordt voorgesteld 

1. duurzaamheidsambities (bijlage 1) rondom de ontwikkeling van Hofskamp-Oost III vast te stellen. Het vaststellen 

van ambitieniveaus geeft richting aan de uitwerking (zowel ruimtelijk als niet-ruimtelijk) van een 

toekomstbestendig bedrijventerrein. 

 

Aanleiding 
De voorbereidingen om bedrijventerrein Hofskamp-Oost III te ontwikkelen zijn gestart. In lijn met het RPW-

Achterhoek 2020-2024 en het provinciale beleid zet de gemeente in op een toekomstbestendig bedrijventerrein. Om 

een toekomstbestendig bedrijventerrein te realiseren moet er invulling worden gegeven aan een aantal thema’s die 

gerelateerd zijn aan duurzaamheid. 

Wat wordt met beslissing bereikt 
Het vaststellen van ambitieniveaus over duurzaamheid geeft richting aan toekomstige inpassing voor ruimtelijke 

invulling (zoals het stedenbouwkundig ontwerp) en niet-ruimtelijke invulling (zoals uitgiftevoorwaarden en 

verkoopovereenkomsten) van een toekomstbestendig bedrijventerrein. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 
1.1. Het vaststellen van ambitieniveaus aan het begin van de ontwikkelfase is een logische stap in het proces

            

Om richting te geven aan toekomstige inpassing voor zowel ruimtelijke invulling als aan niet-ruimtelijke 

invulling is het belangrijk om voorafgaand duidelijkheid te hebben over de kaders 

 

1.2. De ambitieniveaus passen binnen de regionale en provinciale kaders.      

        

Het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) Achterhoek 2019-2023, waar de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Hofskamp-Oost III onderdeel van is, bevat een set uitvoeringsafspraken. Deze afspraken 

bestaan onder andere uit het verwerken van de duurzaamheidsdoelstellingen vanuit de omgevingsvisie Gaaf 

Gelderland. Deze doelstellingen zijn meegenomen in de vast te stellen ambities. 

 

1.3. De ambitieniveaus zijn integraal en met input van ondernemers vormgegeven.    

     

De duurzaamheidsambities zijn met inbreng van en in afstemming met diverse collega’s vanuit verschillende 

disciplines en betrokken portefeuillehouders tot stand gekomen. Daarnaast heeft een geselecteerde groep 

ondernemers begeleid door experts van Sweco input geleverd op de verschillende thema’s. Zie bijlage 2 

voor de volledige rapportage hiervan. 
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Bijlagen 

1. Naar een toekomstbestendig bedrijventerrein. Ambities over duurzaamheid bij de ontwikkeling van 

bedrijventerrein Hofskamp-Oost III 

2. Sweco Rapport: Ambitiedocument duurzaamheid Hofskamp-Oost III. Mogelijkheden duurzaamheid op 

bedrijventerrein Hofskamp-Oost III, Varsseveld 

 

 

 

 
 

 
 

 

Kanttekeningen 
a. Ambities leveren op dit moment nog geen exacte maatregelen 

Het is niet mogelijk om op dit moment volledige helderheid te hebben over exacte maatregelen die 

duurzaamheidsambities met zich meebrengen. Dit zal in de vervolgfase uitgewerkt worden. Daarnaast is het 

zo dat technische innovaties en marktontwikkelingen op dit gebied snel gaan. Hierdoor zijn maatregelen en 

investeringen die nu nog onhaalbaar zijn, binnen afzienbare tijd mogelijk wel haalbaar/financierbaar. Dit vergt 

flexibiliteit en creativiteit in het denken over implementatie van ontwikkelingen die nu nog niet bekend zijn 

b. Ambities staan niet gelijk aan realisatie 

Het vaststellen van een ambitieniveaus is nog niet hetzelfde als het realiseren van het bedrijventerrein. Dit is 

een stap aan het begin van het proces die genomen moet worden om invulling te geven aan verdere 

uitwerking. 

Kosten, baten, dekking 
Het vaststellen van ambitieniveaus heeft geen financiële gevolgen. 

 

Bij het uitwerken van de bijbehorende maatregelen zullen investeringen moeten opwegen tegen de opbrengsten. 

Kosten en baten worden hierbij breder gezien dan alleen monetair. Bij het vervolg moeten daar besluiten over 

genomen worden. 

Uitvoering 

Planning 

De uitwerking van het thema duurzaamheid en ambities is onderdeel van het Project Bedrijventerrein Hofskamp-Oost 

III. Voor een planning: zie projectplan in het Projectdocument (als geleverd in raadsvergadering februari 2020). 

 

Personeel 

Een multidisciplinair projectteam is samengesteld om integraal te kunnen werken aan de diverse thema’s. 

 

Communicatie/participatie 

Communicatie is geïntegreerd in het project middels communicatieplan- en strategie. 

 

Evaluatie/verantwoording 

Voortgang wordt gerapporteerd binnen de MARAP’s & BERAP’s.  
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Burgemeester en wethouders, 

 

 

Marijke Verstappen 

 

Secretaris 

Otwin van Dijk 

 

Burgemeester 

 

 

 

 

 

Raadsvergadering d.d. 

 

☐ conform voorstel 

☐ zonder hoofdelijke stemming 

☐ met algemene stemmen 

☐ ……stemmen voor……stemmen tegen 

☐ aangenomen 

☐ aangenomen met amendement………… 

☐ aangehouden 

☐ verworpen 

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt 

☐ in handen van B&W gesteld 

☐ opmerkingen/toezeggingen………………. 

☐ ………………………………………………. 

  




