
 1

Gemeente Apeldoorn 
Postbus 9033 
7300 ES APELDOORN  
 

Beekbergen, 22 juli 2021 
 
Betreft: zienswijze concept Omgevingsvisie en Omgevingseffectrapportage 
 
 
Geacht College, geachte Raad, 
 
 
Als Vereniging Dorpsraad Beekbergen – Lieren willen wij reageren op de concept Omgevingsvisie 
met bijbehorende Omgevingseffectrapportage. Onze zienswijze is wat algemeen van aard omdat 
wij ons willen beperken tot het verwoorden van een grote lijn, het algemeen belang van de 
inwoners van het dorp Beekbergen, het dorp Lieren en het buitengebied van beide dorpen. 
Onze zienswijze bevat zowel vragen als opmerkingen. 
 
 

Allereerst willen wij aangeven dat we het betreuren dat er niet meer mogelijkheid is 
geboden tot dialoog met de Gemeente tijdens de periode dat de concept Omgevingsvisie en 
Omgevingseffectrapportage ter inzage liggen. 
 
 

De Omgevingsvisie beschrijft de keuzes die voor de vier hoofdopgaven worden voorgesteld. 
De hoofdopgaven hangen samen. Niet alleen met elkaar, maar vooral met maatschappelijke 
ontwikkelingen en hoe overheid en burgers hier mee om willen gaan. De Omgevingsvisie is niet in 
één dag ontstaan, maar een traject van een aantal jaar. 
In hoeverre zijn recente ontwikkelingen en inzichten op het gebied van onder andere zorg, 
verkeer, wonen, duurzaamheid, gezondheid en klimaat verwerkt in deze conceptvisie? 
 
 

De Omgevingsvisie is een beschrijving van een voor Apeldoorn gewenste ontwikkelrichting. 
In deze uitwerking is voorgesorteerd op bepaalde keuzes in de mogelijke ontwikkelrichtingen. 
Waarop zijn de keuzes gebaseerd? Staan deze keuzes al vast? 
 
 

Er wordt beschreven dat er veel te gebeuren staat in de komende 20 jaar. “Sommige zaken 
zijn al heel concreet. De meeste zijn dat nog niet en zijn nu als ambitie verwoord om later uit te 
werken.” 
We zien graag een duidelijker opsomming van wat nu precies wel al heel concreet is en wat als 
ambitie verwoord. 
 
 

In de rapportage van de visie en in verslagen van verschillende voorbereidende bijeen-
komsten wordt regelmatig de identiteit en eigenheid van de dorpengenoemd als één van de 
belangrijke krachten van Apeldoorn. 
 
De identiteit en eigenheid van, met name, Beekbergen is enerzijds gebaseerd op de geboren en 
getogen Beekbergenaren, anderzijds op de zorginstellingen en vakantieparken. Door verande-
ringen in de zorgsector en toegenomen recreatie is de druk op de bewoners van Beekbergen in de 
afgelopen jaren al sterk toegenomen. Wat meer recent ontstaat er ook een toenemende druk in 
verband met de toenemende huisvesting van arbeidsmigranten in het dorp. 
Naoberschap staat daardoor steeds meer onder druk. 
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Wij menen dat de sociale infrastructuur een veel prominentere rol als hoofdopgave zou moeten 
spelen. Het behouden en versterken van de sociale samenhang zou altijd als norm voor ontwikke-
lingen moeten dienen. 
 
Wij menen ook dat er te allen tijde een voldoende fysieke afstand tussen stad en dorpen gewaar-
borgd moet blijven om te zorgen dat onze dorpen hun identiteit en eigenheid kunnen bewaren. 
 
 

Met betrekking tot gebiedsontwikkeling wordt de ladder voor duurzame verstedelijking 
gebruikt. Hierin staat een aantal principes beschreven. 
Graag zien wij dat voor zoveel mogelijk verschillende thema’s uit de Omgevingsvisie dergelijke 
ladders opgesteld worden. Zulke ladders moeten vanzelfsprekend steeds met bij het thema 
betrokken partijen opgesteld worden. 
 
 

Wij zijn niet tegen het creëren van woningen in en om de dorpen, zolang dit bijdraagt aan 
het voorzien van de behoefte van de inwoners, deze behoefte moet dan ook gepeild worden om 
een juist aanbod te kunnen doen. Voor het buitengebied zou woningsplitsing van grote woningen 
een goede optie kunnen zijn. Een beperkte toevoeging van nieuwe bebouwing heeft de voorkeur. 
 
 

Wat is de relatie tussen de Omgevingsvisie en andere projecten, notities en bestaand 
beleid? We denken hierbij aan bijvoorbeeld de Regionale Energie Strategie, Recreatiezonering, 
Vitaliteitsagenda’s , Vitale vakantieparken, Sport- en Beweegakkoord, Afwegingskader woning-
bouw, Verkeersvisie, Meerjarenperspectief Grondbedrijf, Bestemmingsplannen en Toekomst 
Apeldoornse veehouderij, GebiedvisieBeekbergsebroek en Participatie. 
 
 

Duurzaam, circulair en samenhang zijn belangrijke begrippen in de visie. Graag zien wij de 
begrippen meer verklaard en uitgewerkt in de beschrijvingen van verschillende deelthema’s.  
Is bijvoorbeeld de visie op mobiliteit in het Stadspark in de toekomst ook van toepassing op 
wijkwinkelcentra? Is vergroenen van de binnenstad hetzelfde als het creëren van nieuwe natuur? 
Wat is het effect van meer duurzaam bouwen op de geplande behoefte aan bedrijventerrein? 
Wat is de rol van de Gemeente in het ontwikkelen van meer circulaire systemen? 
 
 

In het kader van Participatie zien we ook graag een voorstel hoe bewoners van de dorpen 
en het buitengebied actief betrokken worden in voorbereiding en uitwerking van plannen voor die 
dorpen en dat buitengebied. 
 
 
Wij schrijven deze zienswijze namens de inwoners van beide dorpen en het buitengebied, maar 
willen hiermee geen enkele inwoner de mogelijkheid ontnemen om een persoonlijke zienswijze in 
te dienen. Wij menen dat we onze zienswijze nog kunnen aanvullen of wijzigen naar aanleiding 
van reacties op de zienswijze en/of aanvullingen c.q. wijzigingen in de concept Omgevingsvisie 
en/of Omgevingseffectrapport. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Vereniging Dorpsraad Beekbergen – Lieren 
Dorpstraat 34 
7361 AV Beekbergen 


