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1. Inleiding
De Structuurvisie Wonen Eibergen 2015 is het toekomstig kader van
de gemeente Berkelland voor de ontwikkeling van bouwlocaties in de
bebouwde kom van Eibergen. Daartoe behoort onder meer het
woongebied Op de Bleek. De structuurvisie geeft richting aan het
ruimtelijk handelen van de gemeente voor de woningbouwlocaties die
er in zijn opgenomen.
Het aspect volkshuisvesting vormt een belangrijke reden deze
structuurvisie vast te stellen. We bouwen nog slechts voor de
voorspelde woningbehoefte tot 2025. Dit uitgangspunt hanteren alle
Achterhoekse gemeenten. De gemeenten in de regio Achterhoek
stemmen hun handelen in dit verband onderling af.
De gemeenteraad van Berkelland stelde op 19 mei 2015 de Regionale
Woonagenda Achterhoek 2025 vast. Op basis hiervan is er nog
beperkte ruimte om in deze periode van 10 jaar woningen toe te
voegen. Het huidige aantal bouwplannen overschrijdt deze behoefte
nog fors. De woningbouwplannen zullen daarom benedenwaarts
moeten worden bijgesteld.
Deze structuurvisie geeft hier uitvoering aan voor de bebouwde kom
van Eibergen.

1.1

Doel

De Structuurvisie Wonen Eibergen 2015 geeft richting aan het
ruimtelijk beleid van de gemeente Berkelland voor het dorp Eibergen,
waaronder het woongebied Op de Bleek. De visie geeft voor alle
woningbouwplannen aan of deze al dan niet voor uitvoering in
aanmerking komen. Dit is niet een op zichzelf staand proces. Het
opstellen van deze structuurvisie is niet bedoeld als een rekenkundige
opgave, maar dient vooral een ruimtelijk belang. Door deze visie op te
stellen is het mogelijk met het aantal woningen dat nog kan worden
gebouwd een zo goed mogelijk effect te bereiken in ruimtelijke kwaliteit
en leefomgeving. Een forse leegstand van woningen is in dit opzicht

niet in het maatschappelijk belang, nog afgezien van het effect van
waardedaling van bestaande woningen.
De structuurvisie heeft ook het doel de partijen die als initiatiefnemer bij
een bouwlocatie zijn betrokken duidelijkheid te geven over de nieuwe
status van hun bouwlocatie. Het gaat hier ook om duidelijkheid in
relatie tot het begrip voorzienbaarheid, zoals dit van belang is bij de
uitvoering van de wettelijke regeling van planschade als bedoeld in de
Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het schrappen van
bouwbestemmingen en het intrekken van onbenutte
omgevingsvergunningen, zoals in deze structuurvisie worden
aangekondigd, kan niet met onmiddellijke ingang plaatsvinden zonder
ook met het begrip planschade te maken te krijgen. Een periode van
voorzienbaarheid van minimaal één jaar moet daarvoor worden
aangehouden. Gedurende deze periode kunnen bestaande rechten
nog worden benut. Er bestaat dus geen garantie dat de beoogde
omvang van de ingreep in woningbouwplannen volledig wordt
gerealiseerd.

1.2

Status

De Structuurvisie Wonen Eibergen 2015 is een visie in de zin van
artikel 2.1 van de Wro. De structuurvisie heeft een richtinggevende
relatie met de wijze waarop het ruimtelijk beleid wordt uitgewerkt.
Daarom gaat deze visie ook in op de inzet van uitvoeringsinstrumenten
die in de Wro zijn genoemd.
De structuurvisie bindt alleen de gemeente Berkelland. Van een directe
werking naar anderen toe is geen sprake. Dit houdt in dat de visie geen
rechten of plichten oplevert voor bedrijven en inwoners. Het is bedoeld
als kader voor toekomstig beleid en zal ook als zodanig door de
gemeente worden benut. Afwijkingen van de structuurvisie zijn in
bijzondere gevallen mogelijk, maar moeten wel goed worden
gemotiveerd.
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2. Leeswijzer, aanpak en proces
Ten behoeve van deze structuurvisie is in paragraaf 3 het beleid sinds
2010 op het gebied van de volkshuisvesting, in het bijzonder de
woningbouwprogrammering, in beeld gebracht.

verwerkt. Dit verslag wordt als bijlage 5 bij deze structuurvisie gevoegd
en bij de raadsstukken over vaststelling van de structuurvisie gevoegd.
Volgens planning kan de gemeenteraad in zijn vergadering van 9
februari 2016 een besluit nemen over de vaststelling van de
Structuurvisie Wonen Eibergen 2015.

In paragraaf 4 is de totstandkoming en het actuele beeld van het
woongebied Op de Bleek aangegeven.
Dit wordt in paragraaf 5 gevolgd door een beschrijving van de actuele
bouwprojecten in het dorp Eibergen, inclusief de daar de beoogde
maatregelen en de toegepaste criteria.
In paragraaf 6 zijn de beoogde maatregelen voor het woongebied Op
de Bleek aangegeven, dit onder vermelding van de motivering.
In de voorbereidende fase van deze structuurvisie is in algemene zin
overleg gepleegd met de Regio Achterhoek en de provincie
Gelderland. Over het opstellen van de structuurvisie is vooraf
gecommuniceerd met de initiatiefnemers van bouwlocaties waar
reductie van het aantal te bouwen woningen wordt aangekondigd,
waaronder met Ter Steege Op de Bleek Eibergen B.V. uit Rijssen. Dit
bedrijf bezit de grondpositie voor het onbebouwde gedeelte van het
woongebied Op de Bleek.
De ontwerpversie van de structuurvisie heeft ter inzage gelegen van 4
november tot en met 15 december 2015 en is daartoe gepubliceerd in
de Staatscourant en in het huis aan huis blad Berkel Bericht van 3
november 2015.
Met het oog op de omvang en het belang van de maatregelen in het
woongebied Op de Bleek vond op 18 november 2015 een
inloopmiddag/avond plaats over de ontwerpversie van deze
structuurvisie. Daartoe zijn persoonlijk uitgenodigd alle eigenaren en
bewoners van een woning in dit woongebied.
De reacties die voort zijn gekomen uit overleg met grondeigenaren, uit
de inloopmiddag/avond of uit zienswijzen zijn in een eindverslag
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3. Woningbouw in de gemeente Berkelland
Deze paragraaf gaat over de noodzaak tot het beperken van
nieuwbouw van woningen in de gemeente Berkelland. Dit begint met
een korte beschrijving van het provinciale kader. Vervolgenrs is
aangegeven hoe dit kader in de regio Achterhoek is uitgewerkt. Daarna
zijn de gevolgen voor de plancapaciteit in de gemeente Berkelland
vermeld. De paragraaf eindigt met de visie op een verantwoorde
invulling van plannen voor nieuwe woningen in de kern Eibergen.

3.1

Provincie Gelderland: demografische ontwikkelingen =
minder nieuwbouw

De gemeente Berkelland hoort tot de regio Achterhoek. Deze regio zet
zich al enkele jaren in om te anticiperen op de gevolgen van de
demografische ontwikkelingen. Eind 2014 heeft het rijk de Achterhoek
officieel erkend als krimpregio. Eén van de vier majeure opgaven die
de provincie Gelderland bij het opstellen van haar Omgevingsvisie
Gelderland, vastgesteld door Provinciale Staten op 25 februari 2015,
heeft geformuleerd heeft betrekking op de demografische
ontwikkelingen:
“Het provinciaal beleid en dat van partners is geënt op de snelle
bevolkingstoename vanaf de Tweede Wereldoorlog. Maar
inmiddels hebben met name grote delen van de Achterhoek te
maken met bevolkingsdaling (inclusief ontgroening en vergrijzing).
Deze krimp heeft effect op de arbeids- en woningmarkt. De
economische recessie, de schaalvergroting in de landbouw en de
detailhandel en de verdergaande digitalisering van de
dienstverlening versterken dit proces. De draagkracht voor
voorzieningen vermindert en er ontstaat leegstand. Dit heeft grote
effecten op de kwaliteit van de leefomgeving. In de Achterhoek is
het de opgave om aan te passen aan de demografische
ontwikkelingen en te voldoen aan de regionale behoefte aan werk,
wonen/woonomgeving en bereikbaarheid.”

De provincie Gelderland draagt regio’s op hierover gezamenlijk
programmerings-afspraken te maken. Uit de genoemde
omgevingsvisie het volgende citaat:
“In veel regio's zijn teveel plannen, als gekeken wordt naar de
verhouding vraag-aanbod. Dit geldt voor zowel kantoren,
bedrijventerreinen, winkels als voor woningen. De provincie wil
overcapaciteit van nieuwbouwplannen voorkomen. Overcapaciteit
kan onnodig ruimtebeslag veroorzaken. Het kan versneld leiden
tot negatieve effecten zoals leegstand en verpaupering van
gebouwen in bestaande stedelijke gebieden. Het kan ook leiden
tot onrendabele investeringen en financiële risico's voor zowel
gemeenten als ontwikkelaars. Dit vraagt om:
 een heroverweging van plannen;
 kwalitatieve en kwantitatieve keuzen op regionaal niveau.”
De regels die horen bij deze visie zijn vastgelegd in de provinciale
Omgevingsverordening Gelderland. Voor “wonen” geldt met name
artikel 2.2.1.1 van die verordening:
“In een bestemmingsplan worden nieuwe woonlocaties en de daar
te bouwen woningen slechts toegestaan wanneer dit past in het
vigerende, door Gedeputeerde Staten vastgestelde Kwalitatief
Woonprogramma opeenvolgend de door Gedeputeerde Staten
vastgestelde kwantitatieve opgave wonen voor de betreffende
regio.”
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3.2

Regionale Woonagenda 2025

De afspraken over de groei van de woningvoorraad worden op basis
van de provinciale Omgevingsverordening vastgelegd in de
'kwantitatieve opgave t/m 2024'. Nieuwe woningen in
bestemmingsplannen moeten passen in de door Gedeputeerde Staten
goedgekeurde programmering. In haar vergadering van 7 juli 2015
hebben Gedeputeerde Staten een statenbrief vastgesteld over de
voortgang van de Regionale Woonagenda’s in alle Gelderse regio’s.
Tevens hebben Gedeputeerde Staten de kwantitatieve opgave wonen
tot en met 2024 en de Regionale Woonagenda voor de regio
Achterhoek vastgesteld. Uit de samenvatting van de door de
gemeenteraad op 19 mei 2015 vastgestelde Regionale Woonagenda
2025:
“Sinds 2008 neemt de bevolking in de Achterhoek af. Als we de
bevolkingsprognoses vanaf 2007 vergelijken met de werkelijke
ontwikkelingen, dan zien we dat de bevolking telkens iets sneller is
afgenomen, dan we op grond van de prognoses zouden
verwachten. De bevolking daalt omdat er al decennia lang minder
kinderen worden geboren. Daarnaast verlaten ieder jaar meer
mensen de regio, dan er voor in de plaats komen. Niet voor niets
zijn we krimpregio geworden. De huishoudengroei komt regionaal
in 2025 tot stilstand. Het omslagpunt naar daadwerkelijke
huishoudenafname per gemeente kent een aanzienlijke
bandbreedte. In de gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Oude
IJsselstreek gebeurt dit het eerst, daarna volgen Doetinchem,
Aalten en Oost Gelre en tenslotte komt ook de gemeente
Winterswijk aan de beurt. In 2035 komen we volgens de recentste
prognose uit op het niveau van 2012. Alles wat we per saldo nog
toevoegen in de komende jaren, zal tegen die tijd gecompenseerd
moeten worden door een vergelijkbaar aantal gesloopte
woningen.”

maatschappelijk vastgoed en op wonen en zorg. Een van de
kernboodschappen voor de komende jaren luidt:
“De regio Achterhoek heeft (bijna) voldoende woningen (in
aantallen) om te voorzien in de vraag. Op basis van de huidige
inzichten is het noodzakelijk om de ambitie, 5.900 woningen
toevoegen van 2010 tot en met 2024, verder te verlagen.
Vooralsnog is een verlaging van 10% afgesproken.”

3.3
Gevolgen voor de plancapaciteit binnen de gemeente
Berkelland
De gemeenteraad van Berkelland heeft op 25 januari 2011 ingestemd
met de Regionale Woonvisie Achterhoek 2010-2020. Deze regionale
visie omvatte een verdeling van nieuwbouw (toevoeging van 5.900
woningen aan de woningvoorraad) over de gemeenten. Voor
Berkelland betekende deze regionale verdeling een groei met 635
woningen voor de periode 2010 tot en met 2019. Later is deze periode
verlengd tot 2025.
Over de ontwikkeling van de woningbouw wordt de gemeenteraad
jaarlijks geïnformeerd via de lokale woningmarktmonitor. De
woningmarktmonitor over 2014 is als bijlage bij de Regionale
Woonagenda behandeld in de raadsvergadering van 19 mei 2015. Op
grond van die monitor blijkt dat in de periode 2010 tot en met 2014 in
de gemeente Berkelland 275 woningen zijn toegevoegd.
Het oorspronkelijke kwantitatieve kader van 635 woningen is, zoals
hierboven vermeld, verlaagd met 10% tot 570 woningen. In haar
vergadering van 19 mei 2015 heeft de gemeenteraad van Berkelland
daarom besloten tussen 2015 en 2025 maximaal 295 [570 - 275]
woningen toe te voegen en daarbij rekening te houden met verschillen
in ontwikkeling van de woningvoorraad per gebied.

De Regionale Woonagenda 2025 richt zich primair op het ontwikkelen
van een evenwichtige kwalitatieve en kwantitatieve woningvoorraad en
secundair op het voorkomen en aanpakken van leegstand in
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Voor een kwantitatief overzicht van de woningbouw plannen zie
onderstaande tabel:
Tabel 1, overzicht woningbouw periode 2010-2014
bruto

sloop

netto

Plannen
Plannen per eind 2010
Bijstellingen

2.607
-734

611
114

1.996
-848

Plannen per eind 2014

1.873

725

1.148

Nieuwbouw en sloop
2010
2011
2012
2013
2014

266
118
227
84
79

124
47
179
35
114

142
71
48
49
-35

totaal

774

499

275

Restant aan plannen
Plannen minus realisatie
Waarvan in aanbouw

1.099
99

226
0

873
99

Plannen per 2015

1.000

226

774

tot het verminderen van de overcapaciteit is daarmee kwantitatief
inzichtelijk gemaakt.

3.4
Benodigde ruimte voor transformatie opgaven in
bestaand stedelijk vastgoed
Naast bovengenoemde capaciteit in woningbouwplannen wordt
regionaal en lokaal onderkend dat capaciteit nodig is om bestaand
vastgoed te transformeren tot woningen. Daarmee kan voorkomen
worden dat ongewenste leegstand optreedt die tot verpaupering kan
leiden. Met name in de centra van de kernen kan transformatie naar de
functie wonen vanuit de gewenste stedenbouwkundige kwaliteit en
goede ruimtelijke ordening een verantwoorde keuze zijn. Het is daarom
noodzakelijk hiervoor enige ruimte te reserveren.
Het transformeren van bestaand stedelijk vastgoed past ook binnen de
uitgangspunten van de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik.
Dit afwegingskader is opgenomen binnen de Omgevingsvisie
Gelderland. In onderdeel 1.3 van de verdieping bij deze
omgevingsvisie staat:
“Het accent van stedelijke ontwikkelingen verschuift van
nieuwbouw naar het vitaliseren van bestaande gebieden en
gebouwen. Voor een goede afweging van keuzes voor locaties
van nieuwe gebouwen staat de Gelderse ladder voor duurzaam
ruimtegebruik centraal. Met deze ladder wordt een transparante
besluitvorming en een zorgvuldige ruimtelijke afweging
nagestreefd. Het gaat om het tijdig afwegen van kansen en
mogelijkheden om bestaande gebouwen te benutten bij
overwegingen van nieuwe bebouwing.”

Zoals aangegeven in de bovenstaande tabel bestaan er op grond van
de bij de gemeente bekende gegevens nog plannen voor het
toevoegen van 873 woningen. Er kunnen binnen de regionale kaders
nog maximaal 295 woningen worden toegevoegd tot 2025. Van deze
295 woningen zijn eind 2014 al 99 woningen in aanbouw. De noodzaak
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3.5

Verminderopgave voor de kern Eibergen

In de raadsstukken bij de 4e voortgangsrapportage wonen, behandeld
door de raad op 16 september 2014, is de volgende indicatieve trend
voor de toevoeging aan de woningvoorraad opgenomen:
Tabel 2, indicatieve trend raadsvoorstel voortgang woningbouw 16
september 2014

25 woningen aan de voorraad onttrokken. Daarbij moet echter bedacht
worden dat eind 2014 al 28 woningen aan de Meester Leppinkstraat in
aanbouw waren, zodat voor de kern Eibergen feitelijk sprake is van een
zeer beperkte toevoeging (+3). Dit betekent dat, gerekend vanaf begin
2015, de indicatieve ruimte voor toevoeging aan de woningvoorraad tot
2025 nog steeds op circa 70 kan worden gesteld. In de voorliggende
concept structuurvisie zijn plannen opgenomen voor totaal 78
woningen die vanaf 1 januari 2015 nog toegevoegd kunnen worden.
De plancapaciteit voor de kern Eibergen bedraagt per 1 januari 2015
236 woningen. Deze capaciteit bestaat uit het aantal harde en zachte
plannen voor woningen per eind 2014 (210), het aantal woningen dat
eind 2014 in aanbouw is (11), plus de ruimtelijk gewenste reservering
voor transformatieruimte van bestaand vastgoed (15).
Voor de kern Eibergen wacht de komende jaren een forse
verminderopgave. Van de bekende plancapaciteit van 236 woningen
per 1 januari 2015 is op grond van de regionale demografische
ontwikkelingen en de beoordeling van de lokale omstandigheden
slechts behoefte aan circa 70 - 78 extra woningen.

Voor de kern Eibergen is vanaf 2014 een indicatieve trend van 70
toevoegingen opgenomen. Daarbij gold als uitgangspunt een
evenredige verdeling over de kernen op basis van de woningvoorraad.
Vervolgens zijn de verschillende kernen beoordeeld op aspecten groei,
vestigingsvoorkeur en leegstand. De kern Eibergen scoort volgens
bovenstaande informatie in verhouding tot andere kernen gemiddeld.
Tot slot is een verwachte vermindering van de toename van 10%
doorgevoerd.
In 2014 zijn in de kern Eibergen 5 nieuwe woningen gerealiseerd.
Echter zijn er in dat jaar in het kader van een herstructurering 30
woningen gesloopt (zie par. 5.2, locatie Meester Leppinkstraat). Per
saldo zijn er in Eibergen in 2014 geen woningen toegevoegd, maar zijn
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3.6
Afwegingskader voor verantwoorde volkshuisvestelijke
en ruimtelijke keuzes
De gemeenten in de Achterhoek staan voor de opgave om hun
woningbouwprogramma nog verder in te perken. Dat is niet alleen een
kwantitatieve opgave, maar ook een kwalitatieve opgave. De nog toe te
voegen woningen moeten een zo goed mogelijke aanvulling zijn op de
bestaande voorraad. Dat vraagt om een zorgvuldige prioritering van
projecten.
In de regio Achterhoek wordt voor de prioritering van
woningbouwplannen sinds 2015 het zogenaamde Stoplichtmodel
gehanteerd. Het gebruik van het stoplichtmodel biedt een mogelijkheid
om met elkaar en met de provincie af te spreken hoe om te gaan met
het stuwmeer aan harde plannen, en toch ruimte te hebben voor
nieuwe, goede initiatieven. Op basis van volkshuisvestelijke en
ruimtelijke argumenten kan met het model vastgelegd worden op welke
aspecten woningbouwplannen zich positief onderscheiden. Dit helpt
om af te wegen op welke locaties plannen doorgang kunnen vinden,
aangepast moeten worden of stopgezet moeten worden.
Elke gemeenten gebruikt dezelfde basiscriteria. De plannen die in de
gemeente gerealiseerd worden of gemeenten graag willen realiseren
komen op groen. Plannen die een gemeente uit de markt wil halen
gaan op rood. Alle plannen waarover nog een keuze gemaakt moet
worden gaan op oranje. Op deze manier ontstaat:

4. Inzicht in de aard en omvang van de plancapaciteit waar
gemeenten nog een keuze over moeten of willen maken
(oranje plannen).
In de afweging wordt geen onderscheid gemaakt tussen harde en
zachte capaciteit of de tijdsplanning. Het idee achter het stoplichtmodel
is dat zachte plancapaciteit niet bij voorbaat uitgesloten wordt door
harde capaciteit die niet goed aansluit bij de behoefte. Evenmin is
onderscheid gemaakt in de eigendomspositie van mogelijke
bouwgronden. In de kwantitatieve en kwalitatieve afwegingen speelt
het geen rol of de grond in handen is van de gemeente of derden.
Voor de plannen van woningbouwcorporatie ProWonen geldt het
volgende. Met ProWonen zijn prestatie afspraken gemaakt die per
saldo leiden tot het verminderen van het aantal (huur)woningen. De
corporatie realiseert dit door haar bezit te herstructureren. Daarbij
worden in de regel minder woningen teruggebouwd dan er worden
gesloopt. Dit zorgt voor zowel een passende voorraad huurbezit als
een kwalitatieve verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in de
betreffende woonomgeving.
De uitkomsten van het stoplichtmodel hebben de basis gevormd voor
de bestuurlijke afwegingen rond de woningbouwprogrammering. Voor
de kern Eibergen zijn de uitkomsten verwerkt in de voorliggende visie.

1. Inzicht in de omvang van de regionale planvoorraad, de
kwaliteit daarvan (segmenten, huur en koop, binnen de kernen
of in het buitengebied) en inzicht in de realiteitswaarde van de
realisatie.
2. Duidelijkheid over welke plannen gemeenten komende jaren
graag willen realiseren richting provincie, buurgemeenten en
particuliere partijen.
3. Een basis voor het uit de markt nemen van planologische
ruimte voor woningbouw (creëren van voorzienbaarheid).
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Hiernaast staan de criteria die bij de afwegingen binnen het
stoplichtmodel een rol spelen:
Tabel 3, argumenten bij de volkshuisvestelijke en ruimtelijke afweging
van woningbouwplannen
Argument afweging stoplicht
behoefte aan segment op gemeentelijk niveau

behoefte aan segment op kernniveau
indicatie ladder voor duurzame verstedelijking

specifieke doelgroep

locatie met een bijzondere ligging
slechte score woonmilieu, maar goede/aantrekkelijke
locatie
laatste deel groter project
gemengd project
transformatie bestaand vastgoed
oplossing van een ruimtelijk probleem

Toelichting volgens regionale handreiking
De woningmarktanalyses van Atrivé kunnen fungeren als richtinggevend programma voor
de behoefte aan woningtypen op gemeentelijk niveau. Ook de uitkomsten van de ABF
Woonmonitor en het Achterhoekse Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO)
worden hierbij betrokken.
De woningmarktanalyses van Atrivé kunnen fungeren als richtinggevend programma voor
de behoefte aan woningtypen op het niveau van de kernen. Ook de uitkomsten van de ABF
Woonmonitor en het AWLO worden hierbij betrokken.
Voor de ligging van het plan maakt het model onderscheid tussen inbreidings- en
uitbreidingslocaties. Dat sluit aan op de gedachte achter de Ladder voor duurzame
verstedelijking, waarbij de focus vanuit een goede ruimtelijke ordening ligt op het invullen
van bestaand stedelijk gebied.
In de analyse hierboven is nog geen aandacht besteed aan specifieke, lokale doelgroepen.
Daardoor kan een project dat niet voorziet in de theoretische behoefte, in de praktijk wel
aansluiten op de lokale markt. Denk bijvoorbeeld aan plannen via collectief particulier
opdrachtgeverschap of een specifiek woon-zorg project.
Ligging ten opzichte van voorzieningen, of bijvoorbeeld een combinatie met een andere
functie kan een argument zijn voor de ontwikkeling van een project.
Het kan zijn dat plannen volkshuisvestelijk niet voorzien in de behoefte, terwijl het wel
gewenst is dat de beoogde locatie een passende ruimtelijke invulling met (andere)
woonfuncties krijgt.
Locaties kunnen de afronding van een langer lopend project zijn. Het niet afronden leidt dan
mogelijk tot onacceptabele ruimtelijke situaties.
Projecten met meerdere woningtypes kunnen een gevolg zijn van ruimtelijke wensen of
mogelijkheden. Het programma kan niet in de behoefte voorzien, terwijl het voor de
ontwikkeling wel gewenst is te realiseren.
Transformatie van bestaand vastgoed tot woningen kan vragen om specifiek woningtypen
die mogelijk niet aansluiten op de theoretische woningbehoefte. Als het belang van de
transformatie voorop staat kan dat een argument zijn om af te wijken.
Specifieke ruimtelijke knelpunten vragen soms om een bij de ruimtelijke situatie passend
woningbouwsegment.
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3.7
Samenvatting van de uitkomsten op grond van de
afwegingen volgens het stoplichtmodel
Hieronder volgt een tabel waarin de totale plancapaciteit staat, de
realisatie t/m 2014, de daaruit resterende plancapaciteit en tot slot
hoeveel woningen daarvan netto toegevoegd kunnen worden.
Daarmee ontstaat een aansluiting tussen de cijfers die gebruikt zijn
voor de voortgangsrapportages aan de gemeenteraad, de provinciale
planningslijst per 2015 en de aantallen volgens deze structuurvisie.
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Tabel 4, kwantitatieve samenvatting woningbouwplannen in kern Eibergen:
Naam locatie CQ bouwplan
Bekende
Realisatie
plancapaciteit
periode
per 1 januari 2015
2010 t/m
2014 ¹
Bruto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Huenderstraat 2, locatie voormalig kantoor
Betula
Transformatieruimte centrumgebied
Eibergen
Hondevoort 5, 5a, 5b, 5c en 7
Karel Doormanstraat en omgeving
Meester Leppinkstraat / Hupselseweg
Bronbeekstraat 15/15a, locatie garage
Hartgerink
Hofrichter fase 2
Hofrichter fase 1a/ Kattenborg 12
Op de Bleek, voormalig bedrijfsperceel KTV
³
Haaksbergseweg 16, kastanjefabriek /
Gemavo
Bouwkavels Zwilbroekseweg /
Rekkenseweg
JW Hagemanstraat 2
JW Hagemanstraat 25, voormalige garage
Iliohan
Klaashofweg 40a
Totaal

Sloop

In
aanbouw
eind
2014 ¹

Resterende
plancapaciteit

Netto
B
0

Netto
C
0

Netto
A-B-C
1

Nog te
realiseren
aantal volgens
structuurvisie
per 1 januari
2015
Netto

Aantal woningen
op te nemen in
betreffend
bestemmingsplan

1

1

1

0

Netto
A
1

Bruto

16

0

16

0

0

16

11

11

5
12
28
5

1
24
30
1

4
-12
-2
4

-1
0
-2
0

0
0
0²
0

5
-12
0
4

0
-12
0
0

0
12
28
0

6
7
228

0
0
0

6
7
228

0
5
49

0
0
10

6
2
169

0
0
73

0
5
122

1

0

1

0

0

1

2

2

8

0

8

0

0

8

2

2

1
28

0
5

1
23

0
-2

1
0

0
25

1
0

1
0

1

1

0

0

0

0

0

1

347

62

285

49

11

225

78

¹) Bovenstaande realisatiecijfers en gegevens over woningen in aanbouw zijn ontleend aan de Basis Administratie Gebouwen per eind 2014. Het is
mogelijk dat er ten opzichte van de werkelijke realisatie afwijkingen zijn die veroorzaakt worden door noodzakelijke verwerkingstermijnen.
²) Zie opmerkingen in paragraaf 3.5.
³) Voor een specificatie van het aantal gerealiseerde en in aanbouw zijnde woningen per eind 2014 verwijzen we naar de bijlage. Per begin september
2015 zijn volgens onze gegevens 77 woningen gereed of in aanbouw. Dat zijn 28 woningen meer dan er eind 2014 gereed waren. Dat impliceert dat
op basis van deze visie nog 45 (73-28) woningen in aanbouw genomen kunnen worden.
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4. Op de Bleek tot nu toe
Projectontwikkelaar Ter Steege Op de Bleek Eibergen B.V. (Ter
Steege) uit Rijssen heeft de grond in het woongebied Op de Bleek in
2000 gekocht van het daar toen nog gevestigde
textielveredelingsbedrijf KTV. Bouwonderneming Dura Vermeer Bouw
Hengelo B.V. (Dura) uit Hengelo Ov. deed al eerder hetzelfde met het
aangrenzende “Prakketerrein” in de zuidoostelijke hoek van Op de
Bleek.
Deze marktpartijen namen het initiatief voor de totstandkoming van een
nieuwe woonwijk in dit deel van de bebouwde kom van Eibergen. De
keuze voor woningbouw in dit gebied heeft de gemeenteraad van
Berkelland bekrachtigd door de vaststelling op 16 september 2008 van
het bestemmingsplan “Op de Bleek”. In dezelfde raadsvergadering
vond ook de vaststelling plaats van een stedenbouwkundig plan en
beeldkwaliteitsplan.

4.1

Totstandkoming stedenbouwkundig plan

Het woongebied Op de Bleek ligt in het noordwestelijk deel van de
bebouwde kom van Eibergen. Het gebied wordt in het noorden
begrensd door de Berkel, in het westen door het fietspad EibergenNeede en bedrijventerrein De Mors, aan de zuidzijde door woningen
aan de Fabrieksstraat/Grotestraat en het oosten door het groene
gebied Nieuwe Maat. Op de plaats waar nu woningen staan en
bouwterreinen liggen was meer dan anderhalve eeuw lang het
textielveredelingsbedrijf KTV gevestigd. Ook het “Prakketerrein” is een
voormalig fabrieksterrein. De hoofdentree van dit gebied ligt aan de
Grotestraat op korte afstand van het Eibergse centrum.
Bij de opstelling van het stedenbouwkundig plan speelden een
belangrijke rol de cultuurhistorische kenmerken van het toenmalige
KTV-terrein en de nabijheid van de oude Berkeltak. Deze twee punten
zijn leidend geweest voor de nieuwe gebiedsinrichting. Het verwijderen
van oude bedrijfsgebouwen bood de mogelijkheid de oude loop van de

Berkel te herstellen en dóór het nieuwe woongebied te leiden. Niet alle
bedrijfsbebouwing is gesloopt. Er is een selectie gemaakt van
gebouwen en delen van het fabriekcomplex die door hun uitstraling en
ligging het verleden van dit gebied goed laten zien. In het
stedenbouwkundig plan zijn het behoud en de
restauratie/herontwikkeling van enkele bedrijfsobjecten verwerkt: het
ketelhuis, het schaftlokaal met portiersloge en het kantoorgebouw. Het
sheddakmagazijn bleek door bodemsanering constructief niet te
handhaven. Ook de schoorsteen, een opslagtank en de spoorbrug zijn
in het plan verwerkt.
Door het herstel van de oude loop van de Berkel in het plangebied Op
de Bleek globaal gezien in tweeën verdeeld. Het stedenbouwkundig
plan gaat daardoor uit van twee aan elkaar gerelateerde
woongebieden. In het westen en zuiden is dit het plandeel “Wonen in
de fabriek” met als kenmerken de intensieve bebouwing van het oude
fabrieksterrein met een parallel stratenpatroon dat van zuidwest naar
noordoost is gericht. Hier zijn ook de te behouden delen van het
industrieel erfgoed te vinden. In het noorden en oosten ligt - tussen de
Berkel en de oude Berkeltak - het plandeel “Wonen tussen het water”.
Dit heeft een minder versteend en groener karakter en sluit aan op het
parkgebied de Nieuwe Maat. Ook aan de westzijde van het fietspad
Eibergen-Neede ligt nog een deel van het te ontwikkelen gebied, dat
voorheen eigendom van KTV was. Op de plek van het vroegere
bufferbassin van dat bedrijf zijn in het stedenbouwkundig plan woonwerkpercelen opgenomen. Het stedenbouwkundig plan als onderdeel
van het bestemmingsplan is weergeven in bijlage 1.

4.2

De woningbouwopgave in het bestemmingsplan

In de toelichting op het bestemmingsplan is op blz. 53 omschreven dat
er maximaal 230 woningen zullen worden gerealiseerd. Binnen het
plangebied staan twee voormalige bedrijfswoningen. Deze zijn in stand
gebleven en door Ter Steege als zodanig verkocht. Beide woningen
tellen volgens de omschrijving niet mee bij het woningmaximum.
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Op blz. 55 van de plantoelichting staat dat de volgende differentiatie
wordt toegepast voor wat betreft woningprijzen en doelgroepen. In
tabel 5 is de opdracht voor het gehele woongebied als volgt
opgenomen:

woningen worden volgens de realiseringsovereenkomst qua
procentuele verhouding door Ter Steege als volgt uitgevoerd:
Tabel 6, de te realiseren bouw van woningen volgens de

Tabel 5, de bouwopgave volgens het bestemmingsplan Op de Bleek
(2008)

Prijsklassen

Grondgebonden woningen

Prijsklasse

goedkoop: tot € 170.000,-

15 %

Grondgebonden:
* goedkoop
* middelduur/laag
* middelduur/hoog
* duur
Appartementen:
* goedkoop
* middelduur/laag
* middelduur/hoog
* duur

4.3

Percentage van de 230
woningen
74 %
15 %
9 %
18 %
32 %
26 %
8 %
10 %
4 %
4 %

De realiseringsovereenkomsten

Zowel met Ter Steege als Dura Vermeer is de gemeente een
afzonderlijke realiseringsovereenkomst aangegaan. Daarin zijn tal van
afspraken over uitvoeringszaken vastgelegd. Voor wat betreft het
woningbouwprogramma is opgenomen dat dit zal aansluiten op het
Kwalitatief Woningbouwprogramma van de provincie Gelderland.
Met Dura Vermeer is de bouw van maximaal 12 grondgebonden
nieuwe woningen overeengekomen. In overleg heeft dit bedrijf gekozen
voor een verkaveling op basis van 10 woningen.
Met Ter Steege B.V. is de bouw van maximaal 218 nieuwe woningen
overeengekomen, waarvan maximaal 7 als onderdeel van een
woon/werkunit in het bedrijventerrein De Mors. De overige 211

Meer
gezins
woningen
8%

Percentages totaal
23%

middelduur, laag: van €
170.000 tot
€ 200.000,-

9%

10 %

19%

middelduur, hoog: van €
200.000,- tot
€ 233.000,-

18 %

7%

25%

duur: vanaf € 233.000,-

29 %

4%

31 %

Totaal
71 %
realiseringsovereenkomsten:

29 %

100%

De realiseringsovereenkomst gaat uit van een beoogde bouwperiode
van 2008 tot en met 2011. Daarvoor is het gehele woongebied in 2009
door Ter Steege in één proces bouwrijp gemaakt. De invulling van dit
bouwprogramma is inclusief de restauratie en herontwikkeling van de
objecten uit het industrieel erfgoed, voor zover deze betrekking hebben
op de bouw van woningen.
De bouw van woningen is gestart in de zuidoostelijke zone van het
woongebied. Uitgangspunt is voltooiing van de wijk op basis van
steeds afgeronde gebieden, om op die wijze in het noordwestelijke deel
van het gebied te eindigen. De entree tot het bouwterrein is geplaatst in
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het noordwesten, vanaf bedrijventerrein De Mors. Afgeronde,
bebouwde gebieden zijn direct nadien woonrijp gemaakt.
Ter Steege heeft na de start van het project voor diverse
projectonderdelen bouwontwerpen gemaakt en daarvoor een
omgevingsvergunning bouwen aangevraagd. De intentie van Ter
Steege bij start van het project was projectmatige bouw. Vanaf 2013 is
echter ook sprake van kavelverkoop aan particuliere bouwers.

4.4

Stand van zaken per 1 september 2015

Er zijn tot nu toe in totaal 68 woningen gebouwd. Daarvan heeft Dura
Vermeer er 10 uitgevoerd in de vorm van kavelverkoop aan particuliere
bouwers, waardoor deze partij in dit verband niet meer in beeld is.
In aanbouw genomen zijn 9 woningen. Van het totaal van 77 woningen
is 1 woning gebouwd op bedrijventerrein De Mors. De verdeling van de
overige 76 woningen luidt als volgt (in relatie tot tabel 5):
Tabel 7, de gerealiseerde en in aanbouw zijnde woningen ten
opzichte van de realiseringsovereenkomst
Prijsklassen

Goedkoop
Middelduur (laag en
hoog gecombineerd)
Duur

Grondgebonden:
aantal gebouwd of in
aanbouw +
percentage van het
totaal van de
prijsklasse
18 won. / 63 %

Meergezins:
aantal gebouwd of in
aanbouw +
percentage van het
totaal van de
prijsklasse
0 won. = 0 %

46 won. / 74 %

0 won. = 0 %

12 won. / 15 %

0 won. = 0 %

De bouw van appartementen is niet tot stand gekomen. Het geldende
bestemmingsplan geeft daar op 3 plaatsen in het gebied de
mogelijkheid toe. Ook het benutten van het industrieel erfgoed ten
behoeve van woningen vond nog niet plaats.

In bijlage 2 is de actuele situatie in het woongebied Op de Bleek
verwerkt per 1 september 2015. Aangegeven is de situering van:









68 gebouwde woningen, met aanduiding van het gebied waar
Dura Vermeer bouwde;
9 in aanbouw zijnde woningen;
2 bestaande (dienst)woningen die niet meetellen bij het
bouwprogramma;
24 woningen waarvoor op dit moment een
omgevingsvergunning bouwen geldt, aangeduid per gebied
waarvoor de omgevingsvergunning geldt;
onbebouwde gebieden waarvoor niet een
omgevingsvergunning bouwen geldt, voorzien van een indicatie
van de capaciteit per gebied; hiertoe behoren de voor
appartementen aangewezen locaties;
gebieden met aanwezig industrieel erfgoed;
gebieden waarvan, voor zover bekend, Ter Steege een
aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwen voorbereidt
of bouwkavels aanbiedt.

De optelsom van de aangenomen capaciteit van nog niet benutte
gebieden, al dan niet voorzien van een omgevingsvergunning bouwen,
komt uit op 164 woningen. In combinatie met het totaal van 77
gebouwde en in aanbouw zijnde woningen leidt dit in theorie tot een
totaal van 241 woningen. ofwel een hoger aantal woningen dan de
contractueel vastgelegde 230 woningen. Naast het feit, dat wordt
uitgegaan van aannames per gebied komt dit door de
keuzemogelijkheid die het geldende bestemmingsplan aan enkele
locaties biedt. Op drie plaatsen in het gebied geldt namelijk de
bestemming “Gemengd”, waar naast wonen ook een invulling binnen
de functies maatschappelijk, dienstverlening en woningen in
combinatie met zorg is toegestaan. Dit is van toepassing op het terrein
van het voormalige kantoor en het voormalige schaftlokaal, die beide
tot het industrieel erfgoed behoren, en voor een terrein aan de
westzijde waar voorheen een ruwdoekmagazijn stond. Een invulling
met andere functies is tot dusver niet tot stand gekomen.
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5. Dorp Eibergen
De afnemende behoefte aan woningen heeft in de gemeente
Berkelland al geleid tot vermindering van het aantal toe te voegen
nieuwe woningen. Tal van voorgelegde nieuwe bouwinitiatieven kregen
de afgelopen jaren geen medewerking, onbenutte
omgevingsvergunningen voor woningbouw werden ingetrokken en
latente bouwmogelijkheden zijn bij het actualiseren van
bestemmingsplannen geschrapt.
In het dorp Eibergen is nog een beperkt aantal bouwplannen in
uitvoering of voorbereiding. Daarvan is het gebied Op de Bleek de
meest omvangrijke. De gemeente Berkelland vindt het wenselijk over
deze plannen duidelijkheid te verschaffen. Dit gebeurt nu door aan te
geven of deze bouwplannen al dan niet doorgang kunnen vinden
binnen de resterende ruimte. Dit proces krijgt nu een afronding in de
vorm van het vaststellen op welke locaties in de bebouwde kom nog
gebouwd kan worden en tot in welke mate.

5.1

De resterende bouwopgave en het proces daar naar toe

Met een restopgave van 70 woningen voor de kern Eibergen moeten
keuzes worden gemaakt om tot invulling van dat aantal te komen.
Daarvoor is een overzicht van 14 locaties en gebieden in beeld
waarvoor op dit moment een relevant project loopt. Sommige zijn al
jarenlang bekend, andere zijn van meer recente datum. Tot de 14
locaties behoort het woongebied Op de Bleek, maar ook het
centrumgebied van Eibergen. In deze visie richten we ons op een
maximaal verantwoord geachte toevoeging van 78 woningen (in plaats
van de genoemde indicatieve 70 woningen).

zich in latere instantie mogelijk aandient. Dit heeft gevolgen voor
locaties en gebieden die zich op enig moment beschikbaar komen,
waaronder bij voorbeeld schoollocaties.
Bij de beoordeling van de locaties die in paragraaf 5.2 zijn benoemd is
aangegeven welk aantal woningen nog wordt toegekend. Bij de
totstandkoming is getoetst aan de hiervoor aangegeven regionale
criteria. In de toelichting is per locatie kort aangegeven welke
geschiedenis de locatie kent, waaronder eerdere beoogde aantallen
woningen. Verder is aangegeven, welke planologische maatregel
eventueel nodig is om deze structuurvisie effectief te laten zijn. Deze
planologische maatregel wordt niet onmiddellijk na de vaststelling van
deze structuurvisie getroffen om daarmee betrokken partijen de
mogelijkheid te geven maatregelen te treffen om het mogelijke nadeel
te beperken.
De periode van voorzienbaarheid bedraagt volgens vaste jurisprudentie
op het gebied van planschade tenminste één jaar. Waar aangegeven
bij de beoordeling van de locaties volgt na één jaar de benodigde actie
voor de betreffende planologische maartregel. Dit houdt in het ter
inzage leggen van een ontwerpbestemmingsplan. In de periode van
één jaar vindt al wel de voorbereiding plaats van het nieuwe
bestemmingsplan, inclusief het ter inzage leggen van een
voorontwerpbestemmingsplan, dit als onderdeel van de in de
gemeente Berkelland gebruikelijke inspraak. Tot de ter inzagelegging
van een ontwerpbestemmingsplan heeft een rechthebbende als
vanouds nog recht op uitvoering van een bouwproject. Na de periode
van voorzienbaarheid zal blijken in welke mate van dat recht gebruik is
gemaakt. Het vaststellen van een structuurvisie is dus op voorhand
geen garantie voor het bereiken van een toevoeging van maximaal 70
nieuwe woningen in Eibergen.

De restopgave is gering en is qua besteding binnen de actuele locaties
en gebieden al volledig mogelijk. Er is daarmee geen ruimte voor wat
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5.2

De locaties
1. Huenderstraat 2 (locatie voormalig kantoor Betula)

Nog te bouwen
Toetsing aan criteria

1 woning
De locatie behoort tot het centrumgebied te midden van voorzieningen en heeft daarmee een bijzondere ligging. Met 1
woning kan dit open terrein aan de Kerkstraat, hoek Huenderstraat in ruimtelijke zin een goede afronding krijgen. Op
deze locatie was sprake van een fors bouwprogramma, waarvan één woning resteert.

Toelichting

Dit is een onbebouwd terrein waar voorheen het Betula-gebouw stond. Oorspronkelijk maakte dit perceel deel uit van
een groter gebied aan de Kerkstraat, hoek Huenderstraat waarvoor ProWonen de bouw van een
appartementencomplex van 25 tot 30 woningen voorbereidde. Dat plan strandde al in de beginfase van de
gemeentelijke krimpopgave. Met ProWonen gelden prestatieafspraken over de sloop en toevoeging van woningen. Het
saldo daarvan binnen de gemeente Berkelland is negatief.

Bestemmingsplan

Bp. Eibergen Centrum 2011. De bestemming luidt “Maatschappelijk”. Medewerking aan de bouw van één woning vergt
een planologische maatregel, die de gemeente Berkelland bereid is door te voeren.
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Huenderstraat 2 (locatie voormalig kantoor Betula)
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2. Transformatieruimte centrumgebied Eibergen
Nog te bouwen
Toetsing aan criteria
Toelichting

Bestemmingsplan

11 woningen
De beoogde centrumontwikkeling past in de criteria met betrekking tot transformatie van bestaand vastgoed en helpt
ruimtelijke problemen in het centrumgebied oplossen. De te bouwen woningen liggen gunstig ten opzichte van veel
voorzieningen.
Momenteel werkt de taskforce voor het centrum van Eibergen, een overlegstructuur van ondernemersvereniging EOV
en gemeente Berkelland, aan een visiedocument voor centrumontwikkeling. Doel is het nemen van maatregelen die de
aantrekkelijkheid van het Eibergse centrum voor bewoners, ondernemers en bezoekers in stand houdt. De maatregelen
betreffen de inrichting van het openbaar gebied, maar daarnaast ook bundeling van winkels in het kernwinkelgebied. Dit
laatste vergt de herschikking van functies, wat nog slechts in beperkte mate kan worden ondersteund door de bouw van
woningen dan wel appartementen. In enkele gevallen is dit laatste al zeer concreet. Het niet opnemen van deze
initiatieven in deze structuurvisie betekent impliciet het einde van de lopende initiatieven. De 11 woningen hebben
betrekking op of zijn ten gunste van het kernwinkelgebied en de aanloopstraten naar het centrum.
Bp. Eibergen, Centrum 2011. De toevoeging van woningen, al dan niet in combinatie met andere nieuwe functie, vergt
één of meer planologische maatregelen. De gemeente Berkelland is bereid daar aan mee te werken.
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Transformatieruimte centrumgebied Eibergen

21
Structuurvisie wonen Eibergen 2015

3. Hondevoort 5, 5a, 5b, 5c en 7 (locatie voormalig bowlingcentrum)
Nog te bouwen
Toetsing aan criteria
Toelichting
Bestemmingsplan

0 woningen
Het aanvullen van de straatwand op deze locatie is stedenbouwkundig van ondergeschikt belang.
Dit perceel is nu onbebouwd. Voorheen was hier een bowlingcentrum met dienstwoning gevestigd. Voor dit perceel
geldt sinds 20 november 2013 een omgevingsvergunning bouwen voor de bouw van vijf woningen. Daar is tot nu toe
geen uitvoering aan gegeven.
Bp. Hondevoort 7 2012. Het formaliseren van de teruggang van 5 naar 0 woningen vergt een herziening op dit punt van
het bestemmingplan, die de gemeente Berkelland gaat doorvoeren. De bestaande omgevingsvergunning bouwen trekt
de gemeente Berkelland in als daar na de periode van voorzienbaarheid geen gebruik van is gemaakt. De beoogde
invulling van het gebied is in dat geval: open ruimte met groene inrichting.
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Hondevoort 5, 5a, 5b, 5c en 7 (locatie voormalig bowlingcentrum)
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4. Karel Doormanstraat en omgeving
Nog te bouwen
Toetsing aan criteria
Toelichting

Bestemmingsplan

minus 12 woningen (saldering)
Vervanging van bestaande woningen door een lager aantal. Geen invloed op de verdeling van de restcapaciteit. Dit
levert een verbetering van de woonomgeving op.
ProWonen heeft het voornemen 24 huurwoningen te slopen en te vervangen door 12 nieuwe woningen. Dit betreft de
woningen Prinses Irenestraat 1, Thorbeckestraat 16, 18, 20 en 22, Karel Doormanstraat 12, 13, 14, 16, 18 en 20 en
Beatrixstraat 2. Deze actie past in de prestatieafspraken met Pro Wonen. De nieuwbouw vindt op dezelfde locatie
plaats.
Bp. Eibergen, Woongebieden 2011. De bestemming luidt “Wonen”. De actie van Pro Wonen kan een
bestemmingswijziging of planologische maatregel met zich meebrengen, die de gemeente Berkelland bereid is door te
voeren.
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Karel Doormanstraat en omgeving
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5. Meester Leppinkstraat
Nog te bouwen
Toetsing aan criteria
Toelichting
Bestemmingsplan

28 woningen (dit betreft al gerealiseerde herbouw van woningen die voor 2015 zijn gesloopt, waardoor het aantal niet
mee wordt gerekend telt bij de verdeling van restcapaciteit)
Vervanging van bestaande woningen door een lager aantal. Hierdoor en door een gewijzigde verkaveling is dit gebied
minder dicht bebouwd. Dit leidt hier tot een verbetering van het woonmilieu
Aan de Meester Leppinkstraat en Hupselseweg heeft Pro Wonen 30 huurwoningen gesloopt. Inmiddels zijn daar 28
woningen voor teruggekomen. Dit past in de prestatieafspraken met Pro Wonen.
Bp. Eibergen, Leppinkstraat 2013. Dit bestemmingsplan werd specifiek voor dit bouwplan opgesteld. Geen maatregel
meer vereist.
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Meester Leppinkstraat
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6. Bronbeekstraat 15/15a (garage Hartgerink)
Nog te bouwen
Toetsing aan criteria

0 woningen
Vervanging van een bedrijfspand heeft in de regel voordelen op ruimtelijk gebied en biedt de omgeving een beter
woonmilieu. Het functioneren van dit bedrijf leidt echter niet tot overlast voor de omgeving.

Toelichting

Op dit terrein staat garagebedrijf Hartgerink. De door dit bedrijf voorgestelde bedrijfsverplaatsing heeft niet
plaatsgevonden. Lange tijd heeft de gemeente Berkelland een toezegging gestand gedaan om op de bedrijfslocatie
woningen toe te staan. Deze is medio 2015 ingetrokken nadat vast is komen te staan, dat ontwikkeling van het
gebied niet binnen de gestelde randvoorwaarden plaatsvond. Het onderwerp is niet (meer) actueel.

Bestemmingsplan

Bp. Eibergen, Woongebieden 2011. De bestemming is en blijft “Bedrijf”. In het verband van de eerdere planvorming
heeft geen bestemmingswijziging ten gunste van woningbouw plaatsgevonden. Dit is ook niet langer meer de intentie.
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Bronbeekstraat 15/15a (garage Hartgerink)
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7. Hofrichter, fase 2
Nog te bouwen
Toetsing aan criteria

0 woningen
Geen urgentie

Toelichting

De uitvoering van dit gebied, als onderdeel van het woongebied De Hofrichter kwam niet van de grond door de
aanwezigheid van een geurcirkel. De oorspronkelijke capaciteit van dit gebied bedroeg 5 woningen. De uitvoering van
dit plandeel wordt door de gemeente Berkelland, als initiatiefneemster, niet langer nagestreefd, dit ondanks de
aanwezigheid van alle voorzieningen (weg plus kabels/leidingen). De meest voor de hand liggende invulling is groen,
zoals het gebied nu in de praktijk is ingericht. Over de afronding van het woongebied is communicatie met de
bewoners gewenst.

Bestemmingsplan

Bp. Eibergen, Woongebieden 2011. De bestemming luidt “Groen”, met een aangeduide wijzigingsbevoegdheid ten
gunste van de bouw van woningen. Dit laatste blijft nu achterwege en kan uit het bestemmingsplan worden geschrapt.
Dit gaat de gemeente Berkelland doorvoeren.
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Hofrichter, fase 2
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Hofrichter, fase 1a
Nog te bouwen
Toetsing aan criteria

0 woningen
Geen urgentie.

Toelichting

Fase 1a is al enkele jaren bebouwd, dit met uitzondering van twee bouwkavels aan de Kattenborg. De afronding van
dit gebied met het invullen van de twee bouwkavels is vanuit ruimtelijke aspecten niet noodzakelijk en wordt door de
gemeente Berkelland, als initiatiefneemster, niet langer nagestreefd.

Bestemmingsplan

Bp. Eibergen, Woongebieden 2011. De bestemming luidt “Wonen”. Dit vergt een planologische maatregel waarbij de
bestaande bestemming wordt omgezet in bijvoorbeeld “Groen”.
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Hofrichter, fase 1a
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8.

Op de Bleek, voormalig bedrijfsperceel KTV

Nog te bouwen
Toetsing aan criteria

73 woningen (waarvan in september 2015 al 28 woningen zijn benut)
Dit project voldoet aan meerdere criteria. Het gaat om bouwen voor meerdere doelgroepen in het nog te benutten
deel van een grotere bouwlocatie, waarbij ook bestaand vastgoed wordt getransformeerd en geïntegreerd in de wijk.
Er bestaat dan ook geen twijfel over de noodzaak om de bouwproductie in dit gebied voort te zetten, maar nu
gerelateerd aan de behoefte van nog 70-78 te bouwen woningen voor de kern Eibergen tot 2025.
Zie ook paragraaf 6.

Toelichting
Bestemmingsplan

Zie paragraaf 6.
Bp. Op de Bleek uit 2008 is van toepassing op het woongebied ten oosten van het fietspad Eibergen-Neede. De
bestemming ter plekke van bouwlocaties luidt “Wonen”, “Gestapeld wonen” of “Gemengd”.
Bp, Eibergen, Bedrijventerreinen 2011 geldt voor het gebied van de woon/werklocaties op bedrijventerrein De Mors.
Hier geldt de bestemming “Bedrijventerrein”, dit in combinatie met een aanduiding die een maximum aantal woningen
van 7 aangeeft.
Vermindering van de totale bouwopgave uit 2008 van 230 woningen vergt een planologische maatregel die de
gemeente Berkelland in het kader van deze visie zal doorvoeren. Dit geldt ook voor het intrekken van niet benutte
omgevingsvergunningen bouwen na de fase van voorzienbaarheid. Zie ook paragraaf 6.
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9. Haaksbergseweg 16 (kastanjefabriek / voormalig pand Gemavo)
Nog te bouwen
Toetsing aan criteria
Toelichting

Bestemmingsplan

2 woningen
Dit object behoort tot het industrieel erfgoed van het dorp Eibergen en vormt een opmerkelijke entree tot de
bebouwde kom. Het actuele plan voor toeristisch recreatieve herbestemming is een goede vorm van transformatie
van bestaand vastgoed.
Dit historische bedrijfspand staat na het vertrek van laatste gebruiker Gemavo al jarenlang leeg. Pogingen tot
restauratie en herbestemming zijn niet geslaagd. Aan voorstellen om dit laatste te doen op basis van invulling met
(zorg)woningen heeft de gemeente Berkelland geen medewerking verleend. Momenteel bestaat een initiatief om het
gebouw een toeristisch recreatieve invulling te geven in de zin van een bed and breakfast hotel. Dit past in de
doelstelling van het project Beleef de Berkel om de noordzijde van het Berkelgebied toeristisch recreatief
interessanter te maken en beter te verbinden met het dorpscentrum. Het bouwplan omvat tevens de bouw van twee
woningen. Door de relatie met de bebouwde kom van Eibergen is dit object betrokken bij de bouwplanbeoordeling
van de kom in plaats van bij het buitengebied.
Bp. Buitengebied Eibergen. Dit bestemmingsplan is weer in werking getreden na vernietiging van het Bp.
Buitengebied Berkelland 2012. De bestemming luidt “Bedrijfsbebouwing”, waarbij ook één dienstwoning is
toegestaan. De beoogde toeristisch recreatieve invulling van het bedrijfsgebouw is mogelijk met een planologische
maatregel door middel van een omgevingsvergunning voor gebruiksafwijking. Bij doorgang van dit initiatief worden
beide woningen in een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied bevestigd.
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Haaksbergseweg 16 (Kastanjefabriek / voormalig pand Gemavo)
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10. Bouwkavels Zwilbroekseweg / Rekkenseweg
Nog te bouwen
Toetsing aan criteria

2 woningen
Hier is sprake van het terugbrengen van de plancapaciteit aan de rand van een woongebied tot een minimum
omvang. Bebouwing is ten behoeve van een bijzondere doelgroep.

Toelichting

Deze bouwkavels zijn mede aangelegd om te voorzien in de behoefte aan relatief grote bouwkavels, waaronder als
vervangend woongebied voor degenen die door de aanleg van de nieuwe N18 hun woning aan Rijkswaterstaat
hebben verkocht. Tot dusver is geen van de 8 kavels verkocht. Bedoeling is nu dit aantal terug te brengen naar
maximaal twee kavels. Deze bouwkavels zijn door de ruime bebouwingsmogelijkheden uniek in het totale aanbod van
bouwlocaties.

Bestemmingsplan

Bp. Eibergen, Woongebieden 2011. De bestemming luidt “Wonen”. Het bestemmingsplan zal worden gewijzigd in de
zin, dat het maximum van 8 woningen wordt verlaagd naar 2 woningen. Dit gaat de gemeente Berkelland doorvoeren.
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Bouwkavels Zwilbroekseweg / Rekkenseweg
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12. J.W. Hagemanstraat 2
Nog te bouwen
Toetsing aan criteria

1 woning (in uitvoering)
Niet van toepassing.

Toelichting

Op dit perceel staat een winkelpand. In 2008 een omgevingsvergunning bouwen afgegeven voor het inrichten van
woonruimte op de verdieping. Deze is niet ingetrokken. De woonruimte is inmiddels (alsnog) benut.

Bestemmingsplan

Bp. Eibergen, Centrum 2011. De geldende bestemming luidt “Centrum”. In dit bestemmingsplan is de voorheen
bestaande mogelijkheid van de bouw van (boven)woningen geschrapt. Bij het intrekken van de omgevingsvergunning
zou de bouwtitel voor het toevoegen van een woning definitief zijn vervallen.
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13. J.W. Hagemanstraat 25 (voormalige garage Iliohan)
Nog te bouwen
Toetsing aan criteria

0 woningen
De bouw van woningen is niet meer actueel op dit moment.

Toelichting

Voor de locatie van de voormalige garage Iliohan plus aangrenzende percelen gold een omgevingsvergunning
bouwen voor de bouw van een supermarkt met 28 zorgappartementen. De realisering daarvan is niet van de grond
gekomen. Nu heeft de ontwikkelaar het voornemen om hier uitsluitend een supermarkt te vestigen, waarvoor een
omgevingsvergunning bouwen is verleend. De voorgaande vergunning is gelijktijdig ingetrokken. Tegen de nieuwe
omgevingsvergunning loopt nog een bezwaarschriftprocedure.

Bestemmingsplan

Bp. Eibergen, Centrum 2011. De geldende bestemming luidt “Centrum”, waarbinnen tal van functies mogelijk zijn,
waaronder detailhandel. Voor deze specifieke locatie is op de verbeelding opgenomen een aanduiding die de
vestiging van een supermarkt mogelijk maakt. Daarnaast geeft de verbeelding nog steeds de mogelijkheid voor de
bouw van 28 zorgwoningen aan. Het schrappen van de bevoegdheid deze woningen te bouwen vergt een
bestemmingswijziging, die de gemeente in het kader van deze visie zal doorvoeren.
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J.W. Hagemanstraat 25 (voormalige garage Iliohan)
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14. Klaashofweg 40a
Nog te bouwen
Toetsing aan criteria

0 woningen
Vervanging van een bestaande woning door een nieuwe woning. Geen invloed op de verdeling van de
restcapaciteit.

Toelichting
Bestemmingsplan

Deze woning wordt gebouwd ter vervanging van een bestaande woning.
Bp. Eibergen, Woongebieden 2011. De bestemming luidt “Wonen””. Geen planologische maatregel vereist.
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6. Op de Bleek, visie
Het woongebied Op de Bleek is in de beoogde bouwperiode 2008 tot
en met 2011 niet geheel tot invulling gekomen. Dat kan ten dele
worden geweten aan de economische crisis die vanaf 2010 landelijk
grote invloed had op de woningbouwsector. Na een goede start in 2008
viel de vraag naar woningen in Op de Bleek vrijwel stil tot aan 2013. In
2014 en 2015 zijn enkele bouwprojecten in voorbereiding en uitvoering
genomen, waaronder ook kavelverkoop. Met een bouwproductie in de
lijn van het gemiddelde van bijna 10 woningen per jaar in de periode
2008 tot 2014, bestaat geen zicht op volledige voltooiing van het
woongebied. En evenmin qua programmering op een wijze in de lijn
van bestemmingsplan en realiseringsovereenkomst.
Zoals in paragraaf 3 is omschreven is naar actuele inzichten de
behoefte aan woningen in de Achterhoek en daarmee ook in de
gemeente Berkelland afgenomen. Dit heeft ook invloed op het
resterende programma voor woongebied Op de Bleek. In dit gebied zal
minder gebouwd moeten worden, zoals dit ook op andere locaties in
Eibergen het geval is of al is geweest.

6.1

van industrieel erfgoed heeft evenals de bouw van appartementen in
dit gebied nog niet plaatsvonden.
Vanuit dit gegeven vindt de gemeente Berkelland het verantwoord om
het woongebied Op de Bleek als volgt af te ronden:

6.1.a Aantal woningen:
Naast de 68 gereedgekomen woningen in het woongebied worden de 9
in aanbouw zijnde woningen afgebouwd. Aanvullend daarop kunnen
nog 45 woningen worden toegevoegd, dit inclusief de aan het
industrieel erfgoed toe te rekenen woningen. Het woongebied telt
daarmee in totaal 122 nieuwe woningen in plaats van de oorspronkelijk
beoogde 230 woningen. In een opvolgend bestemmingsplan voor het
woongebied Op de Bleek wordt dit als uitgangspunt genomen.

6.1.b Uitgangspunten:
Op bijlage 4 is de toekomstige inrichting van het woongebied Op de
Bleek aangegeven. Daarop geldt de volgende toelichting:


De keuze voor te bebouwen locaties blijft gericht op aanvulling
van het woongebied vanaf de bestaande bebouwing in de
zuidoostelijke hoek en de middenzone. Hiermee wordt
versnippering van bebouwing over het gehele woongebied
voorkomen.



De al bebouwde gebieden zijn in groene kleur aangegeven. Dit
betreft de 68 gebouwde en 9 in aanbouw zijnde woningen. De
afbouw van de in aanbouw zijnde woningen wordt hier
verondersteld en ook wenselijk geacht.



In blauwe kleur is met blokken aangegeven welke gebieden
voor bebouwing in aanmerking komen. Deze gebieden zijn
beschikbaar voor de bouw van 45 woningen. In alle gevallen
vindt hier aansluiting plaats op de met groen aangeduide
gebieden. Dit laat daardoor met name in de middenzone de

Afronding van het woongebied

Binnen het woongebied is de bebouwing in de zuidoostelijke zone van
start gegaan, zoals Ter Steege en gemeente dit qua uitvoering hebben
afgesproken. Sindsdien ontwikkelt het gebied zich redelijk goed
volgens het beeld, dat de wijk wordt uitgevoerd door voltooiing van
afgeronde gebieden. . Gebouwd werd in het gebied Prakkestraat en
Looierij en in de middenzone in het gebied bij Hummelsweide, Ververij
en Zengerij. Verder is aan de oostzijde van het woongebied gebouwd
op de bouwkavels aan de Hummelsweide.
Daartussen zijn open gebieden aanwezig in de vorm van bouwkavels
direct aan de westzijde bij de wijkentree (vanaf de Grotestraat) en in de
vorm van de appartementenlocaties aan de Hummelsweide, hoek
Blekerij en aan de Hummelsweide, hoek Prakkestraat. Het benutten
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oorspronkelijke bouwopgave in ruimtelijke zin zo veel mogelijk
intact (“Wonen in de fabriek”);
Ook een deel van het industrieel erfgoed, in de vorm van het
ketelhuis en schaftlokaal, is met blauwe kleur aangeduid ten
teken van benutting voor in dit geval 2 respectievelijk 1
woning(en) als onderdeel van de 45 woningen;
Op 3 plaatsen in het woongebied is een gebied met oranje
kleur aangegeven. Dit betreft aanvullende ruimte voor het
benutten van de resterende bouwopgave van 45 woningen die
voortkomt uit de met blauwe kleur aangeduide blokken. Op
deze wijze is meer fysieke ruimte beschikbaar voor het geval
de structuurvisie voor Ter Steege aanleiding is tot herschikking
van bestaande plannen tot uitvoering van woningen. De
situering is in ruimtelijke zin bepaald door toevoeging van
ruimte bij de entree van het woongebied, het gebied tussen
Kalanderij en Blekerij en een zone langs de Beeksingel. In het
nieuw op te stellen bestemmingsplan wordt dit gebied
aangegeven naargelang de feitelijke situatie van dat moment.
Met rode kleur zijn aangegeven de gebieden die niet meer voor
bebouwing in aanmerking komen. Dit betreft de bouwkavel aan
de westzijde nabij de entree van het woongebied, de locaties
voor appartementen aan de Hummelsweide, hoek Blekerij en
de Hummelsweide, hoek Prakkestraat, voor de nog niet
bebouwde zone ten behoeve van woon-werkunits op
bedrijventerrein De Mors en voor een ruime zone aan de
noordzijde van het woongebied. De locaties van de bouwkavels
en appartementen verschaffen het betreffende gebied meer
openheid bij benutting als groen op wijkniveau. De grond op het
bedrijventerrein kan nog steeds worden benut voor

bedrijfshuisvesting. De zone aan de noordzijde kan bijdragen
aan het groene karakter van de Berkel;



Het beeldkwaliteitsplan bij het geldende bestemmingsplan is
inhoudelijk ook leidend bij een volgend bestemmingsplan. Het
beeldkwaliteitsplan geeft randvoorwaarden voor de uitvoering
van woningen en het openbaar gebied.

6.1.c Woningbouwprogramma:
In paragraaf 4.4 is aangegeven dat tot dusver uitsluitend
grondgebonden woningen zijn gebouwd, in de categorieën goedkoop
en vooral middelduur. Bij de categorie middelduur gaat het zelfs om al
88% van het overeengekomen aantal. De bouw van appartementen
bleef nog geheel achterwege en voor zover bekend bestaan daar ook
geen initiatieven voor.
Binnen de bestaande afspraken volgens bestemmingsplan en
overeenkomst heeft Ter Steege vooralsnog de gelegenheid woningen
toe te voegen. Met uitzondering van de categorie middeldure
grondgebonden woningen heeft men daartoe ook vooralsnog de
vrijheid. De gemeente Berkelland heeft de bereidheid om in het kader
van een opvolgend bestemmingsplan voor het woongebied Op de
Bleek nieuwe afspraken met Ter Steege over het daarin op te nemen
woningbouwprogramma te maken.
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Bijlage 1
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Bijlage 2
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Bijlage 3
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Bijlage 4
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Bijlage 5
reacties die voort zijn gekomen uit overleg met grondeigenaren
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Bijlage 5:
Eindverslag als bedoeld in paragraaf 2
(leeswijzer, aanpak en proces)
Dit eindverslag bestaat uit de volgende onderdelen:
A. Inloopavond 18 november 2015
B. Overleg met grondeigenaren
C. Ingekomen zienswijzen

A. Inloopavond
Over de inhoud van de ontwerpstructuurvisie is op woensdag 18
november 2015 tussen 18 en 20 uur een inloopavond gehouden in
zalencentrum De Huve in Eibergen. Deze avond is bezocht door circa
70 bezoekers. De gemeente Berkelland was vertegenwoordigd door
wethouder Hoytink en drie medewerkers van de afdeling Ruimtelijke
ontwikkeling. Namens projectontwikkelaar Ter Steege Op de Bleek
Eibergen B.V. waren de heren Halling en Nijenhuis aanwezig.
Tijdens de inloopavond is door de gemeente op basis van individuele
vragen uitleg gegeven over de inhoud en achtergronden van de
ontwerpstructuurvisie. De vragen hadden slechts in enkele gevallen
betrekking op andere locaties dan het woongebied Op de Bleek. De
vragen over het woongebied Op de Bleek hadden betrekking op de
volgende punten:
a. De entree tot het woongebied vanaf de Grotestraat wordt door
veel bezoekers als onveilig beschouwd nu deze - na het
afsluiten van de entree via De Mors voor bouwverkeer - voor
alle verkeer van en naar de wijk dient.
b. De huidige staat van het openbaar gebied en de onbebouwde
grond.
c. De noodzaak om in te grijpen in de omvang van de nieuwbouw
in de gemeente en specifiek in het dorp Eibergen.

d. Diverse vragen en suggesties over de keuze voor de locaties
waar de resterende woningen kunnen worden gebouwd en de
wijze waarop bewoners daarbij worden betrokken.
e. De invulling van de uiteindelijk niet te bebouwen grond in het
woongebied.
De punten a en b hebben betrekking op zaken buiten de kaders van de
ontwerpstructuurvisie. Over de inhoud hebben Ter Steege en
gemeente de afspraak gemaakt de betreffende vragen en wensen te
beoordelen.
Bij punt c zijn de betreffende vragen beantwoord in de lijn van de
ontwerpstructuurvisie, specifiek de gevolgen van een dalende
bevolkingsomvang voor de toekomstige woningmarkt.
De vragen over de punten d en e staan in verband met de vrees voor
een woongebied dat ruimtelijk niet goed is afgerond, verspreide
bebouwing kent en verwaarloosde open plekken heeft. Het is de wens
van het college daar met Ter Steege afspraken over te maken.
Ter Steege heeft bij brief van 23 november 2015 een samenvatting
ingezonden over de inloopavond. Het college neemt afstand van de
daarin opgenomen conclusie, dat twee derde van de aanwezigen
voorstander is van afbouw van de wijk volgens het oorspronkelijke
bestemmingsplan. Dit strookt niet met de ervaring van de
gemeentelijke vertegenwoordigers. De bewoners maken zich juist veel
meer zorgen over de vraag of de wijk op de huidige wijze wel ooit tot
afronding komt en wijzen aanpassing dan ook niet af. De brief van 23
november 2015 is aan deze bijlage gehecht.

B. Overleg met grondeigenaren
De locaties 3, 6, 8 en 13 uit paragraaf 5.2 van de ontwerpstructuurvisie
zijn in particuliere handen. De eigenaren dan wel direct
belanghebbende partijen van de locaties hebben wij uitgenodigd voor
uitleg over de ontwerpstructuurvisie en specifiek hun locatie.
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De betrokken partij bij locatie 3 (Hondevoort) heeft geen gebruik
gemaakt van deze mogelijkheid. Uit mededelingen namens de
grondeigenaar maken wij op, dat deze locatie alsnog (tijdig) wordt
benut.
Met de betrokken partijen bij de locaties 6 (Bronbeekstraat) en 13 (J.W.
Hagemanstraat) vond wel een informatief gesprek plaats. Van die kant
is geen zienswijze ingediend.
Bij locatie 8 is Ter Steege de betrokken partij.

C. Ingekomen zienswijzen
Tegen het ontwerpstructuurplan zijn zeven zienswijzen ingediend,
waarvan in één mondelinge zienswijze. De inhoud van de zienswijzen
is hieronder puntsgewijs aangegeven, gevolgd door een reactie van de
gemeente.
Indiener 1
Inhoud zienswijze
1. Indiener is kandidaat koper van een woning in Op de Bleek,
maar vindt een niet afgeronde bouwzone en voltooide wijk een
onaantrekkelijk perspectief.
2. Wat wordt de invulling van onbebouwde gebieden?
3. Wat wordt het eindbeeld van de wijk?
Reactie gemeente
1. De gemeente heeft in bijlage 4 bij de ontwerpstructuurvisie
aangegeven waar naar haar mening nog wel en niet meer
gebouwd kan worden. Maar de status van visie bindt de
ontwikkelaar nog niet direct. Na de vaststelling van de
structuurvisie heeft de ontwikkelaar nog tenminste een jaar de
gelegenheid verder te bouwen op basis van het nog geldende
bestemmingsplan uit 2008. Bijlage 4 geeft dus niet per se het

eindbeeld weer. Dat kan pas in de vorm van een in werking
tredend, opvolgend bestemmingsplan.
2. Voor onbebouwde grond geeft de ontwerpstructuurvisie een
groene invulling aan.
3. Zie hiervoor het antwoord op vraag 1.

Indieners 2 (vier inzenders)
Inhoud zienswijze
1. Als kopers van een woning verwachtte men destijds een
afgebouwde woonwijk.
2. De bouw van recreatiewoningen in de wijk betitelt men als
losse flodder. Zou geen goede ontwikkeling zijn, niet in belang
van het leefklimaat en leidend tot waardevermindering.
3. Lege plekken in de wijk komen de wijk niet ten goede.
4. In geval van minder woningen: suggestie om deze uitsluitend
ten zuiden van de oude Berkeltak te bouwen.
Reactie gemeente
1. De verontrusting is begrijpelijk. Maar de behoefte aan
woningen is afgenomen, wat om maatregelen vraagt.
Uiteindelijk doel blijft een stedenbouwkundig verantwoorde
afronding van de wijk, maar dan op kleinere schaal.
2. De bouw van recreatiewoningen is enkele jaren geleden ter
sprake geweest, maar is niet meer actueel.
3. De invulling van de open gebieden met groen biedt ook ruimte
en kansen. De wijze van invulling komt in ieder geval aan bod
bij het aangekondigde nieuwe bestemmingsplan voor deze
wijk.
4. De inhoud van bijlage 4 sluit aan bij de praktijk van dit moment.
De ontwikkelaar heeft nog ten minste één jaar de gelegenheid
ook de noordzijde te bebouwen.

58
Structuurvisie wonen Eibergen 2015

Indiener 3
Inhoud zienswijze
(tussen haakjes = verwijzing naar nummering zienswijze)
1. (1 en 2) Ter Steege heeft bezwaar tegen de
ontwerpstructuurvisie zelf en tegen de wijze van
totstandkoming. Gesprekken met de gemeente hebben niet
geleid tot het ontzien van de locatie Op de Bleek.
2. (6 en 7) Er is sprake van een half afgebouwde wijk. Er is geen
samenhang in de wijkontwikkeling en bewoners tonen zich
bezorgd. De gemeente kan de kosten van het deels
uitgevoerde project nu niet eenzijdig op Ter Steege afwentelen.
3. (10) De gemeente baseert zich bij het vermijden van
planschade en een civielrechtelijke schadeclaim van de
ontwikkelaar op ontoereikende informatie van externe
deskundigen.
4. (11 t/m 13) Ter Steege deed veel investeringen en gaat er van
uit dat nu de gelegenheid gaat ontstaan de rest van de
woningen te bouwen en de wijk af te ronden.
5. (14) Het standpunt, dat de provincie de gemeente geen andere
keus laat dan ingrijpen is onjuist.
6. (15) De ontwerpstructuurvisie biedt Ter Steege in de vorm van
één jaar onvoldoende gelegenheid tot uitvoering van plannen
over te gaan. Het perspectief van een half afgebouwde wijk
heeft invloed op het animo van kopers.
7. (16) Van alle harde plancapaciteit wordt circa 20% geschrapt in
Op de Bleek.
8. (17 t/m 19) De schrapping van woningen is in strijd met de
exploitatieovereenkomst. Een andere handelswijze maakt de
gemeente schadeplichtig.
9. (20 t/m 22) De cijfermatige noodzaak om in te grijpen in de
plancapaciteit is niet gebaseerd op de laatste Primos cijfers. De
Omgevingsverordening dwingt niet tot ingrijpen bij harde
plancapaciteit.
10. (23 en 24) n RIGO Research en Advies B.V. heeft in opdracht
van Ter Steege onderzoek gedaan. RIGO stelt vast, dat

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

woningbehoefteraming een stapeling van onzekerheden
betreft.
(25 en 26) Volgens RIGO komen de meeste schattingen hoger
uit: gemiddeld ongeveer 140 woningen in plaats van de 70 uit
de ontwerpstructuurvisie. Er is in de visie geen rekening
gehouden met planvertraging en planuitval.
(27) Op basis van het percentage huishoudens in Berkelland
ten opzichte van de gehele regio moet de opgave voor
Berkelland niet 270 woningen zijn, maar 530 woningen.
(28) De N18 heeft volgens RIGO een positieve invloed op de
woningbehoefte.
(29) De leegstand in Berkelland is ten opzichte van de rest van
de Achterhoek laag te noemen.
(31) De toestroom van vluchtelingen maakt in nationaal opzicht
meer woningen nodig.
(32) Waarom werkte de gemeente in 2008 mee aan Op de
Bleek plannen om deze wijk nu qua omvang te beperken?
(33) Er is geen rekening gehouden met het effect van de
economische crisis. Hoe verhoudt de voorgenomen inkrimping
zich tot de capaciteit voor nog 196 woningen?
(34) Transformatie is ook mogelijk binnen de locatie Op de
Bleek.
(35) De bouwproductie in 2014 was in Eibergen hoger dan de
vermelde 5 woningen.
(36 t/m 38) Het gebied Op de Bleek voldoet aan de criteria van
het afwegingsmodel (tabel 3), maar desondanks worden hier
woningen geschrapt. Dit ondanks het feit, dat sprake is van
harde plancapaciteit.
(39) De keuze van de locaties (tabel 4) waar ingrepen
plaatsvinden lijkt willekeurig. Daarnaast zijn er getalsmatige
verschillen.
(40) De gemeente heeft Ter Steege niet gehouden aan de
bouwfase van 2008 tot en met 2011. Dit is ook niet een harde
termijn.
(41) De berekening van gebouwde woningen is in de
ontwerpstructuurvisie niet juist weergegeven.
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24. (42) De gemeente geeft niet aan wat de invloed is van de crisis
bij het gerealiseerde aantal woningen.
25. (43) Een periode van één jaar is ontoereikend voor
voorzienbaarheid in de zin van planschade.
26. (44) De transformatieruimte voor het Eibergse centrum kan, als
daar geen concrete projecten voor zijn, beter ten goede komen
van Op de Bleek.
27. (45) De verdeling van de resterende 45 woningen over het
gebied leidt tot versnippering in plaats van een verantwoorde
afronding. De inrichting werd niet met Ter Steege besproken.

4.

Reactie gemeente
1. (1 en 2) In meerdere gesprekken hebben wij de noodzaak tot
ingrijpen in de plancapaciteit van de gemeente Berkelland en in
de kern Eibergen richting ontwikkelaar aangegeven. Ter Steege
stond en staat echter op het standpunt slechts te willen spreken
over onverkorte planuitvoering. Ten onrechte gaat men er van
uit, dat een onaantastbaar recht op planuitvoering bestaat. Een
aanbod om betrokken te worden bij het opstellen van de
structuurvisie wees Ter Steege af.
2. (6 en 7) De ontwerpstructuurvisie geeft aan op welke wijze tot
afronding kan worden gekomen. Op het eindresultaat heeft Ter
Steege echter ook invloed nu men tot de terinzagelegging van
een nieuw ontwerpbestemmingsplan de mogelijkheid heeft
bouwplannen tot uitvoering te brengen. De bezorgdheid van de
bewoners heeft naar onze opvatting meer van doen met het
eindresultaat, dan met het bouwen van alle woningen. Zie voor
de financiële verantwoordelijkheid hierna onder punt 4 hierna
3. (10) Wij hebben de overtuiging een redelijk en verantwoord
standpunt in te nemen bij het in procedure brengen van een
ontwerpstructuurvisie. Redelijk omdat de publiekrechtelijke
noodzaak tot maatregelen op het gebied van de
woningcapaciteit aanwezig is. Verantwoord omdat de
aangegane exploitatieovereenkomst voldoende goede
aanknopingspunten biedt om uitvoering te geven aan de
noodzaak in te grijpen. In de regel gaan partijen in dit soort

5.

6.

7.

kwesties inhoudelijk met elkaar in overleg om tot afspraken te
komen over aanpassing van hun afspraken. Daar kiest Ter
Steege nu nog niet voor, dit met de aankondiging van een
schadeclaim. Wellicht wordt dit anders na vaststelling van de
structuurvisie.
(11 t/m 13) Hier is geen sprake van argumenten om af te zien
van een ingreep in de wijkomvang. De beoogde bouwperiode
van 2008 tot en met 2011 werd niet gehaald. Dit ondanks het
feit dat de gemeente al sinds 2010 aan reduceren van
bouwcapaciteit werkt, waaronder in eigen exploitatiegebieden.
De schade die Ter Steege aanvoert is niet het gevolg van de nu
in voorbereiding zijnde structuurvisie, maar van het feit, dat men
er niet slaagde om in meer dan 7 jaar tot planafronding te
komen. De ontwikkeling vindt plaats voor rekening en risico van
Ter Steege.
(14) De Omgevingsverordening van de provincie geeft ook aan,
dat overcapaciteit van nieuwbouwplannen moet worden
voorkomen. Daaraan koppelt de provincie heroverweging van
plannen en keuzes (kwalitatief en kwantitatief) op regionaal
niveau. De regionale woonagenda vormt daar het kader voor.
(15) De ontwerpstructuurvisie biedt Ter Steege nog ruimte voor
45 woningen. De opname daarvan in een nieuw
bestemmingsplan biedt meer tijd voor de uitvoering daarvan.
Overigens heeft Ter Steege ook zelf invloed op het eindresultaat
van de wijk, dat wil zeggen op het voorkomen van een half
afgebouwde wijk.
(16) Van een onevenredige benadering is geen sprake. Het
overgrote deel van de bouwopgave in het dorp Eibergen komt
terecht in Op de Bleek, namelijk 73 van de 78 woningen (peil 1
januari 2015). Daarnaast is dit gebied tot dusver buiten schot
gebleven; zie ook reactie 4 hiervoor. Als van schade sprake is
dan is dit niet het gevolg van deze structuurvisie, maar pas van
een opvolgend bestemmingsplan. Ter Steege heeft echter nog
ruim een jaar tijd om in te spelen op de nieuwe situatie door
zodanige maatregelen te treffen dat voorzienbare schade wordt
voorkomen of beperkt. Van essentieel belang is verder, dat
zowel Ter Steege als gemeente zich in hun overeenkomst
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8.

9.

10.

11.

hebben verplicht zich te richten naar het provinciaal
woningbouwbeleid, destijds het Kwalitatief Woningprogramma
2 (2005-2014).
(17 t/m 19) De exploitatieovereenkomst biedt de mogelijkheid
tot aanpassing en de gemeente is bereid daarover inhoudelijk
overleg te plegen. De aanpassing kan en moet naar onze
mening ook betrekking hebben op de omvang en samenstelling
van het bouwprogramma.
(20 t/m22) Wij verwijzen hier naar de inhoud van de paragrafen
3.2 en 3.3 van de ontwerpstructuurvisie. De daar vermelde
cijfers zijn gebaseerd op Primos 2012 trend plus. Latere Primos
huishoudensprognoses geven een minder gunstig beeld voor
huishoudensgroei. Verder nog de toevoeging, dat aanpassing
van de opgave voor het gebied Op de Bleek past in de aan ons
toegekende bevoegdheden van de exploitatieovereenkomst.
(23 en 24) Prognoses zijn, met name ook voor de lange(re)
termijn, van bijzondere waarde, juist ook om belangrijke
nieuwe trends en te verwachten ontwikkelingen te kunnen
duiden. Hierbij gaat het meer om de richting van die
ontwikkelingen dan om de (meer precieze) omvang ervan.
Rond bevolkings- en woningbehoefteprognoses bestaan
immers de nodige onzekerheidsmarges. Zo hangen
demografische ontwikkelingen nauw samen met tal van
(veranderende) maatschappelijke, sociale en economische
ontwikkelingen. Monitoring is daarom ook erg belangrijk en dat
doen de regio en onze gemeente binnen de provinciale kaders.
Ervaring leert in de Achterhoek overigens dat prognoses niet te
behoudend zijn. De werkelijke ontwikkeling van huishoudens
was ongunstiger dan wat in de een aantal eerdere prognoses
was voorspeld. Prognoses over de omvang van de nationale
bevolking bieden overigens geen enkel houvast voor de lokale
ontwikkelingen.
(25 en 26) De benaderingen die leiden tot een gemiddelde van
nog 140 benodigde woningen staan in contrast met de trend in
de afname van de bevolkingsomvang en is te zeer gericht op
verkoopcijfers van nieuwbouwwoningen. De provincie hanteert
na de eerste actualisering van de Omgevingsverordening niet

12.

13.
14.
15.

16.

17.

langer het advies om 30% extra plancapaciteit te hebben voor
planvertraging en planuitval. Dit om te voorkomen dat meer
nieuwbouw tot stand komt dan waar behoefte aan is.
(27) De gemeente in de regio hebben de resterende woningen
niet verdeeld op basis van bestaande verhoudingen in
aantallen huishoudens, maar op basis van aantoonbare
behoefte, ofwel de ontwikkeling van het aantal huishoudens.
Een andere benadering dan nu toegepast leidt tot een te
rooskleurig beeld voor onze gemeente. De meest recente
gegevens (Primos 2015) tonen dit aan.
(28) De effecten van de N18 op de woningvraag in Berkelland
en Achterhoek zijn onduidelijk en onzeker.
(29) Het doel van de structuurvisie is juist te bereiken, dat zich
in de nabije toekomst geen onacceptabele mate van leegstand
gaat voordoen. Al zal leegstand niet volledig te voorkomen zijn.
(31) Ten opzichte van de vorige editie van het CBS is deze
nationale prognose op de korte termijn aanzienlijk omhoog
bijgesteld als gevolg van de toename van asiel- en
arbeidsmigratie. De recente vluchtelingenstroom van 2015 is in
Primos 2015 echter nog niet verwerkt. Vooralsnog leiden de
meest recente prognoses voor de Achterhoek niet tot ophoging
van de woningbouwafspraken. Gedeputeerde staten namen
hier recentelijk een standpunt over in: de Achterhoek kan met
het oog op de demografische ontwikkelingen de toename van
migratie binnen de bestaande planvoorraad opvangen. Het
verschil in huishoudens in de periode 2015-2025 is nog altijd
lager dan de woningbouwafspraak.
(32) De behoefte aan extra woningen werd in 2008 regionaal
nog aanzienlijk hoger geschat. Dit heeft te maken met de groei
van het aantal huishoudens tot 2020 in Berkelland. Latere
prognoses pakten ieder jaar lager uit. Wij stellen vast dat een
ontwikkelaar hier ook een eigen verantwoordelijkheid heeft op
het gebied van de ontwikkeling van woningbehoefte. De
exploitatie voert Ter Steege hier immers voor eigen rekening en
risico uit.
(33) De lokale woningmarktmonitor gaat uit van
woningbouwbehoefte aan de hand van bevolkingsontwikkeling
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18.

19.

20.

21.

22.

en let daarbij op het economisch getij. Verder gaat het om een
verdeling van de capaciteit binnen de gemeenten over alle
kernen en dorpen.
(34) Het benutten van Op de Bleek voor woningbouw, als vorm
van transformatie, is nog steeds mogelijk, zij het nu op basis
van minder woningen. Plannen om vooral het markante
ketelhuis te transformeren binnen het aantal van 45 woningen
zien wij graag tegemoet.
(35) Het verschil in aantallen gebouwde woningen heeft te
maken met het tijdstip van gereedmelding in de Basis
Administratie Gebouwen en heeft dus heeft een administratieve
achtergrond. Dit is in de ontwerpstructuurvisie al aangegeven.
(36 t/m 38) De ontwerpstructuurvisie is op dit punt volstrekt
helder. Er is een noodzaak tot woningreductie en de omvang
daarvan is getalsmatig aangegeven en onderbouwd. Het is
vervolgens zaak daar invulling aan te geven. Er zijn geen
redenen om op basis van de aangevoerde argumenten
woongebied Op de Bleek ongemoeid te laten.
(39) Het overzicht van tabel 4 geeft alle locaties aan waar
woningbouw actueel is. Dat kan daarom niet willekeurig zijn. De
verschillen in aantallen hebben te maken met peildata, zoals
hiervoor ook bij nummer 19 is aangegeven. De peildatum voor
de inventarisatie in Op de Bleek was 1 september 2015.
(40) De beoogde bouwperiode van 2008 tot en met 2011 staat
in de realiseringsovereenkomst en heeft daarom betekenis voor
beide kanten. In de regelmatige gesprekken tussen partijen
heeft de gemeente sinds 2011 gewezen op het feit, dat er
andere inzichten zijn ontstaan op het gebied van de
bevolkingsontwikkeling en gevraagd daar zelf ook op in te
spelen. Dit laatste is niet gebeurd. Ter Steege heeft sinds 2008
de gelegenheid Op de Bleek tot uitvoering te brengen, dus al
ruimschoots meer dan de beoogde periode. Maar men weet
ook dat de gemeente maatregelen op gebied van overcapaciteit
onvermijdelijk vindt. En dit op grond van haar publiekrechtelijke
verantwoordelijkheid op het gebied van een (goede) ruimtelijke
ordening tot uitvoering moet brengen.

23. (41) Wij stemmen het punt van de gebouwde woningen naar
prijsklasse nog nader af met de ontwikkelaar. Voor dit moment
gaat het vooral om het beeld van het totaal aantal woningen in
de wijk na afronding.
24. (42) Periodes van hoog- of laagconjunctuur leiden tot pieken en
dalen in activiteiten op de woningmarkt. De reden om een
structuurvisie op te stellen heeft echter te maken met de
ontwikkeling van de bevolkingsomvang en de daarmee
corresponderende woningbehoefte op lange termijn.
25. Een periode van één jaar is volgens onze informatie,
gebaseerd op vaste jurisprudentie, in dit geval toereikend.
26. (44) In de ontwerpstructuurvisie wordt op blz. 18 rekening
gehouden met het centrum van Eibergen. Wij verwijzen naar
het visiedocument dat de Eibergse Ondernemers Vereniging in
samenspraak met onze gemeente opstelde. Transformatie van
vastgoed is onvermijdelijk verbonden met de beoogde
centrumontwikkeling. Het is een verantwoorde keuze daar
woningen voor te reserveren in plaats van toevoeging van 11
woningen aan het gebied Op de Bleek.
27. (45) De keuzes die zijn verwerkt in bijlage 4 van de
ontwerpstructuurvisie geven een beeld dat past bij de realiteit
van dit moment. Het sluit aan bij de gerealiseerde woningen en
bij de woningen en kavels die Ter Steege nu aanbiedt, waarbij
het oogmerk van hun kant nog steeds is de volledige afbouw
van Op de Bleek. De ontwikkelaar heeft ook zelf invloed om, bij
een naderende structuurvisie en daarop gebaseerde
aanpassing van het bestemmingsplan, te waken voor
versnippering. Dat is in het belang van zittende en nieuwe
bewoners; daardoor ook in hun eigen belang. Over de inhoud
van de visie, dus ook bijlage 4 vond geen overleg plaats met
Ter Steege. Men koos er voor niet mee te werken aan de
totstandkoming van een structuurvisie.
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Indiener 4
Inhoud zienswijze
1. Het besluit omgevingsrecht is per 1 november 2014 door de
wetgever verruimd. Daardoor is het wijzigen van de functie van
gebouwen (transformatie) binnen de bebouwde kom niet meer
gebonden aan een maximum oppervlakte en is de eis
vervallen, dat het aantal woningen gelijk moet blijven vervallen.
De opname in de ontwerpstructuurvisie van 11 woningen voor
het Eibergse centrum (locatie 2) is daardoor in strijd met het
betreffende besluit. Dit geldt ook voor de bouw van een woning
aan de J.W. Hagemanstraat 2 (locatie 12).
2. Hoe heeft de gemeente het aantal van 11 woningen bepaald
voor wat betreft bebouwing ten gunste van het centrum? In
welke delen van het centrum is dit mogelijk, welke concrete
locatie betreft dit en waarom worden juist deze opgenomen?
Reactie gemeente
1. Onder transformatie verstaat de gemeente Berkelland in het
kader van deze structuurvisie het wijzigen van de functie van
bestaand vastgoed naar nieuwe functies, om daarmee
ruimtelijke problemen te verhelpen. Wonen is één van de
mogelijke nieuwe functies, niet de enige. Het is een
misverstand dat dit vergunningsvrij kan plaatsvinden (artikel 4,
bijlage 2 behorende bij het Besluit omgevingsrecht). Een
aanvraag zullen wij moeten toetsen aan het bestemmingsplan,
waarbij op dat moment het aantal woningen wel degelijk
relevant is.
2. Om transformatie in het centrum van Eibergen (en andere grote
kernen) mogelijk te maken kan de inzet van één of meer
woningen een beter ruimtelijk beeld creëren en het resultaat
dichterbij brengen. Maar kwantitatief wel op een bescheiden
schaal. Op dit moment speelt dit in het Eibergse centrum. Dit is
op blz. 18 van de ontwerpstructuurvisie toegelicht. Wij zien niet
de noodzaak dit te nu verdere te concretiseren naar locatie en
aantallen. Na de inwerkingtreding van de structuurvisie wordt

de gemeenteraad betrokken bij gevallen waarin het benutten
van de betreffende 11 woningen aan de orde is.

Indiener 5
Inhoud zienswijze
1. Deze bewoner van de wijk stelt dat visie op de ontwikkeling van
de wijk niet overeenkomt met het beeld ten tijde van vestiging
in de wijk. Een niet afgeronde wijk beïnvloedt het leefklimaat en
leefgenot op negatieve wijze.
2. De open dag op 31 oktober 2015 trok circa 200 bezoekers. Dit
toont de belangstelling voor deze aantrekkelijke wijk voldoende
aan.
3. Vrees voor vandalisme en hangjongeren.
Reactie gemeente
1. De behoefte aan woningen is afgenomen, wat om maatregelen
vraagt. Uiteindelijk blijft ons doel een stedenbouwkundig
verantwoorde afronding van de wijk, maar dan op kleinere
schaal. Dat is mogelijk, zonder aantasting van het woonklimaat
in het gebied.
2. De betreffende open dag heeft zeker een functie nu er nog
steeds een aantal woningen kan worden gebouwd. De
ontwerpstructuurvisie geeft echter helder aan, dat het
toevoegen van méér woningen dan waaraan behoefte bestaat,
een onverantwoord effect op de totale woningmarkt op lange
termijn zal hebben.
3. De vrees voor vandalisme en hangjongeren wordt vaker geuit
bij onderwerpen waar het openbaar gebied in het geding is. Dit
thema krijgt steeds de aandacht die het verdient, ook als het
gaat om situaties in dit woongebied. Maar het thema staat naar
onze mening echter los van de vraag welk aantal woningen Op
de Bleek uiteindelijk zal tellen.
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Indiener 6
Inhoud zienswijze
1. Waarom woningen schrappen in een wijk waar na de crisis veel
is verkocht?
2. Wat is het effect van de nieuwe N18?
3. In welke prijscategorie bevinden zich huidig en bestaand
woningaanbod ten opzichte van later te bouwen woningen in
Op de Bleek?
4. Hoe gaat de gemeente om met duurzaamheid?
5. Wat zijn de kernkwaliteiten van de Eibergen?
6. Effect van schadeclaims door ontwikkelaar Ter Steege.
7. Welke opties zijn er nog meer naast de getoonde?
8. Waarom nu woningen schrappen als destijds wel werd
ingestemd met de omvang van de Op de Bleek?
9. Is onderzocht welke argumenten mensen ertoe bewegen naar
Eibergen te verhuizen dan wel er te blijven wonen?
10. Wat is het effect op de werkgelegenheid als geen nieuwbouw
meer plaatsvindt?
11. Wat vinden buurtbewoners van Op de Bleek van de visie?
12. Waarom veel geld besteden aan Beleef de Berkel als de wijk
ernaast niet wordt afgebouwd?
13. Welke samenstelling (naar leeftijd, herkomst en opleiding)
hebben de huidige bewoners van de wijk?
14. Wat zijn de beweegredenen dat mensen gaan wonen in Op de
Bleek?
15. Kiezen mensen bewust voor nieuwbouw en kiest men
desnoods voor nieuwbouw elders als dat in eigen plaats niet
kan?
16. Is nagedacht over sloop van bestaande woningen om op een
lagere woningvoorraad uit te komen?
17. Zij de gegevens over de ontwikkeling van de
bevolkingsomvang voldoende geverifieerd?
18. Is onderzocht hoe in oudere krimpregio’s effectief met dit
onderwerp wordt omgegaan?

19. Waarom is ook het woongedeelte bij de woon/werkcombi’s
geschrapt?
20. Wat is het voornemen met het industrieel erfgoed in de wijk?
21. Welke kansen biedt krimp?
22. Wat is de verhouding tussen de verschillende huishoudens in
de toekomst?
Reactie gemeente
1. Er is sinds 2010 een streep gehaald door diverse
woningbouwinitiatieven. Desondanks blijft voor de kern
Eibergen een forse verminderopgave nodig van het aantal
extra te bouwen woningen.
2. Het effect van de nieuwe N18 kan van invloed zijn op
toestroom van nieuwe inwoners. De mate waarin de N18
invloed heeft op de ontwikkeling van het aantal huishoudens is
niet duidelijk. Er is daarom in de structuurvisie geen rekening
gehouden met het effect van de nieuwe N18.
3. De actuele stand van zaken in het gebied Op de Bleek is te
lezen in de tabellen 6 en 7 van de ontwerpstructuurvisie, waar
de opgave respectievelijk situatie per 1 september 2015 zijn
aangegeven. In tabel 7 is overigens de categorie “duur”
weggevallen. In die categorie gaat het om 20 woningen en 12%
van de opgave.
4. Nieuwe woningen hebben een gunstig energieverbruik. De
gemeente Berkelland heeft beleid om ook bestaande woningen
energiezuiniger te maken.
5. De kernkwaliteiten van Eibergen zijn onder andere: een goed
voorzieningenniveau, een aantrekkelijk centrum, een rijk
verenigingsleven, de ligging aan de N18 en de ligging aan de
Berkel.
6. De exploitatie van Op de Bleek is in handen van de
ontwikkelaar.
7. De ontwerpstructuurvisie is in de bijlagen 3 en 4 op kaart
weergegeven. Dat is de koers die de gemeente Berkelland
voornemens is te volgen.
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8. De wijk is ontworpen in een periode van groei van de bevolking
en het begrip krimp niet bestond. Vanaf 2010 is in de regio wat
betreft woningbouw rekening gehouden met een dalende
bevolkingsomvang.
9. Daar is in het kader van de ontwerpstructuurvisie geen
onderzoek naar gedaan.
10. Voor vestigers is de keus tussen een bestaande nieuwe woning
aantrekkelijk. De ontwerpstructuurvisie maakt nog steeds
nieuwe woningen mogelijk, zij het op meer bescheiden schaal.
De essentie van de ontwerpstructuurvisie (en voorafgaand
beleid) is vooral, dat voor de huidige bevolkingsomvang de
bestaande woningomvang voldoende is.
11. Aan de hand van de inloopavond menen wij de conclusie te
mogen trekken, dat de bewoners het vooral belangrijk vinden
dat de wijk in enige vorm goed wordt afgerond en dat het aantal
woningen daaraan ondergeschikt is.
12. Beleef de Berkel is een project dat vooral ook de noordzijde
van de Berkel beter verbindt met het Eibergse centrum. Daar
sluit het gebied Op de Bleek gunstig bij aan met alle voordelen
van dien voor het woonklimaat daar. Dit (wederom) ongeacht
het aantal woningen daar.
13. Daar is in het kader van de structuurvisie geen onderzoek naar
gedaan.
14. Daar is in het kader van de structuurvisie geen onderzoek naar
gedaan.
15. De mogelijkheid van keuze voor nieuwbouw ten opzichte van
bestaande bouw beschouwen wij als een voorrecht dat bestond
tijdens zich de vele decennia van bevolkingsgroei en een
steeds dalende gemiddelde woningbezetting. Nu dit patroon is
gewijzigd liggen de keuzes noodgedwongen ook anders.
16. Het schrappen van oude panden (bestaande huurwoningen) is
nu meegenomen. En blijft ook een optie in de toekomst bij
verdere bevolkingsdaling. Om de groei van de woningvoorraad
in te perken loopt de koers nu eerst via het voorkomen van
teveel extra woningen. Overigens heeft woningbouwcorporatie
ProWonen in onze gemeente in een aantal gevallen gekozen

17.
18.

19.

20.

21.

22.

voor de sloop van huurwoningen in combinatie met de bouw
van een beperkter aantal nieuwe woningen.
Zie ook de reacties op de verschillende punten die indiener 3
over het thema bevolkingsontwikkeling aan de orde stelde.
Bij het regionale woonbeleid sinds 2010, met als essentie om
de woningvoorraad in de pas te laten lopen met de behoefte, is
rekening gehouden met ervaringen van andere (oudere)
krimpregio’s. We realiseren ons dat de situatie per regio
verschilt.
De essentie is hier dat de bedrijfsbebouwing nog wel mogelijk
is. Sinds 2011 zijn op het aangrenzende bedrijventerrein De
Mors de voordien nog geldende rechten op het bouwen van
een bedrijfswoning uit het bestemmingsplan verwijderd. Daar
sluit de maatregel om het wonen te schrappen uit bij aan.
Industrieel erfgoed vormt een pijler in de kwaliteit van Op de
Bleek. Het is de bedoeling de bestaande objecten een nieuwe
functie te geven, waarvoor wij initiatieven van de ontwikkelaar
van harte toejuichen.
Het is aantrekkelijk wonen in Berkelland en Eibergen. En dat
willen we graag behouden door tijdig in te spelen op de realiteit.
De bestaande voorraad woningen (en vastgoed in het
algemeen) moet in de pas lopen met de actuele behoefte.
Hiermee wordt in ieder geval voorkomen dat in de toekomst de
problematiek nog groter wordt. Dat is een situatie waar nog niet
iedereen aan gewend is. De kansen zitten hier vooral in
aandacht van inwoners en overheid voor het in stand houden
en verbeteren van het bestaande woongebieden en
voorzieningen.
Zie hiervoor de inhoud van paragraaf 6.1.c van de
ontwerpstructuurvisie. Daar is de bereidheid aangegeven om
als gemeente met de ontwikkelaar afspraken te maken over de
inhoud van het resterende woningbouwprogramma voor Op de
Bleek.
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Indiener 7
Inhoud zienswijze
1. De aangekondigde ingreep in woningaantallen raakt Op de
Bleek getalsmatig het hardst. Maar dit kan ook leiden tot een
half afgebouwde wijk. De bewoners van de wijk zijn daar niet bij
gebaat. Wel bij een woonwijk die in redelijkheid wordt
aangepast aan de gewijzigde inzichten.
2. Ga als gemeente het gesprek aan met ontwikkelaar Ter Steege
en probeer een middenweg te vinden. Dit in plaats van
voorzienbaar weg bestemmen.
Reactie gemeente
1. Aanpassen aan gewijzigde inzichten vindt al plaats sinds 2010.
Diverse bouwplannen zijn niet in uitvoering gekomen en in
bestaande plannen is geschrapt. Eigen gemeentelijke
exploitaties zijn niet ontzien. Zoals bij reacties op andere
zienswijzen werd aangegeven hoeft het schrappen van
woningen niet gepaard te gaan met het eindbeeld van een half
afgebouwde wijk. Daar heeft ontwikkelaar Ter Steege ook zelf
invloed op.
2. Tot nu toe staat de ontwikkelaar op het standpunt om Op de
Bleek op basis van bestaande uitgangspunten volledig te
bebouwen. Maar de vertaling van een structuurvisie naar een
nieuw bestemmingsplan loopt onder meer via overleg met deze
partij.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland.
4 januari 2016
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