
 

 

 

---------- Forwarded message --------- 

Van: Stichting Behoud bos in Dieren hi.o. <behoudbosindieren@gmail.com> 

Date: do 13 feb. 2020 om 18:05 

Subject: Re: Imboslaan 

To: Michiel Smid <m.smid@rheden.nl> 

Cc: wiekepijl@gmail.com <wiekepijl@gmail.com>, Gerda Peters <g.peters@rheden.nl>, 

Dick Eskes <d.eskes@rheden.nl> 

 

Geachte heer Smid, 

 

Bedankt voor uw informatie. Ik heb de notitie gelezen. Daarin lees ik: 

 

"3. De startnotitie wordt voorgelegd aan een brede vertegenwoordiging van de wijk, met 

verzoek de uitgangspunten van de gemeente aan te vullen. 

4. De aangevulde kaders worden ter vaststelling voorgelegd aan de raad." 

 

Begrijp ik het goed dat deze stappen volgen na het besluit van de gemeenteraad in april of 

wordt voor die tijd al een reactie van "de omwonenden" verwacht? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wieke Pijl 

 

Op do 13 feb. 2020 om 10:59 schreef Michiel Smid <m.smid@rheden.nl>: 

Dag mevrouw Pijl, 

  

Eind januari heeft u contact gehad met de heer Eskes over het weer opstarten van het 

planproces om tot de bouw van woningen op het terrein aan de Imboslaan te komen. Hij heeft 

afgesproken u op de hoogte te houden van de besluitvorming. Daarom deze mail. 

Op 11 februari heeft B&W besloten bijgevoegde startnotitie ter besluitvorming voor te leggen 

aan de gemeenteraad. Naar verwachting gaat de gemeenteraad hier in april een besluit over 

nemen. 

  

In de raadsvergaderingen van 7 april komt de startnotitie in de raad aan de orde. Er bestaat de 

mogelijkheid om tijdens deze vergadering in te spreken. U kunt daarvoor contact opnemen 

met de griffie. In haar vergadering van 21 april zal de raad een besluit nemen over dit 

voorstel. 

  

Met vriendelijke groet, 
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M. Smid 

  

Bijlage: startnotitie en de 2 tekeningen 

  

Michiel Smid | Projectleider gebiedsontwikkeling | Gemeente Rheden 

Hoofdstraat 3, 6994 AB De Steeg | Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg 

T (026) 49 76 334  | F (026) 49 76 518 

E m.smid@rheden.nl| www.rheden.nl 
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Startnotitie herstart Imboslaan 

d.d. 27-01-2020 

Aanleiding 

In 2017 is de planvorming van de locatie Imbos te Dieren opgestart in de vorm van een 

ontwikkelingscompetitie. Het daaruit naar voren gekomen winnende plan kon echter onvoldoende 

rekenen op draagvlak bij de directe omwonenden.  De footprint van de locatie en de ecologische 

waarde van het bosgebied waren de belangrijkste struikelblokken. 

Besloten is daarom om te komen tot een nieuw planproces, waarbij we de winnende partij 

Klaassen/BPD van de ontwikkelcompetitie de gelegenheid geven om op basis van herziene 

uitgangspunten tot een haalbaar plan te komen, wat ook op zoveel mogelijk draagvlak van de 

omwonenden / omgeving kan rekenen.   

Startnotitie 

In deze startnotitie  worden de gemeentelijke uitgangspunten voor de herstart van de 

planontwikkeling benoemd. Op basis van deze uitgangspunten zal de dialoog met de omgeving 

worden aangegaan, die moet leiden tot een door de raad vastgesteld kader. Op basis van dat kader 

kan een plan worden gemaakt. Bij het opstellen van deze uitgangspunten is rekening gehouden met 

de eerder gemaakt opmerkingen van omwonenden. 

Opstart nieuwe proces 

De gemeente stelt de winnaar van de ontwikkelcompetitie (Klaassen/BPD) in de gelegenheid om op  

basis van de nog op te stellen kaders te komen tot een nieuw plan. We kiezen voor de één op één 

samenwerking met Klaassen/BPD omdat we hen, als  eerdere winnaar van de ontwikkelcompetitie de 

gelegenheid willen geven om hier een plan te ontwikkelen. Daarnaast willen we een nieuw kostbaar 

en tijdrovend tenderproces voorkomen.  

Het nieuwe planproces wordt als volgt ingericht: 

1. In deze startnotitie worden de minimale randvoorwaarden vanuit de gemeente opgenomen 

en vastgesteld door de raad. 

2. Deze uitgangspunten zijn randvoorwaarden voor het vervolg, voortkomend uit gemaakte 

opmerkingen in het eerdere planproces. 

3. De startnotitie wordt voorgelegd aan een brede vertegenwoordiging van de wijk, met 

verzoek de uitgangspunten van de gemeente aan te vullen. 

4. De aangevulde kaders worden ter vaststelling voorgelegd aan de raad. 

5. De ontwikkelende partij wordt gevraagd op basis van de vastgestelde kaders een plan op te 

stellen. 

6. Het schetsplan wordt breed gedeeld tijdens een inloopavond. 

7. Schetsplan wordt eventueel aangepast naar aanleiding van de reacties uit de buurt. 

8. Schetsplan wordt vertaald in een voorontwerp-bestemmingsplan. 

9. Bestemmingsplanprocedure. 

Advies omwonenden 

De gemeentelijke uitgangspunten, zoals verwoord in deze startnotitie, willen we laten aanvullen door 

een advies vanuit omwonenden. Vanuit het vorige planproces nemen we de wens van omwonenden 



 

 

mee om een kleinere footprint aan te houden, zodat de ecologische waarde van het gebied beter 

gewaarborgd is.  

Wij hebben het wijkplatform Dieren Noordoost (DiNO) gevraagd dit advies te organiseren. De 

omwonenden (DiNO)  brengen een advies uit aan B&W. B&W betrekt het advies in de concept 

kadernota die ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. Met DiNO is afgesproken dat, 

uitgaande van een raadsbesluit eind maart er eind juni een advies kan liggen. 

DiNO is vrij in de wijze waarop dit advies tot stand komt, met dien verstande dat sprake moet zijn 

van een evenredige betrokkenheid  van de straten rondom het plangebied.  

Inhoudelijke uitgangspunten 

De bezwaren van de direct omwonenden tegen de planontwikkeling tot nu toe richten zich vooral op 

de footprint  van de te bebouwen locatie en daarmee samenhangend op de waarde van het 

bosgebied, zowel wat betreft de ecologische waarde, als de groene cultuurhistorische waarde. In de 

hieronder geformuleerde uitgangspunten wordt daar rekening mee gehouden. 

Gemeentelijke uitgangspunten: 

1. Het te ontwikkelen gebied bestaat uit de voormalige toegangsweg van de school en het 

gebied ten oosten daarvan tot aan de begraafplaats en wordt aan de noordzijde begrensd 

door de kadastrale perceelsgrens van de voormalige school en aan de zuidzijde door de 

Imboslaan. De oppervlakte van het plangebied beslaat zo’n 1,65 ha. Het ten noorden en 

westen van het plan gelegen bosgebied wordt dus niet meegenomen in deze startnotitie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Er worden 35 woningen gerealiseerd. 

3. Er mag maximaal in 4 lagen gestapeld worden ( een hoogte van circa 12-13 m vanaf 

maaiveld).  

4. Er moeten minimaal 10 sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Vivare wil deze 

woningen realiseren. 



 

 

5. De duurzaamheids- en klimaatadaptatie opgave komt nadrukkelijk en herkenbaar tot 

uitdrukking in de bebouwing en terreininrichting. Een BREEAM score “good” en 0 op de 

meter woningen zijn hierbij de minimale vereisten. 

6. De groene karakteristiek van park en bos zijn dominant in de opgave. (bijlage 1 en 2 geven 

inzicht in de ecologische waarde van het bosgebied) 

7. Er wordt een fietsverbinding opgenomen vanaf de Imboslaan naar het fietspad Cederlaan-

Meidoornlaan. 

8. In het bouwplan is aandacht voor levensloopgeschiktheid, zodat de woningen, ook op de 

lange termijn voor verschillend doelgroepen kunnen worden ingezet. 

 

Tijdspad 

1. April: wordt de startnotitie door de raad vastgesteld 

2. Eind juli: advies van het wijkplatform DiNO (in samenspraak met de buurt) 

3. In de zomer wordt de startnotitie vertaald in een kadernota  

4. September/oktober: raad stelt kadernota vast 

5. November Klaassen/BPD maakt concept stedenbouwkundigplan  

6. December: concept plan bespreken met omgeving 

7. Eind 2020/begin 2021 stedenbouwkundig plan gereed 

8. 2021 Bestemmingsplan opstellen en in procedure brengen 

 

Bijlagen 

Kaarten: 

1. Ecologische waarden en behoud bomen 

2. Relatie plangebied met beschermde natuurgebieden 
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 Relatie plangebied met beschermde natuurgebieden

> 350 m
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