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Informatieavond
Wekerom - Oost



Waar gaan we het over hebben?

Woord vooraf: wethouder & Belangenvereniging Wekerom

1.  Algemeen

2. Wat ligt er ter inzage

3.  Proces t.a.v. noordelijke percelen

4. Planning

5.  Toelichting

  - Stedenbouwkundig plan
  - Bestemmingsplan

6.  Inloop voor vragen (2 onderwerpen)

  - Stedenbouwkundig plan / beeldkwaliteitsplan
  - Bestemmingsplan / exploitatieplan

7.  Gezamenlijke afsluiting



1. Algemeen



• Vragen waar geen tijd meer voor is 
deze avond kunnen gemaild worden 
aan: wekerom-oost@ede.nl

• Gemeente plaatst een kort verslag 
met overzicht van gestelde vragen 
en antwoorden op de website: 
www.ede.nl/wekerom-oost

• (!) Vragen of verzoeken die deze 
avond worden voorgelegd zijn geen 
formele zienswijze, dit moet via de 
officiële kanalen.
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2. Wat ligt er ter inzage?



De volgende stukken zijn ter inzage gelegd:

• Bestemmingsplan (planregels, plantoelichting en verbeelding)

• Beeldkwaliteitsplan incl. stedenbouwkundig plan

• Exploitatieplan

• Besluit hogere waarden (geluid)

• Vormvrije m.e.r.-beoordeling (milieu-effecten)

• Bijlagen en onderzoeksrapporten

2. Wat ligt er ter inzage?



Waarom een:
• Bestemmingsplan 

• Beeldkwaliteitsplan incl. stedenbouwkundig plan 

• Exploitatieplan  
Het noordelijk deelgebied is in eigendom van 
twee particuliere eigenaren. De gemeente is dan 
wettelijk verplicht om een exploitatieplan op te 
stellen. Hierin worden de volgende zaken geborgd:  

  - Een eerlijke verdeling van de kosten 
    en opbrengsten binnen de grenzen  
    van het exploitatieplan;
  - Fasering;
  - Woningbouwcategorieën.

2. Wat ligt er ter inzage?



2. Wat ligt er ter inzage?

Waarom een:
• Besluit hogere waarden (geluid) 

De geluidshinder van verkeer op de 
Otterloseweg is hoger dan de voorkeurswaarden. 
Met een besluit hogere waarden mag je hiervan 
afwijken. Dit is nodig voor de woningen aan de 
Otterloseweg. Ook verplaatsen we de bebouwde 
komgrens waardoor we de snelheid kunnen 
aanpassen van 80km/h naar 50km/h.

• Vormvrije m.e.r.-beoordeling 
Beoordeelt of een project mogelijk belangrijke 
nadelige milieugevolgen heeft. Voor Wekerom-
Oost is een vormvrije m.e.r. voldoende, omdat er 
geen belangrijke nadelige effecten op het milieu 
dan wel Natura 2000-gebied zijn. 

• Bijlagen en onderzoeksrapporten
 



3. Proces noordelijke percelen



3. Proces noordelijke percelen

• Gemeente is in gesprek met huidige 
eigenaren en ontwikkelaar De Bunte. 

• Gemeente verwerft niet zelf.
 

Luchtfoto 2021 met kadastrale perceelsgrenzen
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fam. Elbertsen fam. Van Omme



4. Planning



4. Planning

*  Zienswijzenoverleg is mede afhankelijk van hoeveelheid zienswijze/werk gemeente heeft aan eventuele   
 aanpassingen van de stukken. Bij veel werk/zienswijzen dan zienswijzenoverleg voor de zomer en vaststelling 
 door de gemeenteraad na de zomer (september/oktober).

** Bij geen bijzonderheden (o.a. beroep op bestemmingsplanstukken) eerste woningen in 2022 in de verkoop,  
 ontwikkelaar wil z.s.m. in verkoop met eerste fase.

(!)  Indien er beroep komt dan afwachten op uitspraak Raad van State
(!) Gemeente is niet volledig eigenaar van de te ontwikkelen gronden, dit kan zorgen voor een langer proces



5. Toelichting



5. Toelichting stedenbouwkundig planBestaande situatie Wekerom Oost
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5. Toelichting stedenbouwkundig plan

Er zijn diverse wijzigingen 
doorgevoerd ten opzichte van  
het schetsplan, waaronder:

a.  7 haaksparkeervakken in plaats   
  van 5 langsparkeervakken.

b.  3 levensloopbestendige     
  woningen in plaats van 2
  vrijstaande woningen. De goot- 
  en bouwhoogte zijn hier ook   
  verlaagd van resp. 6m en 10m 
  naar 3m en 8m.

c.  Aan de noordzijde van de weg   
  ligt nu ook een groengebied.

 

a
b

c
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Er zijn diverse wijzigingen 
doorgevoerd ten opzichte van  
het schetsplan, waaronder:

e.  De parkeerplaatsen zijn naar de   
  woningen geklapt.

f.   Betreft nu een vrijstaande woning  
  naast de bestaande schuur, waar  
  de mogelijkheid bestaat om de   
  schuur te slopen en nieuwbouw 
  te plegen in de vorm van één  
  vrijstaande of twee levensloop- 
  bestendige woningen (goot-   
  hoogte en bouwhoogte resp.  
  3m en 8m).

g.  Ter hoogte van het plangebied   
  komt, langs de Otterloseweg,  
  een bushalte met haltekom.

e

f

5. Toelichting stedenbouwkundig plan

g
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5. Toelichting bestemmingsplan

• Bestemmingsplan: plantoelichting + planregels + verbeelding (en bijlagen)
 



6. Inloop voor vragen 
(2 onderwerpen)



6. Inloop voor vragen (2 onderwerpen)

•   20:15 - 20:45 Digitale inloop met 2 thema’s: 

 1.  Beeldkwaliteitsplan / stedenbouwkundig plan:  
  ruimte voor gesprek en vragen over de     
  sfeerbeelden en uitgangspunten voor de 
  nieuwe buurt. 

 2.  Bestemmingsplan / exploitatieplan:  
  ruimte voor gesprek en vragen over 
  de juridische vertaling van het   
  stedenbouwkundig plan en overige  
  vragen (denk aan geluid / planvrije m.e.r). 

•   20:45 - 21:00 Gezamenlijke afsluiting



7. Gezamenlijke afsluiting



• Bedankt voor uw tijd

  

• Voor vragen kunt u terecht bij wekerom-oost@ede.nl 

  

• Zienswijze in te dienen tot en met 9 maart: 

 

 - Schriftelijk: geadresseerd aan de gemeenteraad  

   (postbus 9022, 6710 HK Ede) 

 - Mondeling, door te bellen naar Lidwien Wolters, juridisch adviseur 

   bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) 680343. 

7. Gezamenlijke afsluiting


