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1.  Inleiding

In de afgelopen jaren heeft een aantal vastgoedeigenaren op het Horapark de vraag gesteld of er ruimte is voor 
transformatie van bestaande panden van kantoren naar woningen. Daarnaast zijn er nog twee onbebouwde delen met 
een kantoorbestemming. Ook voor deze delen bestaat de wens voor ontwikkeling naar een passende functie. 

In deze startnotitie wordt een gebiedsgericht ontwikkelperspectief beschreven dat kan worden gebruikt voor de 
herontwikkeling van de individuele projecten. Het verloop van het project en de resultaten worden nauwlettend 
afgestemd met de collega’s die betrokken zijn bij het opstellen van de Omgevingsvisie voor heel Ede. Daarmee wordt 
de samenhang geborgd. 

Deze startnotitie heeft in de basis drie functies:
• De gemeenteraad informeren over dit initiatief, aangeven welke ambities we realiseren en hoe het initiatief kan 

bijdragen aan doelstellingen van de gemeente Ede en daar de gemeenteraad een besluit over vragen;
• De initiatiefnemers voldoende inzicht bieden in deze ambities en in het beleid/de randvoorwaarden die gelden voor 

de ontwikkeling, zodanig dat zij goed kunnen worden betrokken bij de afzonderlijke deelontwikkelingen;
• De omgeving tijdig informeren over en betrekken bij de gebiedsgerichte ontwikkeling van het Horapark.

De startnotitie is de opvolger van de Nota van Uitgangspunten (NvU), die voorheen in deze fase van het project werd 
opgesteld. Ten opzichte van de NvU zal de startnotitie veel nadrukkelijker ingaan op ambities en bijdragen aan Edese 
doelen. Daarmee leest u in dit document geen volledige beoordeling van de plannen aan geldend beleid en wetgeving. 
De volledige beoordeling aan beleid en wetgeving zal in een later stadium plaatsvinden bij de verdere uitwerking van 
de voorgenomen plannen. 

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de projectdefinitie.
Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de situatie en het gebied. 
In hoofdstuk 4 gaan we in op de doelstellingen en ambities. 
In hoofdstuk 5 staan de juridische en financiële kaders centraal.
Hoofdstuk 6 sluit af met het vervolgproces en de omgevingsaspecten. 



6

2.1. Aanleiding project

Het Horapark is vanaf de jaren zeventig van de vorige 
eeuw ontwikkeld als kantoorlocatie. Op het terrein zijn 
veel grote en kleinere bedrijven gevestigd. Het terrein 
heeft daarmee een belangrijke plek in de regionale 
economie en voor de KennisAs Ede-Wageningen. De 
afgelopen periode is op het terrein echter ook leegstand 
ontstaan. Dit is aanleiding geweest voor een aantal 
vastgoedeigenaren op het Horapark om de gemeente de 
vraag te stellen of er ruimte is voor transformatie van een 
aantal bestaande kantoorpanden naar woningen. Eind 
2018 is deze vraagstelling besproken tijdens het Integraal 
Planatelier Overleg. Op dat moment kon helaas nog geen 
concreet antwoord worden gegeven op deze vragen 
en is geadviseerd om eerst een gebiedsgerichte visie 
op te stellen. Dat was mede ingegeven door de destijds 
beperkte ruimte in de woningbouwprogrammering. In 
de Stadsvisie (vastgesteld in 2017) is wonen dan ook niet 
specifiek genoemd als nieuwe functie voor het Horapark. 
Wel is aangegeven dat transformatie kansen biedt om 
dit gebied veelkleuriger te maken en meer te richten 
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2.  Projectdefinitie 

op recreatie en toerisme, passend bij haar natuurlijke 
omgeving. Het Horapark kan daarmee bijdragen aan 
het landschapspark en uitloopgebied tussen Ede en 
Bennekom. 

Daarnaast is geconcludeerd dat de kantoren op 
delen van het Horapark (achter de zichtlocaties aan 
de Klinkenbergerweg) markttechnisch steeds minder 
interessant zijn. Dit is vastgelegd in de regionale 
Kantorenvisie Food Valley 2019-2027, dat daarmee ook 
inzet op gedeeltelijke transformatie. Tegelijkertijd zien 
we een enorme groei in behoefte aan woningen in zijn 
algemeenheid en betaalbare woningen voor starters, 
jonge doorstromers en senioren in het bijzonder.

Op basis van het voorgaande is in het voorjaar van 2020 
vanuit de gemeente geconcludeerd dat de tijd rijp is 
om dit gebied projectmatig op te pakken om tot een 
gedeeltelijke herontwikkeling te komen. We moeten 
nu gebruikmaken van de energie van de betrokken 
marktpartijen en eigenaren om de verkenning uit te 
voeren en tot mogelijke herontwikkeling te komen. 
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Figuur 1: Ligging plangebied in Ede op toekomstige Veluweflank route
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Daarbij is in overweging genomen dat dit gebied een 
belangrijke bijdrage kan leveren in het snel beschikbaar 
krijgen van betaalbare woningbouw. 

Voorafgaand aan het opstellen van deze startnotitie zijn 
gesprekken gevoerd met alle vastgoedeigenaren in het 
gebied. De resultaten van deze gesprekken zijn verwerkt 
en betrokken in de beschreven ontwikkelkoers voor het 
Horapark. 

2.2. Geldende bestemmingsplan

De projectlocatie ligt in het geldende bestemmingsplan 
‘Bezemronde 1 Kernen’, vastgesteld door de 
gemeenteraad op 11 juli 2013. In het oosten ligt de 
bedrijfsbestemming van Noot Beheer BV. Verspreid in 
het bosgebied liggen de verschillende kantoorlocaties, 
waarvan twee delen nog onbebouwd zijn (zie rode 
arceringen). (figuur2)

2.3. Afbakening en eigendom

In onderstaande tekening is de begrenzing van het 
projectgebied vastgelegd. Aan de noordzijde ligt de 
nieuwbouwwijk ENKA, in het zuiden wordt het gebied 
begrensd door de Horalaan, met ten zuiden daarvan het 
landgoed Hoekelum. Aan de westzijde is de toekomstige 
Parklaan de grens,  aan de oostzijde de bosrand. 

Vastgoedeigenaren in dit gebied zijn gemotiveerd 
om het gebied te herontwikkelen. In de ruimtelijke 
verkenning kijken we uiteraard ook buiten deze grenzen, 
om eventuele koppelkansen te benutten. Daarbij kan 
worden gedacht aan versterking van de biodiversiteit 
of compensatiemaatregelen. Verder bestaan er ideeën 
binnen het Fietsplan Ede om verschillende routes te 
versterken in dit gebied. (figuur 3)
Op onderstaande afbeelding is de grondpositie 
weergegeven van de betrokken initiatiefnemers. De met 
rood gearceerde delen zijn eigendom van Häst III BV 

Figuur 2: Bestemmingsplankaart met onbebouwde locaties met rood aangegeven

Figuur 3: Plangebied
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(onderdeel van Hans Achterberg Holding BV). Met blauwe 
arcering is de locatie van Bruil Projectontwikkeling I Ede 
BV aangeduid. Het gaat hier om een onbebouwd kavel 
met kantoorbestemming. De gemeente is ook eigenaar 
van een onbebouwde (beboste) kavel verder in oostelijke 
richting (gele arcering). Het perceel van Noot Beheer BV 
is met witte arcering aangeduid. 

2.4. Eerste ideeën voor 
herontwikkeling

De percelen van Hans Achterberg (rode arcering) 
betreffen bestaande kantoorpanden. Het voornemen 
bestaat om deze kantoorpanden te transformeren 
naar appartementen. Daarbij wordt onderzocht of het 
constructief en stedenbouwkundig mogelijk is om er nog 
twee lagen bovenop te zetten. Er wordt onderzocht of dit 
constructief mogelijk is. 

De locatie van Bruil (blauwe arcering) betreft een 
onbebouwd perceel met een kantoorbestemming. Bruil 
heeft de afgelopen jaren verschillende ideeën bedacht 
om de locatie tot ontwikkeling te brengen, maar deze 
hebben nog niet tot een planontwikkeling geleid. Met 
de gebiedsgerichte aanpak van het voorliggende project 
wil Bruil graag aansluiten bij de totale ontwikkeling. 
Bruil denkt aan een woonprogramma, indien mogelijk 
gecombineerd met zorg.

De gemeente Ede (gele arcering) heeft ook een 
onbebouwd perceel dat nu met groen is ingevuld. De 
bestemming is kantoren, maar ook hier worden kansen 
gezien voor een invulling met een woonprogramma. 
Het ontwikkelen van dit perceel zal uitdagingen 

met zich meebrengen vanwege het groen- en 
bomencompensatiebeleid.

Noot Beheer BV (witte arcering) heeft begin 2020 
de vraag neergelegd bij de gemeente of deze locatie 
herontwikkeld kan worden. 
Noot beheer BV (witte arcering) heeft begin 2020 de 
vraag neergelegd bij de gemeente of deze locatie 
herontwikkeld kan worden tot wonen.. Noot Bv heeft 
aangegeven zij willen onderzoeken of mogelijk een 
deel van de maatschappelijke huurders (o.a. Werkkracht 
Ede B.V en Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep) op 
de locatie kan worden geherhuisvest en/of  het 
bestaande kantoorpand kan worden ingepast in het plan 
(bijvoorbeeld door transformatie naar woningen).  

2.5. Probleemstelling en 
oplossingsrichting

Het geldende bestemmingsplan laat de transformatie 
naar een woonfunctie van de bestaande gebouwen en 
de onbebouwde delen met een kantoorbestemming 
niet toe. Het betreft een relatief groot gebied met 
verschillende eigendomsposities. Afstemming in de 
woonsegmenten en fasering is randvoorwaardelijk voor 
de gebiedsgerichte aanpak. Bij de gebiedsgerichte aanpak 
kan slim worden omgegaan met complexe thema’s, 
zoals de stikstofproblematiek. Naar alle waarschijnlijkheid 
kunnen deelprojecten gebruikmaken van elkaars 
‘stikstofruimte’, zodat de totale opgave daarmee 
gerealiseerd kan worden (zie verder hoofdstuk 5). 

Daarnaast is het gewenst om met het voorliggende 
project gebiedsoverstijgende opgaven een plek te 

Figuur 4: Plangebied met ontwikkelingslocaties
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geven. Door de komst van de ENKA-wijk zijn de huidige 
langzaamverkeersaansluitingen op dit gebied niet 
optimaal. Daarnaast zal door transformatie naar wonen 
de (private) buitenruimte aan andere eisen moeten 
voldoen ten aanzien van logische en veilige aansluitingen 
op de omgeving. Bij deze gebiedsoverstijgende 
opgaven kan worden gedacht aan versterking van het 
fietsknooppunt, recreatieve routes, versterking van 
biodiversiteit en compensatiemaatregelen. In hoofdstuk 4 
komt dit uitvoeriger aan de orde. 

Op basis van de ambities en koers van deze startnotitie 
kunnen de plannen verder worden uitgewerkt en worden 
beoordeeld op planologische haalbaarheid. Vanuit 
juridisch perspectief is het mogelijk om daarvoor gebruik 
te maken van het instrument ‘projectafwijkingsbesluit’, 
dan wel een bestemmingsplanwijzigingsprocedure te 
doorlopen (zie verder hoofdstuk 5).

2.6. Doelstelling 

Doel van de startnotie is om een passende nieuwe 
ontwikkelrichting te schetsen voor het Horapark, waarbij 
het uitgangspunt is dat het gebied transformeert van 
alleen kantoor- en bedrijfslocatie naar een gemengd 
woon-werkgebied (zie hoofdstuk 4) en daarmee ook 
bijdraagt aan de zeer urgente woningvraag in Ede. 
Daarnaast worden er uitgangspunten en ambities 
beschreven op welke wijze dit project een bijdrage kan 
leveren aan gebiedsoverstijgende vraagstukken, zoals 
versterking van de ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorische 
kwaliteiten, biodiversiteit en versterking van de 
langzaamverkeersverbindingen. In hoofdstuk 4 wordt dit 
verder uitgewerkt. 

Deze startnotitie zet de ambities en kansen uiteen voor 
het gehele gebied. In de vervolgstappen van het proces 
zullen de verschillende deelgebieden verder worden 
uitgewerkt.
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3.1. Historische context van het 
gebied

Op basis van de ontwikkelingsgeschiedenis van het 
plangebied kunnen drie deelgebieden met een eigen 
historisch-ruimtelijke identiteit onderscheiden worden:

• Landgoed Hoekelum
• Sanatorium Hora
• ENKA-terrein

Hoekelum
Het westelijk gedeelte van het Horapark maakte van 
oudsher onderdeel uit van het landgoed Hoekelum. 
Aan de noordzijde van de Horalaan lag in het verlengde 
van de Laarderallee de begrenzing van het landgoed. 

3. Beschrijving van de  
huidige situatie

Ten oosten van deze grens lagen in het verleden 
uitgestrekte heidevelden, die pas aan het begin van 
de twintigste eeuw werden bebost. Uit het kadastraal 
minuutplan 1811-1832 blijkt dat het terrein tussen de 
Bennekomseweg en deze grens van het landgoed aan 
het begin van de negentiende eeuw bestond uit een 
perceel hakhout (‘akkermaalsbos’) en twee percelen 
dennenbos. Als onderdeel van het landgoed Hoekelum 
hadden deze bospercelen niet alleen een gebruiksfunctie 
voor de winning van hout. Uit historische kaarten blijkt 
namelijk dat ten noorden van de Horalaan kronkelige 
slingerpaden aanwezig waren, die behoorden tot de 
parkaanleg van Hoekelum. Deze parkaanleg in vroege 
landschapsstijl dateert vermoedelijk uit het einde van de 
achttiende eeuw. Op navolgende kaart is de wegen- en 
padenstructuur van de parkaanleg weergegeven.  

Figuur 5: Fragment van een kadastrale situatietekening van het Valkenburgskamp uit 1932-1935 (bron: 
Gemeentearchief Ede, identificatienummer K329). Op deze kaart zijn de terreinen van het landgoed Hoekelum, het 
sanatorium Hora en de ENKA aangeduid.
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Figuur 6: Kaart uit 1891 met het uitgebreide wegen- en padenstelsel van de parkaanleg van het landgoed Hoekelum
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Op de ‘Boschkaart’ uit 1938-1942 en de ‘Bosbedrijfskaart 
van Hoekelum’ uit 1950 zijn de kronkelige slingerpaden 
ten noorden van de Horalaan nog duidelijk herkenbaar. 
Bovendien blijkt uit deze kaarten dat er sprake was van 

een differentiatie in aanplant op de velden tussen de 
paden. Ook werd een aantal slingerpaden begeleid door 
laanbeplanting van beuken.

Figuur 7: Boschkaart 1938-1942 (bron: Probos, 1999)

Figuur 8: Bosbedrijfskaart landgoed Hoekelum 1950 (bron: Gemeentearchief Ede, identificatienummer K326)
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In 1950 werd door Jacoba Cornelia baronesse van 
Wassenaer een vergunning aangevraagd voor de bouw 
van een tehuis voor drie gezinnen. Dit gebouw werd 
door de Amsterdamse architect Ferdinant B. Jantzen 
ontworpen en ten noorden van de Horalaan gerealiseerd. 
Met de positionering van dit pand werd aangesloten op 
de reeds bestaande parkaanleg en is tegenwoordig nog 
aanwezig (Horalaan 1).

Sanatorium Hora
Begin 1900 ontstaan er in ons land vele verenigingen ter 
ondersteuning van hun leden bij financiële problemen 
en hulp tijdens ziekte. Een sociaal stelsel zoals wij dit 
nu kennen bestaat dan nog niet en men is grotendeels 
afhankelijk van meelevende collega’s. Zo wordt dan ook 
in 1909 ‘De Vereniging tot ondersteuning van burgerlijke 
Ambtenaren en Beambten in ’s Rijks Dienst’ opgericht. 
Eén van de belangrijkste doelstellingen van de vereniging 
is het vestigen van een herstellingsoord. Deze collectieve 
‘verzekeringen’ worden gesteund door de opkomende 
vakbonden. Voorbeelden van bedrijfstakken met dit 
soort verenigingen zijn: spoorwegpersoneel, grafici, 
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Vanaf eind jaren ’50 van de vorige eeuw heeft HORA te 
maken met onderbezetting en krijgt het herstellingsoord 
moeite de financiën op orde te houden. In 1959 wordt 
een stuk grond van circa 3,4 hectare verkocht aan de 
ENKA en enkele jaren later nog een flink stuk. Op 1 mei 
1965 wordt tijdens een bijzondere ledenvergadering 
besloten om het herstellingsoord op te heffen om een 
dreigend faillissement te voorkomen. Hierdoor kon 
de vereniging het terrein verkopen aan de ENKA. Het 
oorspronkelijke gebouw werd verkocht aan de vereniging 
’s Heerenloo. 

Recente geschiedenis
Op basis van het destijds geldende bestemmingsplan 
Kern Ede (1974) werd in de loop der jaren het terrein 
verder ontwikkeld tot een bosrijke kantorenlocatie. 
Destijds was dit de enige plek in de nabijheid van het 
station Ede-Wageningen waar ruimte was voor een 
grotere kantoorontwikkeling. Het deel van het terrein 
verkocht aan de ENKA werd door de fabriek gebruikt en 
verloor zijn boskarakter.

Figuur 10: Visualisatie van de verschillende ontwikkelingen in een globale tijdreis van de locatie
CE!

!
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Op 6 juli 2000 heeft de gemeenteraad van Ede het 
bestemmingsplan ‘Horapark Ede’ vastgesteld. Om de 
bijzondere ruimtelijke kwaliteiten van dit gebied te 
handhaven dan wel te versterken, is gelijktijdig een 
beeldkwaliteitsplan door de gemeenteraad vastgesteld. 
Met deze plannen werden de ruime bouwmogelijkheden 
uit het bestemmingsplan Kern Ede 1974 beperkt en werd 
het uitgangspunt van een bosrijke kantoorlocatie het 
uitgangspunt. 

Nadrukkelijk werd daarbij gedacht aan een verdere 
uitbreiding van het kantorengebied Horapark, om veel 
arbeidsplaatsen scheppende bedrijven een locatie te 

kunnen aanbieden in een exclusieve omgeving aan de 
rand van Ede, op korte afstand van het intercitystation 
Ede-Wageningen. Op onderstaande afbeelding is met 
rode arcering aangegeven welke nieuwe kantoorruimte 
nog niet was gerealiseerd met het bestemmingsplan 
‘Horapark Ede’. Twee locaties zijn tot op heden niet 
gerealiseerd en worden met het voorliggende project 
alsnog van een passende invulling voorzien. Met de 
actualisatie van de bestemmingsplannen vanaf 2008 
is het planologische regime uit het bestemmingsplan 
‘Horapark Ede’ overgenomen in het thans geldende 
bestemmingsplan.  

Figuur 11: Visualisatie van gebouwde en geplande bebouwing op het Horapark (2000)

Figuur 15: In het Horapark blijft de rustige en bosrijke sfeer de kernwaarde
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3.2. Beschrijving huidige situatie en 
kwaliteiten van het gebied

Kernkwaliteiten
Het gebied beschikt over enkele kernkwaliteiten die het 
een uniek en sterk karakter geven. Deze kernkwaliteiten 
zijn de gunstige ligging, het doorlopende boslandschap, 
de hoge ecologische waarde en de historische structuren.

Gunstige ligging:
• De locatie heeft een luwe ligging aan de rand van de 

stad, in het bos en is op enkele minuten van station 
Ede-Wageningen erg aantrekkelijk.

•	 De auto- en fietsbereikbaarheid (Parklaan, fietsroutes) 
is erg goed.

Doorlopend boslandschap:
•	 De vrij forse bebouwing in het bos is los van elkaar 

geplaatst, waarbij het groene karakter overheerst. 
•	 Door het beboste karakter is een duurzame 

standsrandzone ontstaan die ruimtelijk/visueel aansluit 
bij de Veluwe.

Ecologische waarden:
•	 Het bos is vrij oud, en kenmerkend is de grote 

verscheidenheid aan vogelsoorten.
•	 Het Horapark is onderdeel van de Groene Wig, een 

groene verbinding tussen de hooggelegen Veluwe en 
het lagergelegen Binnenveld. De ecologische waarde 
in deze gradiënt is in potentie hoog, maar staat 
permanent onder druk door verstedelijking. 

•	 Aanwezigheid van een grote paddenpopulatie.
•	 Rust, ruimte en donkerte, ecosysteemdiensten: 

recreatie, rust, drinkwater, werken in het 
groen. Alle door de Flora- en faunawet of 
Natuurbeschermingswet beschermde soorten en hun 
leefgebieden in dit deelgebied zijn ook ecologische 
kernkwaliteiten (deze komen voort als kernwaarden 
uit het Gelders Natuur Netwerk (GGN), deelgebied 
natuur en landschap.

Historische structuren:
•	 De historische lanen en paden uit het landgoed 

Hoekelum die door dit gebied lopen, geven het 
gebied karakter en voelen als natuurlijke routes om te 
volgen.

•	 De locatie is omgeven door gebieden met 
verschillende identiteiten (het landgoed Hoekelum, 
HORA en ENKA) en dit is duidelijk voelbaar bij de 
overgangen.

•	 Er zijn ook visuele aanknopingspunten, zoals de 
lange zichtlijn naar het landgoed Hoekelum en de 
schoorstenen van het ENKA-terrein die hier en daar 
boven het bos uitsteken.

Economische betekenis
Het Horapark is een gemengde werklocatie met 
kantoorfuncties en zorg op een unieke ligging, op de 
flank van de Veluwe, aan de rand van Ede en dichtbij het 

station Ede-Wageningen. Ten oosten van het plangebied 
bevindt zich een tweetal recreatieterreinen ten behoeve 
van recreatief nachtverblijf, te weten Landgoed 
Valkenburg en het Horabos.

In economische zin heeft het gebied een belangrijke 
plek als kantoorlocatie in Ede. De uitstraling van het 
gebied is over het algemeen goed en de vestiging van 
het Het Nieuwe Kantoor (HNK) heeft een belangrijke 
impuls gegeven aan het gebied. Organisaties die in het 
gebied zijn gevestigd zijn o.a.: Ctbg, Assa Abloy, CROW, 
CS Opleidingen, Thuiswinkel.org, Stichting Stabu - 
Ketenstandaard Bouw & Techniek en Vereniging Bloemist 
Winkeliers. Een aantal delen van het gebied kent echter 
al langere tijd een grote mate van leegstand, waardoor 
het risico bestaat dat de kwaliteit van het gebied gaat 
afnemen. Zoals aangegeven is daarom in de regionale 
Kantorenvisie Food Valley 2019-2027 ingezet op 
gedeeltelijke transformatie. 

Voor het Horapark is in de Kantorenvisie specifiek het 
volgende opgenomen:

“Horapark: campus-achtig terrein met enkele 
kantoorverzamelgebouwen. Uitstraling van het terrein 
is goed en de vestiging van HNK is een aanwinst voor 
Ede en de regio. Toch doen enkele delen van het terrein 
gedateerd aan en is er een aantal panden dat redelijk 
lang leegstaat. De (ov-)bereikbaarheid is redelijk, maar 
niet optimaal. Profiel westelijk deel ongewijzigd laten. 
Route naar station verduidelijken. Relatie met CHE 
versterken. Oostelijk deel geschikt voor transformatie 
naar woningbouw of zorgfunctie.”

Verkeerskundige situatie
Het Horapark wordt ontsloten via de Horalaan. Deze 
weg sluit met een rotonde aan op de Bennekomseweg/
Edeseweg/Zandlaan, die onderdeel uitmaken van de 
hoofdwegenstructuur van Ede. De Horalaan loopt in 
oost-westrichting en loopt in het oosten dood voor 
autoverkeer. De weg ligt buiten de bebouwde kom en 
heeft een maximumsnelheid van 60 km per uur.
Alle kantoren en bedrijven van het plangebied worden 
voor het autoverkeer uitsluitend via de Horalaan 
ontsloten. Het gevolg is dat de weg van west naar oost 
steeds rustiger wordt. Ongeveer 500 meter ten oosten 
van de rotonde kruist de Horalaan de Laarder Allee. Daar 
bevindt zich aan de zuidzijde een parkeerterrein voor de 
wandelaars van het landgoed Hoekelum.
Langs de noordzijde van de Horalaan ligt een fietspad, 
dat vrij tussen de bomen doormeandert. Ten oosten van 
de Laarder Allee eindigt dit pad en gaan fietsers verder 
over de rijweg. De Horalaan is voor recreatieve fietsers 
van belang, omdat deze via het fietsknooppuntensysteem 
in het oosten aansluit op de routes die over de Veluwe 
richting Renkum en Wolfheze lopen. Ook de Laarder Allee 
is van belang voor recreatieve fietsers, omdat deze in het 
zuiden via een onderdoorgang in de A12 aansluiting geeft 
op Bennekom.



17

Aan de noordzijde van het Horapark wordt aangesloten 
op de woonwijk ENKA via diverse onverharde en 
onofficiële fiets/voetgangersdoorsteekjes.

Duurzame mobiliteit
Deze uitgangspunten worden geschreven vanuit een 
duurzaam mobiliteitsbeleid, dat gestalte moet krijgen 
in de nieuwe Koersnota Mobiliteit, de opvolger van 
het GVVP 2014. Duurzame mobiliteit is gebaseerd op 
de trias mobilica: het verminderen, veranderen en 
verschonen van mobiliteit. Verminderen van mobiliteit 
bereiken we o.a. door het stimuleren van thuiswerken 
en -studeren. Veranderen van mobiliteit houdt in dat 
zoveel mogelijk alternatieven voor de auto geboden 
worden. Verschonen van mobiliteit betekent dat alle 
mobiliteit uiteindelijk emissievrij moet worden. Bij 
het opzetten van een ruimtelijke structuur kan vooral 
invloed worden uitgeoefend op het stimuleren van 
verandering. Door bijvoorbeeld in hoge dichtheden te 
bouwen, dicht op vervoersknopen, met voorzieningen 
in de nabijheid, in combinatie met het sterk verbeteren 
van langzaamverkeerroutes en openbaar vervoer en een 
daaraan gekoppeld restrictief parkeerbeleid, kan invloed 
worden uitgeoefend op het gebruik van de auto.

Ontwikkelingen
Het Horapark ligt op loopafstand van station Ede-
Wageningen. Dit intercitystation biedt hoogfrequente 
verbindingen met de Randstad en het oosten van 
Nederland. Daarnaast biedt het een aansluiting op 
de Valleilijn, de regionale spoorverbinding die Ede via 
Barneveld met Amersfoort verbindt. Ook biedt dit station 
aansluiting op de toekomstige Rijnlijn, een hoogwaardige 
busverbinding met de WUR en Wageningen. Als de 
Parklaan is gerealiseerd, is bovendien voorzien dat de 
Rijnlijn hiervan gebruik gaat maken en gaat halteren nabij 
de Horalaan. De Parklaan gaat een nieuwe, rechtstreekse 
verbinding vormen met de A12 en is voor de 
autobereikbaarheid van de Horalaan van wezenlijk belang. 
De rotonde bij de Horalaan zal worden omgebouwd tot 
een meerstrooksrotonde.
Aan de westzijde van de Parklaan wordt tegelijk de snelle 
fietsroute tussen Ede en Wageningen gerealiseerd. 

Ten noorden van het Horapark wordt parallel aan het 
spoor gewerkt aan de snelle fietsroute tussen Ede en 
Veenendaal. Hiermee is het Horapark met station Ede-
Wageningen als kruispunt zeer gunstig gepositioneerd 
ten opzichte van deze ruggengraten van het regionale 
fietsnetwerk. 
Een andere ontwikkeling is die van het fietsviaduct 
de Sijsselt, ten oosten van station Ede-Wageningen. 
Dit nieuwe viaduct schakelt een aantal nieuwe 
ontwikkelingen langs de oostkant van Ede aan elkaar, 
zoals de Kazerneterreinen, het World Food Center, ENKA 
en het Horapark. Dit biedt mogelijkheden om een nieuwe 
doorgaande fietsroute te realiseren langs de gehele 
oostrand van Ede en Bennekom, de ‘Veluweflankroute’. 
Deze route houdt de maaswijdte van het fietsnetwerk in 
dit groeiende deel van Ede beperkt, voorkomt onnodig 
oversteken en omrijden via de Parklaan en is een nuttige 
aanvulling voor fietsers tussen de nieuwe ontwikkelingen 
aan de oostrand van Ede. Bovendien sluit de route zeer 
goed aan op het recreatieve netwerk van de Veluwe en 
heeft daarmee een dubbelfunctie. 
De Veluweflankroute is een project in het Fietsplan 
en dient tevens het Programma Groene Mobiliteit 
Parklaan. Dit programma richt zich op het beperken 
van de verwachte groei van de automobiliteit op de 
Parklaan, zodat de capaciteit van de nieuwe weg voor 
onbepaalde tijd toereikend is. Dat kan met fysieke 
maatregelen zoals een fietsroute, maar ook met 
maatregelen als een werkgeversaanpak onder bedrijven, 
organisaties en overheden. In het kader van het Regionaal 
Mobiliteitsconvenant (dat zich richt op de gehele regio) 
en het Investeringsprogramma Agrifood 2030 (dat zich 
richt op de KennisAs) worden deze benaderd door de 
mobiliteitsmakelaar voor het maken en implementeren 
van slimme mobiliteitsplannen. Deze hebben tot doel 
om (gezamenlijk) thuiswerken te stimuleren, de spits 
te mijden, vaker te fietsen of het openbaar vervoer 
te gebruiken, of om deelmobiliteitsconcepten te 
introduceren. Ook de bedrijven in het Horapark zijn 
hiervoor interessant. 
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Landschappelijke en cultuurhistorische betekenis
De landschappelijke kernwaarde van het gebied wordt 
vooral bepaald doordat het - samen met het landgoed 
Hoekelum en de bossen van de Sysselt - onderdeel 
uitmaakt van een groene lob die de Veluwe met de 
(groenstructuren van de) stad verbindt. Beleid hiervoor 
is eerder uitgewerkt in het kader van de Groene Wig, de 
stadsvisie en recent in het nieuwe groenbeleidsplan. Het 
plangebied maakt een essentieel onderdeel uit van deze 
verbinding en is van belang voor diersoorten die zowel 
in de stad als in het bos leefgebieden hebben. Bij alle 
ontwikkelingen in het Horapark is de natuurwetgeving 
van groot belang. Vrijwel het gehele gebied is beschermd 
in het kader van het Gelders Natuur Netwerk en Groene 
Ontwikkelzone (GNN en GO). Dit betekent dat voor 
nieuwe bouwprojecten en uitbreidingen een ‘nee-tenzij’”-
regime geldt. In relatie tot Natura 2000 geldt het principe 
van ‘externe werking’. Dat betekent dat ook rekening 
gehouden moet worden met natuurbelangen in de 
nabijheid van Natura 2000-gebieden.
Uit het aaneengesloten bosgebied zijn stukken 
bouwgrond gehaald ten behoeve van de vestiging van 
bedrijven. Variatie in bospartijen, lanen en wandelpaden 
zijn kenmerkend aan het plangebied. In het westelijk 
deel zijn nog (restanten van) lanen en paden van de 
achttiende-eeuwse parkaanleg van het landgoed 
Hoekelum te vinden. De omgeving is moeilijk leesbaar, 
omdat er met de tijd veel onduidelijke paden door het 
bos zijn gemaakt. In de cultuurhistorische beleidsstrategie 
voor dit gebied (zone 2) geldt als uitgangspunt dat 
cultuurhistorische waarden moeten worden behouden 

en versterkt. Het gebied vormt cultureel gezien een 
overgang tussen de verschillende cultuurhistorische 
gebieden (ENKA, het landgoed Hoekelum en het 
sanatorium HORA).

In de ‘Visie Openbare Ruimte’ wordt het Horapark 
weergegeven op de kaarten als een locatie met 
inrichtingsniveau en beheerniveau ‘basis’, en met 
regieniveau ‘middel’.  “In deze gebieden heeft de 
gemeente de regie en stelt ze randvoorwaarden. 
Participatie is een belangrijk onderdeel van het proces, 
waarbij de inbreng van belanghebbenden meegenomen 
wordt bij het bepalen van de gewenste inrichting.”

In het kader van de ontwikkeling van het voormalige 
ENKA-terrein werd ontdekt dat hier een zeer grote 
populatie van de gewone pad aanwezig was. Uit tellingen 
in 2007 en 2008 bleek dat met meer dan 12.000 
volwassen padden het om één van de drie grootste 
paddenpopulaties van het land gaat. Om het verlies 
van leefgebied te compenseren is in het Horapark een 
drietal poelen aangelegd en zijn voorzieningen getroffen 
waardoor de soort zich veilig kan verplaatsen.

Stedenbouwkundige situatie
De bebouwing is grotendeels geconcentreerd in een 
aantal clusters die willekeurig en verscholen in het 
bosgebied liggen. De architectuur van de gebouwen 
binnen het gebied is gevarieerd, waarbij enkelen zich bij 
het boskarakter aansluiten en anderen een tegenstelling 
vormen. 

Figuur 12: GNN, GO en Natura 2000 ter plekke van het Horapark
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Figuur 13: Foto’s huidige situatie

Het uitgangspunt uit het beeldkwaliteitsplan om de 
verharding rond de gebouwen te minimaliseren en 
te laten bestaan uit materialen die aansluiten op het 
omringende natuurlijke karakter, is niet overal toegepast. 
Door de inrichting van enkele kantoor/bedrijfspercelen 
met niet streekeigen beplantingssoorten en de aanleg van 
uitgestrekte, kale parkeerterreinen dreigt de relatie van 
de bedrijven met het bos zoek te raken. Op het kruispunt 
van de toekomstige Parklaan en de Horalaan bevindt zich 
een beeldbepalende woning (Horalaan 1a). Tezamen met 
het ononderbroken bos en historische lanen is dit een 
karakteristiek element in het plangebied.

De Noot-locatie in het oosten van het plangebied vormt 
een uitzondering op de structuur van de rest van het 
Horapark. Deze locatie is geheel versteend en sluit niet 

aan bij het concept van een clusterbebouwing in het 
boslandschap. De verbindingen van en naar dit gebied 
zijn hard. Zo was het voor de erfgrens met de woonwijk 
ENKA noodzakelijk een hoge betonnen keermuur te 
plaatsen. 
De Horalaan is de centrale ontsluitingsweg voor 
gemotoriseerd verkeer vanaf het plangebied en vormt 
ook de grens met het landgoed Hoekelum. Vanaf de 
Horalaan leiden twee doodlopende wegen naar de 
bedrijven in het Horapark. Langzaamverkeerverbindingen 
naar de directe omgeving zijn onoverzichtelijk en op 
enkele plekken vormt de grens zelfs een fysieke barrière, 
zoals bij de Noot-locatie.

Figuur 14: Keermuur tussen woonwijk ENKA en het Horapark t.h.v. de Noot-locatie
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Sterkten Zwakten

• Locatie is goed bereikbaar per openbaar vervoer en 
per auto (Parklaan)

• In het gebied zijn bedrijven gevestigd die belangrijk 
zijn voor de lokale en regionale economie

• Groene kwaliteiten/bosbuurten
• Ligging in stedelijk gebied maakt dat de ontwikkeling 

past in het ruimtelijk adagium ‘inbreiding voor 
uitbreiding’

• Aanwezigheid van panden die fysiek geschikt zijn voor 
transformatie naar andere functies zoals wonen

• Ligging van het plangebied tussen gebieden met zeer 
verschillende ruimtelijke kwaliteiten

• Het gebied is moeilijk leesbaar door onder andere een 
wirwar aan onofficiële wandelpaden

• De verbindingen met de wijk ENKA zijn 
onoverzichtelijk en op enkele plekken vormt de grens 
zelfs een fysieke barrière 

• De Noot-locatie is een stenen eiland in het bos en 
vormt niet alleen vanuit de ENKA maar ook voor de 
natuur een barrière

• Veel langzaamverkeerroutes zijn donker door de 
dichte begroeiing en daardoor sociaal onveilig

• Kruispunten met fietsroutes zijn onoverzichtelijk en er 
wordt (te) hard gereden op de lange, rechte Horalaan

Kansen Bedreigingen

• Transformeren en ontwikkelen van een aantal 
percelen biedt kansen om de ruimtelijke kwaliteit 
sterk te verbeteren

• Kansen voor (betaalbaar) stedelijk wonen voor diverse 
doelgroepen 

• Terugdringen van depositie van stikstof en deels 
benutten van vrijkomende stikstofruimte voor 
ontwikkelingen in gebied

• Groenstructuur en biodiversiteit in gebied versterken
• Behoud en versterking van cultuurhistorische 

structuren, waaronder bomenlanen, aarden wallen en 
de paden die als onderdeel van de parkaanleg van het 
landgoed Hoekelum zijn aangelegd

• Verbetering van de verkeerskundige structuur en 
‘leesbaarheid’ van het gebied

• Verdere toename van de kantoorleegstand en 
daardoor kwaliteitsafname gebied 

• Nadelige impact van herontwikkelingen op de 
ecologische waarden en boslandschap 

3.3. SWOT-analyse

Op basis van de voorgaande paragrafen worden de 
volgende sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen 

gezien. Deze vormen de basis voor de visie in  
hoofdstuk 4.
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4. Ambities en doelstellingen

Op basis van interne brainstormsessies en gesprekken 
met de eigenaren zijn ambities en doelstellingen 
geformuleerd voor de herontwikkeling. In dit hoofdstuk 
worden deze voor het gehele gebied beschreven, zodat 
een integraal beeld ontstaat. Het gaat in deze startnotitie 
uitdrukkelijk nog niet om een volledige toetsing aan alle 
wettelijke en beleidsmatige kaders. Dit komt pas aan 
de orde bij de verdere uitwerking van de plannen. In 
dit document worden de hoofdlijnen en de gewenste 
ontwikkelrichting beschreven.

4.1. Visie op gebied

Het Horapark blijft een gebied van rust en onthaasting. 
Het bos is overal voelbaar en aanwezig als grote kwaliteit. 
Het gebied blijft een belangrijke plek houden in de lokale 
en regionale economie. Daarbij ontstaat wel nadrukkelijk 
ruimte voor andere functies, zoals wonen en/of zorg en 
kleinschalige recreatie. 

Het Horapark transformeert van een gebied met alleen 
werkfuncties naar een gebied waar zowel gewerkt als 
gewoond wordt. Het gebied biedt door de transformatie 
kansen om een divers woonprogramma toe te voegen, 
waardoor voor verschillende doelgroepen woningaanbod 
beschikbaar is. Het mengen van economische activiteiten 
met woonfuncties biedt een ideaal milieu waar mensen 
graag verblijven en dat ook na kantooruren gebruikt 
wordt. Ook de sociale veiligheid in en leefbaarheid van 
het gebied wordt versterkt doordat in de voorgestelde 
situatie het gebied dag en nacht wordt ‘bemenst’ (meer 
sociale controle). Naast woonfuncties worden ook kansen 
gezien voor functies zoals zorg, maar ook bijzondere 
functies die passen bij het bijzondere karakter van het 
Horapark. Daarbij kan worden gedacht aan kleinschalige 
vergaderfaciliteiten, horeca of een kleinschalig hotel/B&B.  

Figuur 16: Overzichtskaart Horapark met deelgebieden
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Op basis van deze visie zijn voor de ontwikkeling van het 
Horapark de onderstaande ambities en uitgangspunten 
geformuleerd, die in de onderstaande paragrafen worden 
uitgewerkt. 

De ontwikkeling van het Horapark:  
•	 blijft ook in de toekomst voldoende ruimte bieden 

voor kantoorhoudende organisaties en andere 
bedrijven, zoals onderwijs/trainingen, maar zal 
tegelijkertijd transformeren van monofunctionele 
kantoorlocatie naar een meer gemengd gebied, waar 
ook duidelijk plek is voor (betaalbare) woningbouw 
(uitwerking paragraaf 4.2);

•	 behoudt de groene kwaliteiten en versterkt deze waar 
mogelijk. De relatie met de omliggende gebieden 
wordt versterkt, met name de toegankelijkheid 
vanuit de ENKA, maar ook de ontbrekende 
groenstructuur wordt doorgetrokken in oostelijke 
richting. Ingezet wordt op behoud en versterking van 
cultuurhistorische structuren, waaronder de paden 
die als onderdeel van de parkaanleg van het landgoed 
Hoekelum zijn aangelegd, bomenlanen en aarden 
wallen (uitwerking paragraaf 4.3);

•	 is gericht op duurzame mobiliteit met veel ruimte 
voor langzaam verkeer en een maatwerkgerichte 
benadering ten aanzien van de (gereguleerde) 
parkeervoorziening (paragrafen 4.4);

•	 biedt kansen voor recreatie en toerisme die passen bij 
de groene uitstraling en ligging (paragraaf 4.5);

Figuur 17: Visiekaart

•	 levert een bijdrage aan herstel, behoud en versterking 
van biodiversiteit (4.6);

•	 levert een bijdrage aan het voorkomen van 
warmtestress en wateroverlast en dragen bij aan de 
energietransitie (4.7);

•	 biedt kansen voor een flexibele ontwikkelingsstrategie, 
zodat ingespeeld kan worden op onverwachte kansen 
die ontstaan (zie hoofdstuk 5 met de juridische 
strategie en investeringsstrategie en hoofdstuk 6 voor 
het proces/omgevingsmanagement).

4.2. Versterking woonkwaliteiten 

Er is veel behoefte aan woningen in Ede. De Regio Food 
Valley en daarbinnen de gemeente Ede groeien de 
komende jaren fors volgens de meest recente prognoses 
(Primos). Een deel van die behoefte moet worden 
opgevangen op transformatielocaties in de bestaande 
stad/dorpen. Het is voor het Horapark van belang een 
gedifferentieerd woonprogramma te realiseren in diverse 
prijscategorieën en groottes (conform de Woonvisie). 
Met name van structurele aard, maar mogelijk ook in 
tijdelijke vorm (afhankelijk van de situatie). Daarbij dient 
een belangrijk deel van de te ontwikkelen woningen in de 
betaalbare segmenten te worden ontwikkeld, conform 
de uitgangspunten in de ‘Beleidsnotitie betaalbare 
huur- en koopwoningen’ (sociale huur, midden-huur 
en sociale koop). Ook moet er aandacht zijn voor 
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het middensegment koop tot NHG-grens, om de zo 
gewenste doorstroming in de woningmarkt beter te 
kunnen faciliteren. 
Als belangrijke doelgroepen worden gezien jonge (koop-)
starters, jonge doorstromers, senioren en mensen met 
een lichte zorgvraag. Uiteraard is er ook ruimte voor meer 
exclusieve woonvormen die ondersteunend kunnen zijn 
aan het Food Valley-profiel (spoor 8 Woonvisie).
Ook wordt er gekeken naar de architectonische opgave. 
Wanneer een kantoorgebouw wordt getransformeerd 
naar wonen, dan moet dit na herontwikkeling ook 
herkenbaar zijn als woongebouw. Transformatie van 
de gebouwen gaat ook gepaard met verduurzaming 
en natuurinclusiviteit, in een streven naar betaalbaar en 
hoogwaardig wonen.

Het gebied biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen van 
woningen voor mensen met een zorgvraag. Daarbij wordt 
gedacht aan twee doelgroepen: mensen met een lichte 
zorgvraag die een reguliere woning kunnen bewonen en 
mensen met een lichte zorgvraag die geen specifieke, 
aangepaste woning nodig hebben, maar dit wel graag 
willen. Bij deze laatste doelgroep kan gedacht worden 
aan de behoefte van een woning in een complex met 
een gemeenschappelijke ruimte. Vanwege de afstand 
tot de voorzieningen is het gebied minder geschikt 

als woonlocatie voor mensen met een zorgvraag die niet 
zelfstandig kunnen reizen. 

4.3. Versterking ruimtelijke kwaliteit

Met de transformatie van het Horapark worden natuurlijke 
verbindingen versterkt en hersteld en tegelijk wordt het 
gebied als geheel een sterkere stedelijke en recreatieve 
schakel tussen stationsknoop, het ENKA-terrein en het 
landgoed Hoekelum. Er zijn een aantal richtinggevende 
thema’s. 

Het landschap is de drager van de ontwikkeling:
Grote kwaliteit is de continuïteit van het bos dat tot aan 
je voordeur komt. Het boslandschap is gevarieerd, er zijn 
gesloten en open plekken. Natuurwaarden worden versterkt 
door herstel van een robuuste groenstructuur langs de ENKA, 
waar de paddenpoelen deel van uitmaken en het gebied 
met de Sijsselt verbindt. De natuur is ook geholpen met een 
versimpeld routenet met minder paadjes en een herkenbare 
zonering van stille en levendige plekken. Boskamers zorgen 
voor een vanzelfsprekende ‘begrenzing’ van bosbuurten 
met hun eigen identiteit en transformatiekansen. Het 
landschappelijke reliëf kan worden benut voor het visueel 
wegwerken van parkeerkelders.  

Figuur 18: Landschappelijke elementen 

Figuur 19: Historische laan en fietspad in Horapark
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Versimpeld routenet met groene lopers:
Nieuwe fietsroutes op het Horapark vormen schakels in 
het grotere recreatieve fietsnet aan de Veluwezijde van 
Ede. Onderzocht zal worden of de Horalaan een nieuw 
profiel kan krijgen dat meer ruimte aan de fietser biedt. 
De Horalaan wordt het entreegebied van het Horapark 
en hier zijn auto’s voortaan te gast. Eventueel zou het 
losse fietspad (aan de noordzijde) met onoverzichtelijke 
kruisingen komen te vervallen of worden ingezet 
als wandelpad. Op het kruispunt met de noord-zuid 
fietsroute en entree Hoekelum kunnen kleinschalige 
recreatieve functies komen. Voor een prettige woonsfeer 
wordt de hechting met de ENKA sterk verbeterd 
door uitgekiend geplaatste voetpaden en zichtlijnen. 
Hierbij kan worden gebruikgemaakt van behoud en 
versterking van cultuurhistorische structuren, waaronder 
bomenlanen, aarden wallen en de paden die als 
onderdeel van de parkaanleg van het landgoed Hoekelum 
zijn aangelegd. Door de zonering en versimpeling van het 
routenet, met aandacht voor verlichting, wordt ook de 

sociale veiligheid en kansen voor ecologische structuren 
verbeterd. 

Groene en gezellige bosbuurten:
Met het bos tot aan je voordeur word je in het Horapark 
dagelijks omringd door natuur. Het vormt een uitnodiging 
tot ‘groen, groener, groenst’-gedrag. Per bosbuurt kan 
met de eigenaren en gebruikers bekeken worden waar zij 
kansen zien in hun directe leefomgeving. Bij de nieuwe 
ontwikkelingen staan in ieder geval duurzaamheid en 
circulariteit voorop. In mobiliteitsvorm, energiegebruik en 
materiaalgebruik. De bosbuurten krijgen een duidelijke 
eigen identiteit, waarbij de gebouwen zich richten op 
het hart, met prettige verblijfsplekken in de buitenruimte. 
De buurten hebben een eigen entree aan de Horalaan. 
Daardoor is er sprake van een duidelijke zonering van 
intensief en extensief gebruikte gebieden, waardoor kan 
worden geïntensiveerd in combinatie met versterking van 
de natuurwaarden. 

Figuur 20: Verbeelding van mogelijke verblijfsplekken in bosbuurten
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4.4. Verkeer en vervoer

Uitgangspunten verkeersstructuur
De ontsluiting voor autoverkeer moet uitsluitend via de 
Horalaan blijven plaatsvinden. Eventuele doorkoppelingen 
met de ENKA veroorzaken ongewenst sluipverkeer en 
lokken onnodige korteafstandsritjes met de auto uit. 
Belangrijk aandachtspunt voor de fietsers is de 
positionering van de Veluweflankroute door het 
Horapark. Naar het zuiden toe gaat deze over in de 
Laarder Allee. Naar het noorden toe moet deze via de 
structuur van de wijk ENKA aansluiten op de snelle 
fietsroute Ede-Veenendaal langs het spoor en er 
overheen via het nieuwe viaduct naar het World Food 
Center en de Kazerneterreinen. Door de ENKA zijn er 
drie denkbare alternatieven. De middelste ervan, welke 
het meest rechtstreeks op de Laarder Allee aansluit, 
lijkt de meest logische. Dit betekent dat een nieuwe 
doorsteek in de ecologische zone tussen Horapark en de 
ENKA moet worden gemaakt. Deze inbreuk kan worden 
gecompenseerd met het afsluiten van andere (inofficiële) 
paden.

Omwille van de voetgangersvriendelijkheid van het 
gebied, en vooral de aantakking op de looproutes naar 
het station en de bushaltes, is het van belang dat er 
meerdere doorsteken in de groene buffer zijn. Dit kan 

worden gerealiseerd door enkele informeel ontstane 
doorsteekjes te verbeteren en anderen te laten vervallen, 
zodat er doelgerichte routes ontstaan.

Het fietspad langs de Horalaan is smal, in slechte staat en 
wordt mogelijk als sociaal onveilig ervaren. Bovendien 
eindigt het pad abrupt en moeten fietsers alsnog de weg 
op om verder te kunnen fietsen. Een voetpad is er niet. 
De functie van de weg, die als erftoegangsweg buiten de 
bebouwde kom vrij rustig is, vereist ook geen vrijliggende 
fietsvoorzieningen. Er zijn hierdoor vraagtekens te 
plaatsen bij het nut en de noodzaak van dit fietspad.
Het zal moeten worden onderzocht of het fietspad 
direct na de oversteek bij de rotonde op de rijweg kan 
aansluiten en of de Horalaan kan worden voorzien van 
rode fietssuggestiestroken. Het oude fietspad zou dan 
vervangen kunnen worden door een wandelpad en zo 
bijdragen aan de mogelijkheid om een wandelrondje 
in het Horapark te kunnen maken. Overigens is het 
daarbij aan te bevelen om de weg iets te verbreden. 
Het huidige profiel is te krap om een voorziening met 
suggestiestroken conform landelijke richtlijnen te kunnen 
realiseren. Als dit geen haalbare of gewenste optie 
blijkt, kunnen ook andere oplossingen zoals een ander 
wegprofiel of een gedeeld fiets/wandelpad worden 
onderzocht.

Figuur 21: Verkeersstructuur Horapark
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Parkeren - auto’s
Het parkeerbeleid biedt initiatiefnemers/ontwikkelaars 
de keuze om de parkeerbehoefte te bepalen op basis 
van hetzij de parkeernormenbenadering, hetzij de 
maatwerkgerichte benadering. De maatwerkgerichte 
benadering biedt mogelijkheden om op basis van 
criteria binnen de context van de Omgevingswet tot het 
inschatten van een adequate parkeerbehoefte te komen. 
De ligging nabij het intercitystation Ede-Wageningen 
en de Parklaan met haar doorgaande fietsverbindingen 
biedt aan de ene kant kansen om bij te dragen aan een 
fysieke leefomgeving die bijdraagt aan de gezondheid 
van mensen en aan de andere kant kansen om duurzame 
mobiliteit te stimuleren. Het initiatief en de motivatie 
hiertoe dient vanuit de ontwikkelaar/initiatiefnemer 
opgepakt en begeleid te worden.

Parkeren - fietsen
Om het fietsgebruik te stimuleren is het wenselijk 
dat de fietsvoorzieningen goed geregeld zijn. Het 
gaat hierbij om de bereikbaarheid/ontsluiting van de 
private fietsstalvoorzieningen. Om het gebruik van 
de fiets te stimuleren dienen gebruikers/bewoners 
eenvoudig de fiets als vervoermiddel te kunnen 
pakken. Voor bewoners en bezoekers is voldoende 
fietsparkeercapaciteit dan ook wenselijk. Ook hiervoor 
geldt dat initiatiefnemers/ontwikkelaars kunnen kiezen 
uit de parkeernormenbenadering of de maatwerkgerichte 
benadering. Hier dient fietsstalruimte gerealiseerd te 
worden op eigen terrein, om het openbare gebied vrij te 
houden van (zwerf)fietsen.

4.5. Recreatie en toerisme

De verschillende functies binnen het gebied van De Wig 
trekken op dit moment hun eigen publiek, terwijl het 
geheel slechts in beperkte mate gebruikt kan worden 
als recreatief uitloopgebied. Daarvoor ontbreekt het aan 
recreatieve functies die een duidelijke relatie hebben met 
het gebied, alsmede een adequaat routenetwerk voor 
omme tjes en doorgaand fietsverkeer. Voor de bewoners 
van het plangebied dragen de aanwezigheid van bos en 
groen vlak ’voor de deur’ bij aan de woonbeleving. Dit 
biedt kansen voor de aanleg van fiets- en wandelroutes. 

4.6. Biodiversiteit en ecologie

Het belangrijkste uitgangspunt voor het Horapark met 
betrekking tot ecologie is dat er gewerkt wordt aan 
versterking van een klimaatbestendige, sterke ecologische 
infrastructuur en versterking van de (lokale) biodiversiteit. 
Zo houden we de natuur in stand en zorgen we voor een 
gezonde werk- en leefomgeving. 
Concreet kan worden bijgedragen aan de 
overkoepelende ontwikkelingsdoelen voor natuur en 
landschap. 

Deze zijn voor GNN (omvorming, natuurontwikkeling) 
vertaald naar het plangebied: 
•	 Ontwikkeling bosranden en geleidelijke overgangen
•	 Ontwikkeling uitwisseling met de omgeving 
•	 Ontwikkeling en versterking van biotopen voor 

amfibieën 
•	 Ontwikkeling cultuurhistorische patronen en 

beheersvormen

Doelen vanuit het Programma Biodiversiteit zijn:
•	 Herstel, behoud en versterking van biodiversiteit 

(hoofddoel)
•	 Natuurinclusief ontwerpen en bouwen als belangrijk 

onderdeel van ruimtelijke ontwikkelingen
•	 Specifieke aandacht voor bijzondere en karakteristieke 

soorten (vleermuizen, dagvlinders, amfibieën, 
etc.). Voorbeeld amfibieën: door de aanwezigheid 
van een essentieel leefgebied van de gewone pad 
is het van belang om rekening te houden met 
versterking van het leefgebied en bijbehorende 
ontsnipperingsmaatregelen (o.a. maatregelen ten 
aanzien van wegen en paden en/of bestaande 
gebouwen  en ondergrondse parkeergarages en 
ruimten).

Naast het GNN zijn ook de doelen voor Natura 2000 
relevant in verband met externe werking. Negatieve 
effecten kunnen onder andere optreden door 
lichthinder, geluidsverstoring, recreatie-invloeden en 
stikstofdepositie.

Het groenbeleidsplan laat zien dat het plangebied op de 
flanken van de Veluwe ligt en onderdeel uitmaakt van het 
robuuste raamwerk. Dwars door het gebied loopt een 
groenverbinding. Voor nieuwe ontwikkelingen geldt dat 
de groene waarde van het gebied in balans moet zijn met 
de economische waarde. Dat kan door ontwikkelingen bij 
te laten dragen aan versterking van de natuurwaarden van 
het gebied. 

Voor de ecologische functionaliteit van groene structuren 
en plekken is het van belang dat er voldoende brede 
doorgaande structuren van voldoende kwaliteit van 
oost naar west zijn. Aan de noordzijde van het perceel 
van Noot Beheer BV ontbreekt een dergelijke structuur. 
Hier liggen kansen om deze functionaliteit te versterken. 
Voor behoud van de ecologische functionaliteit en het 
waarborgen van doorgaande groenstructuren is het 
belangrijk dat de verschillende ontwikkelingen zo goed 
mogelijk in samenhang bekeken worden. 

Daarnaast is het voor verschillende diersoorten van 
belang dat bepaalde elementen behouden blijven en 
waar mogelijk versterkt worden, zoals de aanwezigheid 
van rustige plekken, bospercelen, foerageergebieden 
en donkere plekken (gebruik kan worden gemaakt van 
vleermuisvriendelijke verlichting of armaturen met 
gerichte lamellen). 
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Ook is het voor een goede uitwerking en behoud van 
de ecologische waarden van belang om naar een 
samenhangend geheel aan beheermaatregelen te streven 
voor particuliere terreinen en de openbare ruimte. Daarin 
kan ook het (bos)beheer worden afgestemd met de 
verschillende terreineigenaren.

De gemeente heeft verschillende tools beschikbaar om 
biodiversiteit mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen:

Programma biodiversiteit: https://ede.raadsinformatie.
nl/document/7394018/1/Programma-Biodiversiteit-
feb2019_DEF-21feb_DIGI_spreads_
Natuurinclusief ontwerpen en bouwen: https://www.ede-
natuurlijk.nl/natuurinclusief
Biomorfologische kaart: https://geo.ede.nl/index.php?@
Bio-morfologische-kaart

4.7. Klimaat(adaptatie) en 
energietransitie

Klimaatadaptatie
Klimaatadaptatie gaat concreet om maatregelen ter 
voorkoming van warmtestress en wateroverlast. De 
eerdergenoemde ambities op het gebied van groen 
(robuust groen in plangebied, zowel in openbare ruimte 
als groen op percelen) en datgene wat genoemd is in de 

paragraaf hiervoor over ecologie en biodiversiteit, dragen 
bij aan het voorkomen van warmtestress. Goed groen 
in het gebied zorgt ook voor meer opnamecapaciteit 
van water, waardoor wateroverlast vermindert. Uiteraard 
wordt verder uitgewerkt op welke wijze het watersysteem 
in het gebied gaat functioneren met het oog op het 
voorkomen van wateroverlast. 

Energietransitie
Gemeente Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Het 
besparen en vervangen van fossiele energie door 
hernieuwbare energie (energietransitie) staat hierbij 
centraal.  Voor Ede is deze ambitie een speerpunt; alle 
ruimtelijke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan 
deze opgave. Vastgoedeigenaren en -bouwers wordt 
gevraagd hoe hun ontwikkeling bijdraagt aan de ambitie 
Ede energieneutraal te maken. Denk hierbij aan het 
zeer energiezuinig en aardgasloos (ver)bouwen en 
realiseren van duurzame energieopwekking, bijvoorbeeld 
door het plaatsen van zonnepanelen. Ook kan bij de 
herontwikkeling van kantoren naar woningen worden 
gedacht aan goede warmte- en geluidsisolatie van de 
(tussen)wanden. 

De ambitie bij herontwikkeling is om gebouwen te 
verduurzamen voor de lange termijn. De gemeente wil 
actief meedenken in de mogelijkheden van toepasbare 
systemen.

https://www.ede-natuurlijk.nl/natuurinclusief
https://www.ede-natuurlijk.nl/natuurinclusief
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4.8.  Visie per deelgebied

Hieronder worden per deelgebied de specifieke visie en de koppelkansen genoemd. Daarnaast wordt er ook een 
referentie of wensbeeld getoond van één of meerdere koppelkansen.

Deelgebied A

Visie: 
De kantoorfunctie blijft behouden vanwege de goede ligging van de 
panden langs de Parklaan/KennisAs Ede-Wageningen. 

Koppelkansen: 
• Versterken biodiversiteit;
• Versterken ruimtelijke kwaliteit door maaiveld parkeren te beperken. 

Wensbeeld(B):

Gevelverbetering mogelijk gemaakt bij herontwikkeling van kantoorpand naar wonen door optopping - Arnhem
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Deelgebied B

Visie:
In dit deelgebied zal transformatie van functie plaatsvinden. De panden 
in eigendom van Achterberg Groep kunnen worden getransformeerd 
naar wonen. De bestemming van braakliggend perceel in eigendom van 
Bruil kan worden omgezet naar wonen en/of zorg. 
‘Optopping’ van bestaande panden kan alleen als integraal onderdeel 
van de vernieuwde architectuur. Intensivering en kwaliteitsverbetering 
gaan hand in hand.
Bij herontwikkeling wordt ook een verbeterslag van de openbare ruimte 
gemaakt door onder andere het maaiveld parkeren te minimaliseren, 
het boskarakter terug te brengen en aanpassingen te maken die horen 
bij een woonbestemming.

Koppelkansen: 
• Gebruikmaken van stikstofruimte via interne saldering; 
• Duurzame mobiliteit; 
• Versterken groen/biodiversiteit op private percelen;
• Herstellen en aansluiten bij cultuurhistorische padenstelsel;
• Kwaliteitsverbetering architectuur en omgeving

Inspiratiebeeld (B):

Gevelverbetering mogelijk gemaakt bij herontwikkeling van kantoorpand naar wonen door optopping - Arnhem
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Deelgebied C

Visie:
Op het moment functioneren de bestaande panden goed als 
kantoorpand. Daarom is functiewijziging op korte termijn niet aan 
de orde. Wel is er de ambitie om de (recreatieve) fietsstructuur te 
verbeteren. Dit biedt kansen om op termijn een kleinschalig recreatief 
knooppunt te ontwikkelen met daarbij een bijzondere functie, 
bijvoorbeeld kleinschalige horeca of een hotel.
De recreatieve fietsroute loopt dwars door de buurt, en de bebouwing 
(met eventuele recreatieve functies) richt zich op deze hoofd(fiets)
structuur.

Voor het onbebouwde gemeentelijke perceel (nu kantoorbestemming) 
is verkleuring naar kleinschalig toerisme of wonen ook mogelijk. Dit 
perceel bestaat momenteel uit dicht en oud bos. Verder onderzoek 
moet worden gedaan naar hoe deze bouwlocatie het best benut 
kan worden zonder onevenredige aantasting van de natuur (en 
paddenpoelen). Verschillen in hoogte van het maaiveld vormt hier een 
van de overwegingen.

Koppelkansen:
• Versterken fietsverbinding;
• Versterken biodiversiteit;
• Aantrekken van toeristische functies. 

Referentie (C):

Restaurant/café aan fietsroute in het bos - De Ossenstal, Epe
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Deelgebied D

Visie:
In dit gebied ligt het bestaande bedrijfsperceel van Noot BV. De visie is 
om dit perceel te herontwikkelen naar woningbouw, indien mogelijk 
met herhuisvesting van (een deel van) de huidige maatschappelijke 
functies en eventueel inpassing van het bestaande kantoorpand. 
De herontwikkeling biedt kansen om dit deelgebied te laten aansluiten 
bij de structuur van de andere deelgebieden - (woon)buurten in het 
bos. 

Koppelkansen: 
• Gebruikmaken van stikstofruimte via interne saldering; 
• Duurzame mobiliteit;
• Versterken groen/biodiversiteit op private percelen;
• Bijdragen aan de woningvoorziening in Ede;
• Ontwikkelen van een groenstructuur en verzachten van de erfgrens  
 met woonwijk ENKA; 
• Onderzoeken mogelijkheden transformeren bestaand kantoorpand  
 en herhuisvesting deel van de huidige maatschappelijke huurders.

Deelgebied E

Visie:
De openbare ruimte van het Horapark kan worden verbeterd. In de 
toekomst is dit een doorlopend bosgebied die de boskamers met 
elkaar en de omgeving verbindt. Hierbij moet worden gedacht aan 
betere verbindingen met de directe omgeving en herstel van het 
boslandschap. Ook zal er ecologisch herstel moeten plaatsvinden ter 
compensatie van de bouwopgave.

Het huidige fietspad moet een nieuwe koppeling krijgen met de 
woonwijk ENKA. Hierbij moet worden gekeken naar de impact op de 
paddenpoelen. De kwaliteit van de Horalaan kan worden verbeterd, 
zodat er minder hard gereden zal worden. Welke maatregelen 
hiervoor genomen moeten worden en een eventuele verplaatsing 
van het fietspad naar de Horalaan, moet worden onderzocht. Dit in 
relatie met de verwachte veranderingen in verkeersdrukte door de 
functieverkleuring.

Koppelkansen:
• Verbinden Horapark met directe omgeving;
• Versterken biodiversiteit;
• Herstellen doorlopende boskwaliteit.

Referentie (E)
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5.1. Juridische aanpak

De planontwikkeling zal in verschillende fasen in 
ontwikkeling worden genomen. De transformatie 
van de bestaande kantoorpanden kunnen daarbij 
relatief snel in procedure worden gebracht, omdat 
het voornemen bestaat om binnen de bestaande 
bebouwingscontouren te blijven. Daarbij is het logisch 
om ook het perceel van Bruil te betrekken, vanwege 
de stedenbouwkundige relatie. De initiatiefnemer heeft 
voor eigen rekening en risico vooruitlopend al veel 
voorwerk en onderzoek laten uitvoeren. Daarmee is 
het vanuit juridisch perspectief interessant om gebruik 
te maken van de coördinatieregeling van de Wet 
ruimtelijke ordening (artikel 3.30 Wro). Daarbij wordt de 
omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit gelijktijdig 
in procedure gebracht met het bestemmingsplan. 
Concreet betekent dit dat er gelijktijdig met de 
inzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan een 
ontwerp omgevingsvergunning wordt gepubliceerd. 
Belanghebbenden kunnen dan in één keer een reactie 
sturen op beide onderdelen. Vervolgens stelt de 
gemeenteraad het bestemmingsplan vast en het college 
van burgemeester en wethouders verleent vervolgens de 
omgevingsvergunning. Indien belanghebbenden het niet 
eens zijn met het genomen besluit, dan kunnen zij direct 
naar de hoogste bestuursrechter om de situatie voor te 
leggen. 

Voor de locatie van Noot Beheer BV en het gemeentelijke 
perceel ligt het voor de hand om het bestemmingsplan 
te wijzigen en vervolgens een omgevingsvergunning 
voor te bereiden. Het gaat hierbij namelijk om een 
wat grotere ontwikkeling met een nog onbekende 
stedenbouwkundige structuur. Het is gewenst om 
hiervoor eerst een stedenbouwkundig plan uit te werken 
en dit te laten vaststellen in een nieuw bestemmingsplan. 
Ook is het nog onduidelijk of het gemeentelijke perceel 
op de huidige locatie in ontwikkeling kan worden 
genomen, of dat het juist wordt samengevoegd bij de 
ontwikkellocatie van Noot Beheer BV.

5.2. Investeringsstrategie

Om te komen tot uitvoering van de ontwikkelingsvisie, 
zijn investeringen nodig van de eigenaren en van de 
gemeente als eigenaar van de openbare ruimten in het 
gebied. 

Uitgangspunt daarbij is dat met de private eigenaren 
afspraken worden gemaakt over de deelprojecten en 
kostenverhaal via anterieure overeenkomst. Bij de verdere 
uitwerking van deze overeenkomsten zal ook het gesprek 
worden gevoerd over de bijdrage voor de versterking van 
de ruimtelijke kwaliteit en infrastructuur. Het kan daarbij 
bijvoorbeeld gaan om versterking van biodiversiteit, 
duurzaamheid, compensatiemaatregelen en routes.  
Voor de publieke investeringen in het gebied, 
zoals de aanpassingen van de Horalaan en 
langzaamverkeersverbindingen, zal worden gekeken naar 
de gemeentelijke budgetten vanuit verkeer en beheer. 
Ook zal worden onderzocht of er subsidies en bijdragen 
van Rijk (WBI) of Provincie (Actieplan Wonen) ingezet 
kunnen worden. 

5. Juridische aspecten en 
financieel
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6.1. Vervolgproces

Momenteel zijn we in de definitiefase. Deze fase 
start met deze Startnotitie (voorheen: Nota van 
Uitgangspunten). Het vervolgproces zal per locatie 
verschillen. Voor de bestaande panden in deelgebied 
B (Achterberg Groep) én het perceel van Bruil wordt 
door de eigenaren een bouwplan opgesteld dat zal 
worden getoetst aan de ambities en doelen van deze 
startnotitie. Op basis van dit bouwplan sluit de gemeente 
een anterieure overeenkomst met de eigenaar en wordt 
de planologische procedure gestart. In de anterieure 
overeenkomst worden onder andere afspraken gemaakt 
over het bouwplan, het programma, de investeringen 
in de ruimtelijke kwaliteit, kosten van de ambtelijke 
planbegeleiding en integraal omgevingsontwerp en 
planschade. Voor dit deelgebied geldt ook dat de 
ontwikkeling snel zou kunnen starten, medio 2021. 

De ontwikkeling van het bedrijfsperceel van Noot BV, 
deelgebied D, is groter en complex. Voor deze locatie zal 
eerst een stedenbouwkundig plan en programma worden 
opgesteld door de eigenaar dat zal worden getoetst aan 
de ambities en doelen van deze startnotitie. Om te komen 
tot het stedenbouwkundig plan zal met de eigenaar een 
(intentie)overeenkomst worden gesloten, waarin onder 
andere afspraken worden gemaakt over het te volgen 
proces en de inzet van de gemeente. Op basis van een 
door de gemeente vastgesteld stedenbouwkundig plan 
en programma zal een anterieure overeenkomst worden 
gesloten en zal een bestemmingsplan in procedure 
worden gebracht. Samen met de eigenaar zal een 
planning worden opgesteld voor de werkzaamheden. 

6.2. Taken en verantwoordelijkheden 

Gezien het voorstel in het vorige hoofdstuk over 
de investeringsstrategie, ligt het initiatief voor de 
ontwikkeling van de deelprojecten plan bij de particuliere 
initiatiefnemers en vervult de gemeente daarbij een 
facilitaire rol. Vanwege het publieke belang dat we 
hechten aan deze ontwikkeling en ter borging van de 
opgaven die wij als gemeente zien, willen we deze 
faciliterende rol proactief oppakken en een betrokken 
en serieuze partner zijn in de ontwikkeling. Daarnaast 
heeft de gemeente een rol bij het realiseren van een 
aantal opgaven in het gebied, zoals het verbeteren van de 
fietsverbindingen, herinrichting van de Horalaan en het 
versterken van de groenkwaliteit en biodiversiteit. 

Dat leidt tot de volgende verdeling van 
verantwoordelijkheden en taken in deze planfase:

6.  Proces en 
omgevingsmanagement

Initiatiefnemer draagt verantwoordelijkheid voor:
•	 Uitwerking van de bouwplannen en 

stedenbouwkundige plannen, inclusief de genoemde 
opgaven/koppelkansen;

•	 Financiële haalbaarheid van het plan, die in het kader 
van de planologische procedures geborgd moet zijn; 

•	 Uitvoeren van de benodigde onderzoeken t.b.v. het 
bestemmingsplan;

•	 Omgevingsmanagement, waarbij 
verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemer ligt en de 
gemeente een adviserende rol heeft. 

Gemeente draagt verantwoordelijkheid voor:
•	 Bestuurlijke terugkoppeling richting college en raad;
•	 Adviseren over en toetsen van alle tussen- en 

eindproducten die initiatiefnemer oplevert;
•	 Organisatie van de overlegmomenten tussen 

initiatiefnemer en gemeente;
•	 Opstellen van de overeenkomsten;
•	 Opstellen Bestemmingsplan en/of ruimtelijke 

onderbouwing voor projectafwijkingsbesluit.

Projectteam
Er is een projectteam ingesteld, waarin zitting hebben 
de vertegenwoordiging van de initiatiefnemers, de 
gemeentelijke projectleider, de planjurist van RO en 
diverse interne disciplines. Daaromheen is een schil van 
specialisten van de gemeente gecreëerd, die op afroep 
beschikbaar zijn. De primaire afstemming en inhoudelijke 
werkzaamheden worden daarin besproken. Er is 
daarnaast een ambtelijk opdrachtgever en een bestuurlijk 
opdrachtgever, die periodiek geïnformeerd worden en 
waarnaar opgeschaald kan worden als vraagstukken 
daarom vragen. 

6.3. Omgevingsmanagement en 
participatie

Gezien het belang dat de gemeente Ede aan dit project 
en aan participatie hecht, coördineert de gemeente het 
omgevinsgproces. Hiervoor gebruiken we in Ede de 
Edese Participatieaanpak (EPA). Hierin wordt een leidraad 
gegeven voor het opstellen van de participatieaanpak in 
een project, dat begint met vier vragen om te bepalen in 
welke mate participatie gewenst is in dit project.

Belangrijk hierbij is dat de startnotitie reeds tot stand is 
gekomen door intensieve participatie van de eigenaren in 
het gebied. Alle eigenaren zijn benaderd en zijn gevraagd 
naar hun plannen. Met de eigenaren die plannen hebben 
is een groot aantal gesprekken gevoerd. Specifiek gaat 
het hierbij om de volgende eigenaren; Achterberg Groep, 



34

Bruil en Noot BV. Voor participatie met inwoners biedt de 
EPA een aantal handvaten die we hieronder uitwerken.

6.3.1. Randvoorwaarden en hoofdvragen 
participatie

1. Biedt het beleid/project/vraagstuk voldoende ruimte 
voor participatie?

Ja. Vanwege de omvang van het projectgebied en de 
samenhang tussen verschillende deelontwikkelingen is 
er ruimte voor participatie. Daarbij speelt met name de 
‘hoe-vraag’ een belangrijk onderdeel in de participatie. 
Naar de mening van de gemeente is de ‘wat-vraag’ 
minder in beeld voor participatie, omdat sprake is van 
leegstaande kantoorpanden en er grote kansen liggen 
voor transformatie naar woningbouw, om daarmee te 
voorzien in de actuele behoeftevraag. Daarnaast liggen 
er kansen om een grote bedrijfslocatie om te vormen tot 
een beter passende invulling in dit waardevolle gebied. 

2.  Is het onderwerp geschikt voor inwoners?

Ja. Inwoners zijn heel goed in staat om mee te denken 
over de vormgeving van de nieuwe ontwikkeling. Het 
is belangrijk om eventuele technische informatie van 
de ontwikkeling zo simpel en beknopt mogelijk te 
presenteren en inwoners alleen om input te vragen op 
onderdelen die hen ook echt aangaan. Aangezien het 
project bestaat uit particuliere deelplannen, ligt hier 
ook een grote verantwoordelijkheid voor de eigenaren. 
De bedoeling is wel dat vanuit de gemeente het 
omgevingsmanagement gecoördineerd zal worden, maar 
dat de eigenaren primair verantwoordelijk zijn voor de 
bewonersparticipatie van hun eigen bouwplan.

3. Is er voldoende tijd?

Ja. Hoewel we met het project een snelle procedure 
en doorlooptijd voor ogen hebben, is er zeker tijd om 
hierover het gesprek te voeren met de omgeving en 
andere stakeholders. 

4. Is er capaciteit en geld?

Ja. Communicatie en participatie zijn essentiële 
onderdelen van dit project, waarvoor voldoende 
capaciteit en middelen gereserveerd moeten worden. De 
kosten voor communicatie en participatie zijn een vast 
onderdeel in de begroting ten behoeve van het wettelijk 
kostenverhaal richting de initiatiefnemers. 

6.3.2 Verdieping

Met behulp van de vier kernvragen uit de Edese 
participatieaanpak wordt het doel van het 
participatietraject verder aangescherpt.

A)  Waarom, met welk doel kiezen we voor participatie?
•	 Inzicht in belangen en wensen van betrokkenen en 

mogelijkheden om tegemoet te komen aan deze 
wensen of belangen;

•	 Betrokkenheid/eigenaarschap creëren.

B)  Wie erbij betrekken?

Op basis van een krachtenveldanalyse is bepaald welke 
doelgroep op welke manier een belang heeft en/of 
invloed van het project ondervindt:

Eigenaren panden

Bedrijven 
•	 Bedrijven gevestigd in het gebied 

Bewoners
•	 Bewoners van de ENKA en eigenaren in de directe 

omgeving

Overig: diverse stakeholders uit Ede (o.a. fietsersbond 
Ede, natuur- en milieuverenigingen) 

C)  Wie is verantwoordelijk voor het participatieproces?

De particuliere initiatiefnemers en de gemeente Ede zijn 
gezamenlijk verantwoordelijk voor het participatieproces. 
Gelet op de omvang van het projectgebied met 
verschillende deelontwikkelingen, neemt de gemeente 
hierin de regie door penvoerder te zijn van brieven, 
mailingen en andere communicatie-uitingen die zich 
richten op het gebiedsniveau. Particuliere eigenaren zijn 
primair verantwoordelijk voor het participatieproces van 
hun eigen bouwplan.  

D)  Wat doen we met de uitkomsten?

De uitkomsten worden meegewogen in de 
oordeelsvorming van het gemeentebestuur (raadplegen). 
De gemeente bepaalt zelf de agenda, maar ziet 
betrokkenen als gesprekspartners bij ontwikkeling 
van beleid. Meningen, ervaringen en ideeën worden 
geïnventariseerd, maar zijn voor de gemeente niet 
bindend. De reacties van belanghebbenden worden 
meegenomen in het vervolgproces.

6.3.3. Participatiemiddelen

Dit onderdeel zal in het vervolgtraject nader worden 
uitgewerkt. Voor het project zal in ieder geval een 
aparte projectpagina worden gemaakt waarop de laatste 
informatie te vinden is. 

6.3.4. Spelregels

Zoals omschreven in de Edese Participatieaanpak houden 
we ons aan een aantal spelregels gedurende het hele 
proces:

1. We bieden deelnemers in het participatietraject een 
gelijkwaardig gesprekspodium.
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 Omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden 
in een ruime straal rondom het plangebied worden 
uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten. Via 
de lokale media en de gemeentelijke kanalen 
wordt de rest van Ede op de hoogte gesteld van 
informatiebijeenkomsten of beslismomenten. 

2. We hebben elk onze eigen rol, lichten deze toe en zijn 
erop aanspreekbaar.

 De rolverdeling tussen initiatiefnemers wordt 
vastgelegd in de anterieure overeenkomst. Daarnaast 
vormt deze startnotitie de basis voor de werkwijze en 
rolverdeling.

 
3. We zijn open naar elkaar over het proces en over wat 

we van elkaar verwachten.
 Vanuit de gemeente zijn we open over welke stappen 

we wanneer nemen, welke besluiten wanneer worden 
genomen en op welke momenten de omgeving 
invloed kan uitoefenen. 

4. We zeggen wat we doen en doen wat zeggen.
 Wanneer wijzigingen optreden in de aanpak ten 

opzichte van deze startnotitie, dan zal dit altijd open 
gecommuniceerd worden via de projectwebsite, 
informatieavonden en/of een brief. De raad wordt bij 
belangrijke wijzigingen ook op de hoogte gesteld en 
indien nodig om een extra besluit gevraagd. 
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