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Geachte heer/mevrouw, 

In het kader van het overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 
ontvingen wij op 18 december 2014 het voorontwerp van het bestemmingsplan Landgoed de 
Klauwenhof en woonkavel aan de Lange Klauwenhof Didam. 

Provinciaal beleid 
De Omgevingsvisie en de bijbehorende verordening zijn door Provinciale Staten vastgesteld. Op 
17 oktober 2014 zijn beide beleidsstukken in werking getreden. Het Omgevingsbeleid vervangt 
de Structuurvisie (Streekplan 2005) en de Ruimtelijke Verordening Gelderland. 

Planbeschrijving 
Het plan voorziet in de realisatie van een landgoed. Daarnaast wordt in ruil voor de sloop van 
een bestaande schuur een woongebouw met drie wooneenheden mogelijk gemaakt. Het 
plangebied bestaat uit twee deellocaties. Deze liggen aan de zuidoostkant van Didam en ten 
noorden van Nieuw-Dijk in het buitengebied van Montferland. 

Waardering 
Allereerst spreken de afdelingen hun waardering uit voor het plan. Het plangebied ligt niet binnen 
een gebied waarop specifieke provinciale sturing van toepassing is. Dit betekent echter niet dat 
het gebied geen belangrijke (natuurlijke en landschappelijke) waarden heeft. Het nieuwe 
provinciale omgevingsbeleid geeft in het buitengebied meer verantwoordelijk aan gemeenten. 
Uw gemeente heeft dit goed opgepakt. Het plan houdt rekening met het landschap, de 
bebouwing wordt gesitueerd op logische plekken aan de randen van de open es en het gebied 
wordt toegankelijk gemaakt voor wandelaars. 
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Kwalitatief Woonprogramma 
In de Omgevingsverordening is onder artikel 2.2.1.1 een bepaling opgenomen over nieuwe 
woningbouwlocaties. Deze worden slechts toegestaan wanneer dit past in het vigerende door 
Gedeputeerde Staten (GS) vastgestelde Kwalitatief Woonprogramma (KWP) successievelijk de 
door GS vastgestelde kwantitatieve opgave wonen voor de betreffende regio. Op dit moment 
geldt voor de Stadsregio nog het KWP3. 

Volgens KWP3 zou de regio van 2010 t/m 2019 netto 26.000 woningen mogen toevoegen. Van 
2010 t/m 2013 is de woningvoorraad in de regio (netto) met 9.562 woningen gegroeid. Er is dus 
nog behoefte aan (harde) plancapaciteit voor 26.000-9.562 = 16.438 woningen. De harde 
capaciteit voor de Stadsregio is op 1 januari 2014 met 18.118 woningen aan de hoge kant. Om 
toch ruimte te creëren voor goede woningbouwplannen is in drie sub-regio's een proces 
opgestart om woningbouwplannen te prioriteren volgens het stoplichtmodel. 

Stoplichtmodel voor woningbouw 
Op 8 mei 2014 is de Woonagenda 2013-2020 vastgesteld door het college van bestuur van de 
Stadsregio. In deze woonagenda zijn verschillende afspraken op regionaal en sub-regionaal 
niveau gemaakt. Eén van de afspraken uit de woonagenda 2013-2020 is om de 
woningbouwplannen vóór 1 juli 2014 te prioriteren conform het stoplichtmodel. Dit betekent dat 
de woningbouwplannen worden verdeeld in drie categorieën: groen, oranje en rood. 

De vorengenoemde deadline is niet gehaald maar de sub-regio Liemers waar uw gemeente 
onder valt is wel in een vergevorderd stadium. Onlangs heeft u de planningslijst voor uw 
gemeente vastgesteld. Onderhavig bestemmingsplan is op 'groen' gezet. Ondanks dat het 
proces nog niet volledig is afgerond (de planningslijsten dienen ook door de regio en de 
provincie te zijn vastgesteld) hebben wij er vertrouwen in dat dit op korte termijn gebeurt. De 
provinciale afdelingen begrijpen uw keuze om dit plan op groen te zetten en zien daar vanuit het 
ruimtelijk beleid geen belemmeringen voor. 

Advies 
Indien het plan ongewijzigd in procedure wordt gebracht, of wanneer eventuele wijzigingen geen 
betrekking hebben op een provinciaal belang, hoeft u het ontwerpbestemmingsplan noch het 
vastgestelde bestemmingsplan aan de provincie toe te zenden. In dat geval kunt u, indien 
gewenst, tevens gebruikmaken van de door Gedeputeerde Staten geboden mogelijkheid een 
gewijzigd vastgesteld plan eerder dan na zes weken te publiceren. 

Hoogachtend, 
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

G.J. S l a g ^ ^ 
teammanager Programmering 
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Geacht college, 

Op vrijdag 13 februari 2015 heeft u het voorontwerp bestemmingsplan Landgoed 
De Klauwenhof en nieuw woonkavel aan de Lange Klauwenhof te Didam toegestuurd. In het 
kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is 
dit de reactie van waterschap Rijn en IJssel. 

Na beoordeling van de ingediende stukken heb ik geen op- en/of aanmerkingen op het 
voorontwerp bestemmingsplan en de hierin opgenomen waterparagraaf. De watertoetstabel 
is volledig opgenomen en de relevante waterthema's zijn voldoende uitgewerkt. 

Mocht u nog wijzigingen aanbrengen in het plan, dan word ik daarvan graag op de hoogte 
gesteld. 

Met vriendelijke groet, 

drs. M.M. Klieverik 
manager Waterbeheer 
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