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Betreft: reactie op het ontwerp bestemmingsplan ‘Kern Gorssel 2011’ 
 
 
Gorssel, 7 mei 2013 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
De Vereniging Dorpsraad Gorssel (hierna: Dorpsraad) heeft kennis genomen van het ontwerp 
bestemmingsplan ‘Kern Gorssel 2011’. Wij willen daar graag een korte zienswijze over ge-
ven. Die zienswijze kan kort zijn, omdat wij hebben geconstateerd dat diverse zaken uit onze 
eerdere reactie op het voorontwerp bestemmingsplan tot aanpassingen hebben geleid of zoda-
nig door de gemeente zijn toegelicht dat ze voor ons duidelijk en acceptabel zijn. Dank daar-
voor. 
 
Onze reactie heeft betrekking op de volgende onderwerpen: de Bestemming ‘Groen’, de ver-
wijzing naar het Streekplan Gelderland 2005, de Lochemse structuurvisie en Poststraat 7. De 
opmerkingen hebben betrekking op de Toelichting bij het ontwerp bestemmingsplan en op de 
Regels. 
 
Toelichting 
 
Bestemming ‘Groen’ 
Blijkens de nieuwe Structuurvisie 2012-2020 en Woonvisie 2012-2020 onderkennen de ge-
meente Lochem en de Dorpsraad Gorssel beide het grote belang van een aantal groene loca-
ties binnen de kern van ons dorp. Het gaat dan bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om de 
Roskamweide (langs de Van der Capellenlaan en Veldhofstraat), het weitje van Mogezomp 
(achter de boerderij aan de Veldhofstraat, gelegen aan de Manegelaan), het weitje van Goor-
man (nabij het openluchttheater, langs Esdoornlaan en Lindelaan) en het park achter Den 
Oldenhof (tussen Hoofdstraat en Westronde). Die locaties willen we beide graag groen en 
onbebouwd laten; zie ook het Dorpsplan Gorssel 2013-2017. 
Naar onze mening zou daarom voor de betreffende locaties een betere ‘bescherming’ dan 
louter ‘Groen’ op zijn plaats zijn. Bij de bestemming ‘Groen’ bestaan er immers nog moge-
lijkheden tot het plaatsen van bouwwerken, speeltoestellen e.d. 
Uit uw uitleg op onze eerdere inspraaknota bij het voorontwerp begrijpen we dat de gemeente 
de bestemming ‘Groen’ voor deze gebieden passend acht, maar wij zouden toch graag zien 
dat deze voor het dorpsbeeld bepalende groene locaties niet als gewoon groen worden behan-
deld, met andere woorden dat er minder mee mag gebeuren dan bij de bestemming ‘Groen’. 
Vooral zou de mogelijkheid voor bouwwerken of speeltoestellen moeten vervallen. 
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Streekplan Gelderland 2005 
Op diverse plekken wordt het streekplan Gelderland 2005 in de tekst aangehaald (met name 
hoofdstuk 3.1) en uit dat streekplan worden ook nog passages geciteerd die inmiddels achter-
haald zijn.  
Wij zijn ons ervan bewust dat er geen streekplan van recentere datum is en dat dat streekplan 
dus nog wel genoemd moet worden. Maar wat ons betreft kan dat op bepaalde punten niet 
zonder nadere toelichting op onderdelen waarop inmiddels voortschrijdend inzicht bestaat. 
Wij achten het vooral niet passend dat in het onderhavige bestemmingsplan nog wordt verwe-
zen naar de zoekzones Wonen uit het streekplan Gelderland 2005. Ten aanzien van die zoek-
zones bestaat inmiddels voor de kern Gorssel een volstrekt andere visie, zoals ook verwoord 
is in de gemeentelijke Structuurvisie 2012-2020 en Woonvisie 2012-2020. 
 
Structuurvisie 2007-2015 
Op diverse plekken wordt de oude Lochemse Structuurvisie 2007-2015 in de tekst aangehaald 
(met name hoofdstuk 3.2) en uit die structuurvisie worden ook nog passages geciteerd die 
inmiddels achterhaald zijn. 
We zijn ons ervan bewust dat de Structuurvisie 2012-2020 nog niet formeel is vastgesteld en 
dat dus de bestaande structuurvisie genoemd moet worden. Maar wat ons betreft kan dat op 
bepaalde punten niet zonder nadere toelichting of zonder aan te geven dat er in de nieuwe 
structuurvisie een afwijkend standpunt wordt ingenomen. De nieuwe structuurvisie en ook de 
nieuwe woonvisie worden overigens adequaat beschreven in de Toelichting, maar de niet-
ingevoerde lezer wordt nu wel erg op een dwaalspoor gezet. 
 
Poststraat 7 
Wij hebben kennis genomen van de inspraak van de eigenaar van Poststraat 7 op het voor-
ontwerp bestemmingsplan. De reactie daarop van de gemeente is duidelijk en consequent. Als 
Dorpsraad hopen wij nog steeds dat in gezamenlijke samenwerking van eigenaar, gemeente 
en Dorpsraad op die locatie een invulling kan worden gevonden die past bij de omgeving en 
binnen de randvoorwaarden die het voorliggende ontwerp bestemmingsplan biedt. 
 
Regels 
 
Bestemming ‘Groen’ 
In artikel 8 van de ‘Regels’ wordt de bestemming ‘Groen’ omschreven. Die is, vergeleken 
met de tekst in het voorontwerp, nu te ruim geformuleerd en verwarrend. Dat hangt samen 
met de toegevoegde teksten voor het openluchttheater/heemtuin en voor het hobbymatig hou-
den van dieren. 
De toegevoegde teksten (voor openluchttheater: artikel 8.1 onder f en g, alsmede artikel 8.2 
en 8.3 en voor de dieren: artikel 8.1 onder e) hebben betrekking op enkele specifieke gebie-
den met de bestemming ‘Groen’. Voor die specifieke gebieden zijn de teksten prima. Maar 
zoals het nu geformuleerd staat kan de tekst van artikel 8 gelezen worden alsof op alle 
‘Groen’-locaties een openluchttheater/heemtuin kan komen of hobbydieren gehouden kunnen 
worden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.  
Dit artikel zal geherformuleerd moeten worden, zodat de bepalingen voor de hobbydieren en 
voor openluchttheater/heemtuin uitsluitend slaan op de in aanmerking komende percelen.  
Het verdient aanbeveling voor elk ‘Groen’ gebied de specifieke bestemming nader aan te 
duiden. 
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Voor een nadere toelichting op deze brief zijn wij desgewenst graag beschikbaar. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
A.J. Geerlink 
Voorzitter Vereniging Dorpsraad Gorssel 


