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Secretariaat:  
Poststraat 8, 7213 DC  Gorssel 
E-mail: info@dorpsraadgorssel.nl 
www.dorpsraadgorssel.nl 

 
 
Aan het college van B&W van Lochem 
Postbus 17 
7240 AA  LOCHEM 
 
 
Betreft: opmerkingen Vereniging Dorpsraad Gorssel bij het voorontwerp Bestemmingsplan 

Kern Gorssel 
 
 
Gorssel, 23 mei 2012 
 
 
Geacht college, 
 
De Vereniging Dorpsraad Gorssel heeft kennis genomen van het Voorontwerp 
Bestemmingsplan Kern Gorssel en maakt graag van de gelegenheid gebruik haar 
opmerkingen bij de beschikbare stukken kenbaar te maken. 
 
Wij geven achtereenvolgens onze opmerkingen bij  

- Bestemmingsplan Gorssel, Toelichting 16032012 
- VO+RGLS+Gorssel,+16+maart+2012 (Regels) 
- Kaartblad 1 
- Kaartblad 2 
- Kaartblad 3 
- Bijlage 1 - Functiekaart 
 

Wij hebben onze opmerkingen als ondersteuning ook als notities in de diverse PDF-
documenten opgenomen, zodat zichtbaar is voor welke locaties de opmerkingen specifiek 
gelden. Deze PDF’s sturen we per mail de afdeling RO als document toe, omdat het uitprinten 
ervan niet handig is.  
 
Bij de Toelichting (per paragraaf) 
 
1.1 Algemeen 
Het Bestemmingsplan heeft als publicatiejaar gekregen: 2011. Wij nemen aan dat dat 
veranderd zal worden in 2012. 
 
1.2 Voorgeschiedenis 
Op diverse plaatsen in de Toelichting wordt melding gemaakt van de woningbouw aan de 
Elfuursweg/Kozakkenweg (Gorssel-Noord). Deze nieuwe wijk ligt er al meer dan tien jaar en 
zou zeker niet extra aandacht hoeven krijgen. Zie ook par. 1.4 en p. 7 onderaan. 
 
1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 
De begrenzing van het plangebied omvat niet de nieuwbouwwijk Grooterkamp en de 
paardenwei aan de Kamperweg. Volgens ons is het zeer aan te bevelen dit nieuwe 
bestemmingsplan de totale kom van Gorssel te laten omvatten. 
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Wij stellen dan ook voor in de opsomming in par. 1.4 het Bestemmingsplan Grooterkamp op 
te nemen. (N.B.: Het * onderaan de opsomming is niet in de tekst terug te vinden.) 
 
2.2 Bestaande structuur op hoofdlijnen 
Op p. 8 worden de groengebieden beschreven. Deze gebieden zijn beslist beeldbepalend voor 
de kern Gorssel. Er wordt vermeld dat het parkachtige gebieden zijn en openbaar 
toegankelijk. Het merendeel van deze gebieden betreft echter weilanden met agrarisch 
gebruik, die bovendien in particulier bezit zijn. Deze weilanden, maar ook enkele andere 
terreinen, zijn niet openbaar toegankelijk. Op de kaart op p. 6 is bovendien het onderste met 
G1 aangeduide terrein (de zgn. ‘paardenwei’) nog geen onderdeel van dit bestemmingsplan, 
omdat het bij Grooterkamp hoort.  
Vanwege het beeldbepalende karakter moet in deze groengebieden onderscheid gemaakt 
worden in bestemmingsaanduiding. Hierop komen we verder in dit stuk terug. 
 
2.3 Functies 
Onder ‘voorzieningen’ wordt gemeld dat politie, brandweer, school en kerk aan het plein zijn 
gelegen. Dat is niet conform de werkelijkheid. Er is geen politiebureau, de brandweer is 
gevestigd aan de Hoofdstraat, de school ligt aan de Veldhofstraat en grenst voor een klein 
gedeelte (niet zijnde de ingang) aan de Hoofdstraat en alleen bij de kerk kan van een pleintje 
gesproken worden. 
De functiekaart op p. 9 wordt bij bijlage 1 besproken. 
 
2.4 Verkeersaspecten 
Op de kaart op p. 10 zijn de ontsluitingswegen aangegeven. Deze ontsluiting is niet compleet 
weergegeven. De Hoofdstraat sluit ook in noordelijke richting aan op de N348. Ook de 
Molenweg kan als ontsluitingsweg aangemerkt worden. Ook in de tekst is dit niet correct 
opgenomen. 
 
3.1 Provinciaal beleid 
Weliswaar is Streekplan Gelderland 2005 formeel het laatste streekplan. Dat plan is inmiddels 
achterhaald en daar moet in de toelichting aandacht aan besteed worden. De inzichten zijn 
drastisch gewijzigd en daarvan moet melding gemaakt worden. Toetsing aan het verouderde  
streekplan is ongewenst. 
Op p. 14 wordt verwezen naar de zoekzones voor stedelijke functies en landschappelijke 
versterking die GS Gelderland op 12 december 2006 hebben vastgesteld. De voor Gorssel 
aangewezen zoekzones Wonen zijn niet meer relevant. Wij verwijzen in dat kader ook naar 
het rapport Pau, dat in het kader van de Lochemse Structuurvisie 2010-2020 in 2012 is 
verschenen. De laatste zin boven het kaartje op p. 14 (‘Dit bestemmingsplan maakt echter 
geen nieuwe woningen mogelijk.’) is onduidelijk. Er zou moeten staan: ‘Ondanks dat in het 
inmiddels verouderde streekplan sprake is van zoekzones Wonen, is in dit conserverende 
bestemmingsplan geen mogelijkheid opgenomen voor het bouwen van woningen in nieuwe 
gebieden’. 
De tekst onderaan p. 14 is een goed voorbeeld van volstrekt verouderde informatie: … op 
regionaal niveau meer huurwoningen en meer betaalbare woningen…… steeds minder 
nodig’. Deze regels moeten vervallen.  
Het valt verder op dat op p. 15 opgemerkt wordt dat het streekplan niet of nauwelijks raakt 
aan dit bestemmingsplan. Waarom dan er zoveel woorden aan dit verouderde streekplan 
besteed? 
 
3.2 Gemeentelijk beleid 
Er wordt verwezen naar de oude Structuurvisie 2007-2015. Ook deze structuurvisie is 
inmiddels achterhaald: voor de gehele gemeente Lochem wordt gewerkt aan een nieuwe 
structuurvisie, waarbij de inwoners van Gorssel meewerken aan de visie voor de kern 
Gorssel. 
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Verder wordt melding gemaakt van de resultaten van ‘het meest recente 
woningmarktonderzoek’ uit 2006. Inmiddels zijn er recentere gegevens beschikbaar. 
De conclusies uit de oude structuurvisie worden aangehaald: bouwopgaven voor Gorssel en 
Eefde en inbreiding boven uitbreiding. In de grotere bouwopgave is voorzien door de wijk 
Grooterkamp, en hierna is geen nieuwbouw meer nodig noch wenselijk. De notie inbreiding 
boven uitbreiding moge elders in de gemeente voorkeur verdienen, maar in de kern Gorssel 
kan daarvan geen sprake zijn. De kostbare groene open plekken in het dorp dienen immers 
behouden te blijven (zie de nieuwe structuurvisie 2010-2020 en het Dorpsplan 2008). 
Ook de gegevens in de tabel op p. 16 en de rest van de tekst in deze paragraaf zijn 
ondeugdelijk, want gebaseerd op verouderde informatie uit de vorige Structuurvisie 2007-
2015. De verwijzing naar Mogezomp is uit den boze, want dat is één van de kostbare groene 
plekken in het dorp. Centrumgebied en Veldhofstraat zijn al lang gerealiseerd, dus de term 
‘vergund’ is ook niet correct. De gehele tekst tussen de tabel op pagina 16 en de kaart op 
pagina 17 moet grondig ingekort en aangepast worden. Hier ontstaat ook verwarring omdat 
Grooterkamp nog niet is opgenomen in het bestemmingsplan. 
Het kaartje op pagina 17 is volstrekt verouderd. Dat moet verwijderd worden. 
 
4.3 Besluit externe veiligheid 
Op p. 24 onder ‘railverkeer’ wordt melding gemaakt van het vervoeren van beperkt 
gevaarlijke stoffen. Er zal echter ook aandacht aan PHS/GON gegeven moeten worden. 
 
De tabel op p 29 vermeld bij ‘grondwateroverlast’ dat het plangebied zich niet in de 
invloedzone van de IJssel zou bevinden. Nu worden we weliswaar door dijken beschermd, 
maar de IJssel heeft invloed op grondwaterstanden etc. 
Bij de aandachtsthema’s in deze tabel onder ‘recreatie’ staat ten onrechte dat er geen sprake is 
van actief recreatief medegebruik van gronden van het Waterschap. Maar: Waterschap, 
gemeente en Dorpsraad ontwikkelen plannen voor recreatief medegebruik van de dijken langs 
de IJssel. 
 
4.7 Flora- en faunawet 
Het kaartje op p. 30 vermeldt ‘Lochem’ waar ‘Gorssel’ moet staan. 
 
5.3 Woningbouwontwikkeling 
Ook hier geldt dat de tekst over de in- en uitbreidingslocaties achterhaald is. Zie ook de 
opmerking van SAB. 
 
6.3 Artikelgewijze toelichting 
Bovenaan p. 40 wordt gemeld dat bij ‘Bedrijven’ buiten het bouwvlak maximaal 30% van de 
gronden mag worden bebouwd. Dat is een te vage en beslist niet acceptabele aanduiding, 
zeker bezien in combinatie met het feit dat de bouwvlakken in veel gevallen reeds aanzienlijk 
groter zijn dan huidige bebouwde oppervlakten .  
Eveneens op p. 40 staat dat de bestemming ‘Centrum’ alleen wonen op de begane grond 
toestaat. Op de tweede verdieping en hoger is geen zelfstandige woonfunctie toegestaan. De 
realiteit in het centrum van de kern Gorssel is echter een geheel andere. Er wordt op ruime 
schaal boven de winkels gewoond en dat is beslist ook een gewenste situatie. 
 
 
Bij de Regels 
 
Artikel 7 Groen 
In de regels bij het oude Bestemmingsplan (1994) was het mogelijk groengebieden een 
hogere bescherming te geven (dus bijvoorbeeld geen paden, speeltoestellen en bouwwerken 
geen gebouwen zijnde). Voor specifieke onderdelen van het onderhavige voorontwerp 
bestemmingsplan is dat nog steeds gewenst, zie ook onze opmerkingen hierna bij de 
betreffende kaarten. 
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Artikel 8 Groen–Houtopstand 
Voor deze bestemming geldt dat er geen mogelijkheid voor bouwwerken opgenomen zou 
moeten worden voor bepaalde specifieke onderdelen van het onderhavige bestemmingsplan. 
 
Artikel 25 Algemene afwijkingsregels 
Ad b1: Toelating van afwijking van de maatvoering voor bouwwerken tot 10% is ongewenst. 
 
Artikel 26 Overgangsrecht 
Ad 26.1.2: Toelating van afwijking van de maatvoering voor bouwwerken tot 10% is 
ongewenst. 
 
 
Bij de Kaarten 
 
Algemene opmerking bij de kaarten 
De bouwvlakken doorsnijden heel vaak de plattegronden van de bestaande woningen. Dat is 
niet de bedoeling. De bouwvlakken dienen de oppervlakken van de bestaande woningen weer 
te geven. In de digitale versie van de kaarten is dit door ons op diverse plekken, uitsluitend als 
illustratie, aangegeven. 
De begrenzing van het plangebied omvat niet de nieuwbouwwijk Grooterkamp en de 
paardenwei aan de Kamperweg. Volgens ons is het zeer aan te bevelen dit nieuwe 
bestemmingsplan de totale kom van Gorssel te laten omvatten. 
 
Kaart 1  
Voor het groene gebied hoek Molenweg/Esdoornlaan (Heemtuin) is inmiddels sprake van 
een ter inzage gelegd ontwerp Bestemmingsplanwijziging (wij zullen daar separaat op 
reageren). Net als bij het gebied hoek Ketenbosweg/Dommerholtsweg zou dit gebied blanco 
gelaten moeten worden en buiten het onderhavige bestemmingsplan moeten blijven. 
Het gebied ten zuiden hiervan, op de hoek van Esdoornlaan/Lindelaan (‘wei van 
Goorman’)’met de bestemming G (Groen), moet een bestemmingsaanduiding krijgen die 
meer bescherming biedt dan de huidige aanduiding Groen (zie opmerking hierboven bij 
Regels, artikel 7). 
Een groot deel van Gorssel-Noord heeft de aanduiding ‘Waarde-Archeologie’. Echter, deze 
aanduiding is ten onrechte niet vermeld op het blanco deel Ketenbosweg/Dommerholtsweg.  
De groenstrook tussen de Eikensingel en de Elfuursweg met bestemming Groen-HO moet 
een bestemmingsaanduiding krijgen die meer bescherming biedt dan de huidige aanduiding 
Groen-HO  (zie opmerking hierboven bij Regels, artikel 8). 
Het is niet gewenst dat het bouwvlak van de Welkoop (Molenweg 38) aan alle kanten tot aan 
de perceelsgrens loopt, want het is niet gewenst dat het hele perceel wordt volgebouwd. Het 
huidige bebouwde oppervlak moet gevolgd worden.  
 
Kaart 2 
Het gebied tussen Joppelaan, Warande en Nikkelsbergweg met de aanduiding G en G-HO 
moet een bestemmingsaanduiding krijgen die meer bescherming biedt. 
 
Kaart 3 
Aan de Hoofdstraat is logischerwijs de bestemming ‘Centrum’ toegekend aan de meeste 
terreinen en gebouwen. Daarbij zijn echter aaneengesloten bouwvlakken getekend. Dit is 
absoluut ongewenst, want aan de Hoofdstraat moet niet aaneengesloten gebouwd mogen 
worden. De bouwvlakken moeten dus per afzonderlijk perceel moeten worden aangegeven. 
Bovendien lopen de bouwvlakken op de kaart aan de achterzijde geheel door tot het einde van 
de percelen. Daar bevinden zich tuinen; de bouwvlakken moeten dus niet tot de begrenzing 
van de percelen doorlopen, maar dienen overeen te komen met de huidige bebouwde 
oppervlakken. 
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Ook het bouwvlak van de Roskam aan de Hoofdstraat is naar de oostzijde erg veel groter dan 
de huidige bebouwing. Het is niet gewenst dat daar een dergelijk massaal gebouw mogelijk is. 
Het huidige bebouwde oppervlak moet gevolgd worden.  
Het terrein van De Borkel aan de Hoofdstraat is als een massaal bouwvlak getekend, 
waarbinnen maximaal 15 m. hoog gebouwd kan worden. Inmiddels zijn er goedgekeurde 
nieuwbouwplannen. Voorstel: pas de bouwvlakken aan aan deze nieuwbouwplannen. 
Het terrein van De Bloemenkamp is een heel groot aaneengesloten bouwvlak dat aan de 
noordzijde zelfs tot aan de perceelsgrens loopt. De aangegeven bouwhoogte voor het nieuwe 
gedeelte in dit bouwvlak (3/3) is niet correct getekend en moet worden aangepast aan de 
bestaande situatie. 
Het huis De Uiver aan de Joppelaan 1 maakt deel uit van een aaneengesloten bouwvlak met 
bestemming Centrum. Zowel de bestemming Centrum als de massaliteit van het bouwvlak in 
ongewenst. De bestemming moet zijn Wonen en het bouwvlak moet aansluiten aan de 
bestaande bebouwing. 
Huize Everdina (Hoofdstraat 43) heeft als bestemming Wonen. In dit gebouw zijn echter ook 
de Wereldwinkel en een drukkerij gevestigd. De bestemming moet worden aangepast. 
Het terrein waar de brandweer gevestigd is (Hoofdstraat 14) is geheel als bouwvlak 
getekend. Het is gewenst het bouwvlak te laten aansluiten bij de bestaande bebouwing. 
Het perceel van Kreeftenberg (Nijverheidsplein 3) is vrijwel geheel als bouwvlak 
ingetekend. Het is gewenst het bouwvlak te laten aansluiten bij de bestaande bebouwing. 
Het perceel Poststraat 7 heeft een bouwvlak dat behoorlijk groter is dan huidig bebouwd 
oppervlak. Het is gewenst het bouwvlak niet te wijzigen ten opzichte van het vigerende 
bestemmingsplan. Het perceel heeft op de kaart de bestemming Maatschappelijk. In het 
vigerende bestemmingsplan was sprake van de bestemming Dorpsvoorzieningen-winkels. 
Gelet op de vele discussies die over de bouwplannen voor dit perceel gevoerd zijn, vragen wij 
speciale aandacht voor dit deel van de kaart. Zoals bekend zou de Dorpsraad Gorssel op die 
plek graag bij de omgeving passende bebouwing zien die geen overlast voor de omwonenden 
met zich meebrengt. 
Het huis gelegen Joppelaan 21 (hoek Molenweg) heeft geen bedrijfsbestemming meer. 
Passender zou zijn dit perceel een woonbestemming te geven. 
Het Tramstation aan de Van der Capellenlaan heeft inmiddels een aanbouw die buiten het 
ingetekende bouwvlak valt. Het bouwvlak moet worden aangepast. 
Het terrein ten oosten van het Tramstation (voormalige tennispark) dat in het vigerende 
bestemmingsplan de bestemming Maatschappelijk heeft, is nu veranderd in Groen. Bekend is 
dat dit terrein onderdeel gaat uitmaken van de parkeervoorzieningen van het toekomstige 
museum. Het zou dus aanbeveling verdienen de vigerende bestemming te handhaven, 
uiteraard uitsluitend voor die toekomstige parkeervoorziening. 
Het gebied tussen de Touwslagerij en de Manegelaan (‘wei van Mogezomp’)’met de 
bestemming G (Groen), moet een bestemmingsaanduiding krijgen die meer bescherming 
biedt dan de huidige aanduiding Groen (zie opmerking hierboven bij Regels, artikel 7). 
De Roskamweide op de hoek van de Veldhofstraat en de Van der Capellenlaan met de 
bestemming G (Groen), moet een bestemmingsaanduiding krijgen die meer bescherming 
biedt dan de huidige aanduiding Groen (zie opmerking hierboven bij Regels, artikel 7). 
Het gebied tussen Van der Capellenlaan, Roskamweg en Kamperweg met de bestemming 
G-HO, moet een bestemmingsaanduiding krijgen die meer bescherming biedt dan de huidige 
aanduiding Groen-HO  (zie opmerking hierboven bij Regels, artikel 8). 
Het park achter Den Oldenhof met de bestemming G (Groen), moet een 
bestemmingsaanduiding krijgen die meer bescherming biedt dan de huidige aanduiding Groen 
(zie opmerking hierboven bij Regels, artikel 7). 
De weitjes langs de Kamperweg met de aanduiding G moeten een bestemmingsaanduiding 
krijgen die meer bescherming biedt dan de huidige aanduiding Groen (zie opmerking 
hierboven bij Regels, artikel 7). 
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Bij de Functiekaart 
 
Algemeen: de toelichtingen op de Functiekaart bij de nummering is onvolledig en vaak 
onjuist. 
Het huis De Uiver aan de Joppelaan 1 heeft op de Functiekaart een bedrijfsbestemming 
gekregen. Dit betreft voornamelijk een woonhuis dat een woonbestemming behoort te 
hebben. Een beperkt deel is werkplaats. Dit perceel moet een woonbestemming krijgen, zie 
ook de opmerking bij kaart 1. 
Het huis aan de Joppelaan 19 heeft op de Functiekaart een bedrijfsbestemming, maar op de 
bestemmingsplankaart een (terechte) woonbestemming. 
Het huis aan de Poststraat 8 heeft op de Functiekaart een bedrijfsbestemming, maar op de 
bestemmingsplankaart een (terechte) woonbestemming. 
Keukenstudio Stormink aan de Hoofdstraat 25 heeft op de Functiekaart een 
bedrijfsbestemming, maar op de bestemmingsplankaart een (terechte) centrumbestemming. 
De Touwslagerij aan de Veldhofstraat 10a heeft op de Functiekaart de bestemming 
Maatschappelijk, maar op de bestemmingsplankaart een (terechte) bedrijfsbestemming. 
Het huis aan de Hoofdstraat 2 (het oude politiebureau) heeft op de Functiekaart een 
bestemming Maatschappelijk, maar op de bestemmingsplankaart een (terechte) 
woonbestemming. 
 
Mocht u een nadere toelichting wensen op deze brief en/of de per mail toegezonden PDF-
bestanden, dan zijn we daar graag voor beschikbaar. 
 
 

 
A.J. Geerlink 
Voorzitter Vereniging Dorpsraad Gorssel 


