
Wonen (groep) 
Wonen algemeen (29) 

 

Als inwoners van Spankeren zijn wij bezorgd over de toekomst van vrijkomende agrarische 
bebouwing en erven. Ook speelt de zorg voor de verpaupering en het verval hiervan.  

De eigenaren van de landgoederen hebben veel invloed op ontwikkelingen, zoals 
bijvoorbeeld woningbouw. Deze impact is soms overheersend. Ze bezitten veel grond en 
hebben andere belangen dan de dorpsgenoten. 

De groene lijnen in de omgeving worden in stand gehouden (deze lopen ook door in het 
dorp), maar de andere (nu) groene verbindingen in het dorp niet. Hierdoor gaan deze groene 
verbindingen verloren en dat is jammer.  

De regio Arnhem heeft behoefte aan dure woonmilieus. Wil Rheden ruimte bieden voor de 
directeuren, als uitloopgebied voor Arnhem?   

De regionale vraag is: wat is het belang van een hoge woonkwaliteit en wordt dat wel 
gedeeld?  

De woningen die de landgoedeigenaren willen bouwen vinden wij als dorpsbewoners niet 
geschikt; ze zijn te duur en het type woningen is al overheersend in het dorp. Hier houden ze 
geen rekening mee. 

Door klimaatverandering wordt vernatting voorzien. Dit resulteert, volgens onderzoek van 
Deltares, in een grondwaterspiegelstijging van ca. 0,5 meter. Dit is goed voor het 
natuurherstel, maar kan een last zijn voor de woningen. 

Door meer woningbouw en het aanwezige waterwingebied zou er op een andere manier 
‘geboerd’ moeten worden. Er moet bijvoorbeeld alleen gewerkt worden agrarische 
gewassen zonder bestrijdingsmiddelen omdat dit beter is voor het woongenot en voor de 
kwaliteit van het water. 

Dorpen hebben elk hun eigenheid. Er treedt verrommeling op daar waar je van het ene dorp 
naar het andere dorp gaat. Grenzen vervagen ruimtelijk en de grens tussen stad en land is 
minder goed herkenbaar. Deze grenzen tussen stad en land kunnen scherper. 

Een belangrijke scheiding tussen het bebouwde gebied en het buitengebied is belangrijk om 
het buitengebied te beschermen. Steeds meer delen van het buitengebied worden bebouwd 
en hierdoor vervaagt de grens hiertussen. 

Er komen aanvragen binnen voor zorgvastgoed omdat er een goed verdienmodel ligt voor 
ontwikkelaars in het duurdere segment. De vraag is echter niet lokaal. Ontwikkeling lijkt een 
beetje op de kantorenmarkt van enige jaren geleden: elk jaar een nieuw glimmend kantoor 
langs de snelweg en een overschot aan lege gedateerde kantoren die nog niet afgeschreven 
zijn, op plekken vaak geschikter zijn dan de nieuwe. Hoe ga je hiermee om?    

Het buitengebied wordt ingenomen door de stad en daar is geen rem op. 

Het functieveranderingenbeleid biedt kans om de behoefte aan landelijk wonen in te vullen; 
welke woningtypen kies je als een dergelijke kans zich voordoet? 



Het functieveranderingenbeleid van de gemeente wordt als complex ervaren. Werkt het 
huidige functieveranderingenbeleid en dan met name de financiële vertaling hiervan nog 
wel goed of is dit beleid inderdaad te complex? 

Hoe ga je om met de functiewijziging van agrarisch naar wonen met mogelijke 
nevenactiviteiten (zorg, etc.) in relatie tot de aanwezige veiligheids- en gezondheidsrisico’s 
als ook bereikbaarheid en bestrijdbaarheid hulpdiensten? Dergelijke functiewijzigingen 
leveren de nodige uitdagingen op die een gemeente bewust moet afwegen. Er moet 
bijvoorbeeld sneller gehandeld worden bij een gebouwen met een zorgfunctie. 

Hoe ga je om met zelfredzaamheid nu o.a. ouderen meer en langer thuis wonen, ook in het 
buitengebied? 

Hoe kun je de verrommeling in de dorpsranden tegengaan? De zorg is er dat de mooie 
landschappelijke randen verloren gaan. Een aantal randen die verbeterd kunnen worden zijn 
de Zuidflank Rheden, Haveland Rheden en de oostrand van Dieren. 

Hoe kun je het karakter van het gebied tussen de dorpen versterken? Dit gebeurt nu 
onvoldoende en er treedt verrommeling op (bijvoorbeeld door grote infrastructurele 
netwerken). Tussenruimtes tussen de dorpen moeten gevarieerde zones zijn, die op zichzelf 
ook iets zijn.  

Hoe kunnen we omgaan met de woningbehoefte binnen de gemeente? Aanvragen richten 
zich nu voornamelijk op het duurdere segment, terwijl de behoefte daar beperkt is voor 
eigen bewoners. Voor de eigen bewoners is vooral aanvulling in het goedkope/middeldure 
segment gewenst. Als er nieuwe spelers bijkomen (van buitenaf), dan worden de financiële 
middelen schaarser. 

Hoe kunnen we, met de omgevingsvisie in aantocht, omgaan met beschermde stads- en 
dorpsgezichten? Hoe behoud en versterk je dit beschermde, één van 370 stads- en 
dorpsgezicht in Nederland?  

Is het functieveranderingenbeleid op langere termijn houdbaar (bouwkavels in ruil voor 
stoppen)? 

Nieuwe ontwikkelingen in het duurdere segment trekken mensen van buiten aan. Wanneer 
die een beroep doen op gemeentelijke wmo middelen. Deze middelen zijn vast en gaan niet 
omhoog als meer mensen er een beroep op doen. Hoe kunnen we hiermee omgaan? 

Om functieveranderingen in het buitengebied financieel mogelijk te maken, wordt snel aan 
de realisatie van woningen gedacht. Realisatie van veel woningen als gevolg van 
functieverandering staat op gespannen voet met het beleidsdoel om overcapaciteit van 
woningbouwplannen te voorkomen. Hoe kunnen we hierop inspelen?  

Om leegloop tegen te gaan moet de woonkwaliteit gewaarborgd blijven en de prijs niet te 
veel worden opgedreven. 

Op een deel van de agrarische gronden langs het Apeldoorns Kanaal ligt een 
industriebestemming. Inwoners uit Spankeren zien liever dat deze bestemming veranderd 
om de agrariërs te behouden. Dit heeft de voorkeur boven industrie, mede vanwege het 
beeld van het buitengebied dat zo het best behouden blijft. Dit beeld gaat nu verloren. 



Veel agrarische functies verdwijnen; het nog bestaande akkerland krijgt een woonfunctie. 
Dit resulteert ook in een verandering van cultuurhistorische elementen in het landschap. Dat 
is jammer. Agrariërs en natuur zouden meer samen moeten gaan. 

Vitens is gebaat bij het hoog houden van de waterkwaliteit. Een 
grondwaterbeschermingsgebied wordt te weinig gezien als iets positiefs. Er zitten ook 
kansen in; de woonkwaliteit zal hoog blijven en de risico’s van buitenaf blijven beperkt. 
Bewustwording zou een bijdrage kunnen leveren aan het hoog houden van de kwaliteit van 
het grondwater.  

Welk proces (met o.a. de burgers) kan worden ingezet om het beschermde dorpsgezichten 
toekomstbestendig te maken?  

Willen we als gemeente inspelen op de mogelijkheden (met name hergebruik) bij 
vrijkomende bebouwing van boeren of bedrijven die stoppen? Zoja, wat laten we dan toe en 
wat is ruimtelijk aanvaardbaar? Gelet op andere belangen die spelen in het buitengebied en 
onder welke voorwaarden. 

 

 

VAB (3) 

 

Als inwoners van Spankeren zijn wij bezorgd over de toekomst van vrijkomende agrarische 
bebouwing en erven. Ook speelt de zorg voor de verpaupering en het verval hiervan.  

Om functieveranderingen in het buitengebied financieel mogelijk te maken, wordt snel aan 
de realisatie van woningen gedacht. Realisatie van veel woningen als gevolg van 
functieverandering staat op gespannen voet met het beleidsdoel om overcapaciteit van 
woningbouwplannen te voorkomen. Hoe kunnen we hierop inspelen?  

Willen we als gemeente inspelen op de mogelijkheden (met name hergebruik) bij 
vrijkomende bebouwing van boeren of bedrijven die stoppen? Zoja, wat laten we dan toe en 
wat is ruimtelijk aanvaardbaar? Gelet op andere belangen die spelen in het buitengebied en 
onder welke voorwaarden. 
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