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Oosterhuizen, 14 juli 2021 

Geacht college, 

Middels deze brief dienen wij als dorpsraad Oosterhuizen een zienswijze in op de concept-

Omgevingsvisie 2040.  

Als dorpsraad hebben wij de concept-Omgevingsvisie bestudeerd, en dat leidt tot de volgende 

vragen en opmerkingen. Wij verzoeken u om een antwoord op onze vragen en om het verwerken 

van onze opmerkingen in de definitieve Omgevingsvisie. 

1. Periode indienen zienswijze. Deze is te kort (mede gezien de zomerperiode) om het dorp 

hierin mee te nemen. Wij verzoeken de gemeente om alvorens de Omgevingsvisie vast te 

stellen een presentatie te houden vanuit de gemeente aan onze inwoners, waarin de 

gevolgen en consequenties voor Oosterhuizen voorgelegd worden. Dit betreft bijvoorbeeld 

de nu ingetekende woningbouw aan de zuidkant van de A1, uitbreiding industrieterrein 

Kieveen, vakantieparken etc.  

 

2. Bestemmingsplan. Sinds vele jaren zijn wij betrokken geweest bij het vernieuwen van het 

bestemmingsplan Buitengebied Beekbergen en Lieren, waar behalve het buitengebied ook 

ons gehele dorp onder valt. Nog altijd is dit bestemmingsplan niet vastgesteld. Onze vraag: 

op welke wijze is of wordt de inhoud van dit bestemmingsplan (waarover zowel in het 

stadhuis als met de omgeving veel is gesproken en afgestemd) verwerkt in de 

Omgevingsvisie? Voor ons dorp is het van belang dat deze informatie naast de 

Omgevingsvisie gelegd kan worden ter beoordeling. 

 

3. Vervolgproces richting vaststellen van de Omgevingsvisie. Als dorpsraad zijn wij bezorgd over 

de gevolgen van de plannen die in deze concept-Omgevingsvisie staan benoemd. Wat 

betekent dit voor de eigenheid van ons dorp? Wat zijn de gevolgen voor de eigenheid van 

ons dorp en hoe houden we de verkeersveiligheid op orde? Dit leidt tot de volgende vragen: 

Op welke wijze worden wij als dorpsraad meegenomen in het vervolgproces van de 

Omgevingsvisie? En op welke momenten kunnen onze inwoners hierin hun bijdrage leveren?  

 

4. Uitbreiding woningbouw langs de A1. Er is geen zicht op de consequenties van de 

woningbouw op deze locaties voor diverse zaken die ons dorp betreft. Wij wijzen hierbij op 

de gevolgen voor de verkeersbelasting. Wij zijn op dit moment met de gemeente in gesprek 

om te onderzoeken hoe we sluipverkeer door ons dorp kunnen beperken. Woningbouw 

zorgt voor meer verkeer, en zal juist een tegenovergesteld effect veroorzaken. Daarnaast 

wijzen wij op de landschappelijke uitstraling van de omgeving, die door woningbouw zal 

worden aangetast.  

Om deze redenen kunnen wij niet anders dan verzoeken om de voorgenomen woningbouw 

ten zuiden van de A1 uit de concept-Omgevingsvisie te schrappen zolang er geen 

onderbouwing is van de gevolgen voor de omgeving en van maatregelen om eventuele 

negatieve effecten te beperken. 

 



5. Uitbreiding industrieterrein Kieveen. Ook dit onderwerp is in de concept-Omgevingsvisie 

voorzien, terwijl geen zicht is op de consequenties voor de verkeersbelasting langs het 

Apeldoorns Kanaal en voor ons dorp. 

 

6. Industriële Veluwe. Als dorp Oosterhuizen vallen wij geheel in het gebied dat wordt 

aangeduid als Industriële Veluwe. Dit is een bij uitstek misplaats begrip als het over ons dorp 

gaat. Gaarne aanpassing naar bijvoorbeeld Landelijke Veluwe, of eventueel schuiven van de 

grens naar Recreatieve Veluwe.  

 

Met vriendelijke groet,  

Dorpsraad Oosterhuizen  

 

 


