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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

Wenum Wiesel, tweelingdorp aan de rand van de Veluwe en direct ten noorden van Apeldoorn, kent een 

specifieke uitdaging. De toepassing van de huidige spelregels bij concrete initiatieven voor nieuwe 

woningbouw leidt momenteel tot discussie. Deze nieuwe kaderstellende notitie moet helpen bij de 

beoordeling van verzoeken tot herziening van het bestemmingsplan ‘Wenum Wiesel en Buitengebied’ t.b.v. 

woningbouw. Deze kaderstellende notitie is tot stand gekomen met inbreng van een werkgroep bestaande 

uit een afvaardiging van de dorpsraad Wenum Wiesel, enkele inwoners van het dorp en vier raadsleden van 

de gemeente Apeldoorn.     

 

1.2 Waarom een nieuw ruimtelijk kader? 

Bestaande ruimtelijke kaders voor Wenum Wiesel bieden de gemeente de mogelijkheid medewerking te 

verlenen aan het omzetten van agrarische percelen in de kern van Wenum Wiesel in woonbestemmingen. In 

een aantal gevallen is dit ook gebeurd. Niet alleen leidde dit in sommige gevallen tot weerstand bij 

omwonenden en maatschappelijke organisaties. Het leidt er ook toe dat langzaam verdichting plaatsvindt in 

het gebied. Later in deze notitie wordt betoogd dat de open ruimtes karakteristiek zijn voor dit gebied. De 

bestaande kaders geven daarom niet de gewenste uitwerking en verdienen een nadere uitwerking. 

 

1.3 Huidig ruimtelijke beleid 

In 2013 is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor het gebied. Het betreft een zogenaamd 

conserverend bestemmingsplan, gericht op het juridisch beheer van het gebied. Het bestemmingplan legt 

precies vast welk grondgebruik waar is toegestaan en waar gebouwd mag worden. Met dit 

bestemmingsplan zijn geen (grote) nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt.  

De structuurvisie ‘Apeldoorn biedt ruimte’ (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2013) geldt ook 

voor Wenum- Wiesel en vormt een belangrijk ruimtelijk kader. De Structuurvisie heeft een uitnodigend 

karakter en biedt relatief veel ruimte voor nieuwe woningbouwinitiatieven.  

 

1.4 Andere relevante documenten 

Het ‘Klein Apeldoorns Dorpen Kookboek’ uit 2012 laat zien hoe dorpelingen, ontwikkelaars en gemeente 

kunnen met ruimtelijke ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en eigenheid van de dorpen. 

Ook (de kwaliteiten van) Wenum Wiesel is/zijn hierin beschreven. Deze publicatie biedt geen ruimtelijk 

beleid, maar is bedoeld ter inspiratie en voor overdracht van kennis bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.  

Wenum Wiesel heeft ook een dorpsvisie. De dorpsvisie Wenum Wiesel 2012-2020, opgesteld vanuit het 

dorp zelf is niet door de gemeenteraad vastgesteld en heeft en vormt daarom beleidsmatig gezien geen 

toetsingskader voor ruimtelijke plannen. De dorpsvisie is in wel in samenwerking met de gemeente tot 

stand gekomen en is ter kennisgeving aangenomen door het college en de raad. De dorpsvisie geeft aan 

hoe het dorp zelf kijkt naar de eigen omgeving, welke kwaliteiten er volgens de dorpsraad zijn te ontdekken 

etc.  
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1.5 Wettelijk kader en status van nieuwe kaders. 

Deze kaderstellende notitie bindt burgers niet in juridische zin. Alleen bestemmingsplannen zijn juridisch 

bindend voor iedereen (inclusief de overheid). Wel is deze kaderstellende notitie van betekenis voor het 

bestuurlijk transparant handelen van de gemeente. Zo zal deze notitie van belang zijn bij beoordeling van 

nieuwe woningbouwinitiatieven en moet ze helpen vergunningen en nieuwe bestemmingplannen te 

onderbouwen. Deze kaderstellende notitie moet zorgen voor meer duidelijkheid en rechtszekerheid, door 

de bestuurlijk richting te geven. Ook is deze kaderstellende notitie van belang bij de verklaring van geen 

bedenkingen en voor ontheffingen en afwijkingen van het bestemmingsplan.   

Deze kaderstellende notitie voor Wenum Wiesel wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee vormt 

het relevant ruimtelijk beleid bij de toetsing van woningbouwinitiatieven. Het maakt daarbij niet uit of het 

initiatief wordt genomen door een burger, een projectontwikkelaar of de gemeente zelf. De beleidkaders 

gelden voor iedereen die woningbouw wil plegen in Wenum Wiesel.  Juridisch is het kader bindend voor 

het orgaan dat deze vaststelt, in dit geval dus voor de gemeente Apeldoorn.   

De nieuwe kaders passen binnen de nu geldende structuurvisie voor hele gemeente. Deze structuurvisie 

hoeft niet te worden herzien. Op het onderwerp ‘woningbouw’' wordt slechts een verbijzondering van de 

ruimtelijke regels gemaakt.  

De nieuwe kaders moeten vooral helderheid geven over hoe de gemeente in de toekomst omgaat met 

woningbouwinitiatieven in Wenum Wiesel. Ze moeten praktisch hanteerbaar zijn.  

 

1.6 Centrale vraagstelling 

Deze kaderstellende notitie vertrekt met de vraag: 

 

Met welke ruimtelijke spelregels voor woningbouw is een duurzame ontwikkeling van Wenum Wiesel in 

het landschap het meeste gebaat? 
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2 Ruimtelijk opgave 
 

Hoewel de namen Wenum en Wiesel suggereren dat het om twee duidelijk te benoemen dorpskernen gaat 

is er in beide gevallen eerder sprake van een woonlandschap dan van twee dorpen. Het geheel is het best te 

typeren als een landschap waar wonen in combinatie met recreatief en agrarisch gebruik het beeld van het 

gebied in belangrijke mate bepaalt. Het echte agrarische landschap is nog wel aanwezig maar bepaalt in 

steeds mindere mate de invulling van het gebied (zie ook: Apeldoorns klein dorpen kookboek). 

Binnen Wenum Wiesel zijn er vier sferen te onderscheiden. Wiesel met zijn eeuwenoude afwisselende 

landschap van enken en houtsingels. In Wenum (meer als de kern van het gebied) en rond de Zwolseweg 

bepalen met name de lintbebouwingen langs o.a. de Zwolseweg het beeld. Meer ten oosten vinden we het 

oude heide-ontginningslandschap dat met zijn berkenrijen langs de ontginningsstructuren een grotere maat 

en schaal heeft.  Ondanks dat er sprake is van wat verdichting met bebouwing rondom Wenum zien wij het 

gebied vooral als een buitengebied. Dit omdat juist het landschap met het agrarische karakter en de daarmee 

samenhangende kwaliteiten de boventoon voert in het gebied. De afwisseling tussen bebouwing, open 

weitjes, houtsingels die de enken omsluiten, landgoederen en het bekenlandschap maken het gebied 

bijzonder. 

Wenum Wiesel is gebaat bij heldere spelregels voor nieuwe woningbouwinitiatieven. Wenum Wiesel is een 

gebied waarbij het stedelijk en landelijk gebied zich lastig laten definiëren. Dit is tegelijkertijd een belangrijke 

kwaliteit van Wenum Wiesel. Wenum Wiesel is daarmee meer een Woon (en werk) landschap dan een dorp 

in het buitengebied. Deze kaderstellende notitie handelt over het gehele gebied dat binnen de buitenste  

plangrens ligt van het vigerende bestemmingsplan “Wenum Wiesel en buitengebied”, zoals hieronder 

verbeeld. Als in deze notitie wordt gesproken over heel Wenum Wiesel, dan wordt dit gebied bedoeld. 
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3 Kaderstelling 
 

Op basis van de geformuleerde opgave in de vorige paragraaf zet deze paragraaf het nieuwe ruimtelijke kader 

zo helder mogelijk neer. Zoals gesteld in paragraaf 1 en 2 is er behoefte aan duidelijke ruimtelijke spelregels 

voor woningbouw in Wenum Wiesel. Spreken over waar het buitengebied begint of waar het dorp nu precies 

eindigt is wellicht interessant, maar altijd arbitrair. Deze notitie doet daar dan ook geen uitspraak over. Er 

wordt één beleidsprincipe voor heel Wenum Wiesel bepaald in deze notitie. Deze gaat uitsluitend over het 

toevoegen van geheel nieuw te bouwen woningen. 

 

3.1 Beleidsprincipe 

Voor de beoordeling van woningbouwinitiatieven wordt voor het gehele gebied Wenum Wiesel 

aangesloten bij dezelfde gemeentelijke beleidsprincipes zoals deze gelden voor woningbouw in het 

buitengebied elders in de gemeente Apeldoorn. Hiermee wordt nadrukkelijk niet gesteld dat heel Wenum 

Wiesel buitengebied is. Slechts dezelfde beleidsprincipes voor nieuwbouw van woningen worden 

gehanteerd.  

3.2 Wat betekent toepassing dit beleidsprincipe concreet?  

De keuze om de beleidsprincipes voor woningbouw het buitengebied toe te passen op heel Wenum Wiesel 

sluit het beste aan bij het karakter van het gebied. Het betekent dat er geen woningen kunnen worden 

toegevoegd op percelen die nu nog geen bouwmogelijkheden hebben (bijvoorbeeld een agrarische 

bestemming). Zwaarder belang wordt toegekend aan het borgen van het  belangrijke karakteristiek van het 

dorp: afwisseling van openheid en bebouwing. 

De mogelijkheid voor het toevoegen van woningen bestaat nog wel, maar dan in principe alleen op basis 

van het functieveranderingsbeleid1. Dit beleid geldt immers in het buitengebied. In het buitengebied van 

Apeldoorn is het in de praktijk alleen mogelijk woningen toe te voegen als er sprake is van 

functieverandering van vrijkomende (agrarische) bedrijfsbebouwing. Bij beëindiging van een agrarisch 

bedrijf kunnen maximaal twee woningen gebouwd worden ter vervanging van de te slopen stallen. 

Hergebruik van de bestaande stallen is ook mogelijk. Voorwaarde daarbij is dat het gebouwde volume met 

minstens de helft wordt terug gebracht en dat er minimaal 500m2 agrarische bebouwing wordt gesloopt. 

Het is ook mogelijk om een niet-agrarisch bedrijf te vestigen. Ook daar geldt dat het gebouwde volume in 

ieder geval met minstens de helft wordt verkleind. Voor monumentale boerderijen is maatwerk mogelijk.  

Bij functieverandering vindt altijd landschapsverevening plaats. Van de nettowinst wordt 25% geïnvesteerd  

in versterking van het landschap, bij voorkeur op of in de directe omgeving van de locatie zelf. Als dat niet 

mogelijk is, is een financiële afdracht aan de gemeente ook mogelijk ten behoeve van versterking van het 

landschap in de omgeving. Kortom, nieuwbouw van woningen op functieveranderingslocaties levert ook 

altijd wat op voor het omringende landschap. 

                                                      
1 Op 15 juli 2008 is het beleidsdocument "Waar de stallen verdwijnen: Oude erven, nieuwe functies. 
Beleidskader functieverandering van vrijkomende agrarische gebouwen" vastgesteld door de gemeenten 
Apeldoorn, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen. In 2014 besloot de gemeenteraad van Apeldoorn dat de 
regionale regeling gehandhaafd blijft, maar daar binnen beperkter ruimte wordt gegeven aan 
functieverandering naar wonen. 
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Binnen Wenum Wiesel zijn er grotere agrarische en niet-agrarische bedrijfscomplexen aanwezig, die zich 

mogelijk lenen voor transformatie in de toekomst, maar waarbij een herontwikkeling waarschijnlijk niet tot 

stand komt op basis van twee te bouwen woningen.  Bij concrete initiatieven moet op deze locaties 

gekeken geworden of maatwerkoplossingen binnen het functieveranderingsbeleid mogelijk zijn. 

Uitgangspunt van het functieveranderingsbeleid is dat bij grotere aantallen ook meer (landschappelijke) 

kwaliteitswinst behaald moet worden.  
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4 Houdbaarheid en ander beleid 
 

Deze ruimtelijke kaderstelling geldt tot oktober 2023. Hierbij wordt aangesloten bij de planhorizon van het 

vigerende bestemminsplan ‘Wenum Wiesel en buitengebied’. Ten tijde van de reguliere herziening van dit 

bestemmingsplan kan worden afgewogen of het beleid effectief is gebleken en desgewenst onderdeel uit 

gaat maken van een nieuw bestemmingsplan2. Periodieke evaluaties van deze kaderstellende notitie moeten 

daarvoor de basis leggen.  

Indien in de tussentijd nieuw ruimtelijk beleid wordt opgesteld, waarbij er ook uitspraken over woningbouw 

het gebied Wenum Wiesel worden gedaan, geldt deze kaderstellende notitie als onderlegger. Dit kan 

bijvoorbeeld het geval zijn als er wordt gewerkt aan het een opvolger van het vigerende Structuurplan voor 

het gebied3. Op die manier wordt stapeling van beleid voorkomen.  

 

4.1 Relatie met andere beleidsvelden 

 

Deze kaderstellende notitie ziet op ruimtelijk mogelijkheden voor woningbouw in Wenum Wiesel. Er wordt 

niet stilgestaan bij bijvoorbeeld woningbehoefte. Hiervoor wordt verwezen naar dorpenperspectief, dat een 

goed beeld geeft van de behoefte aan woningen in de dorpen. Initiatieven voor woningbouw moeten te allen 

tijde passen in het gemeentelijke woningbouwbeleid. Het kan dus zo zijn dat een bepaalde locatie wellicht 

ruimtelijk gezien aanleiding geeft voor herontwikkeling, maar dat de behoefte aan nieuwbouw ontbreekt. In 

dat geval kan geen medewerking worden verleend aan het initiatief. De verwachting op basis van deze 

kaderstellende notitie is dat een situatie andersom zich niet voor zal doen. Deze notitie geeft zonder 

specifieke locaties aan te wijzen, maar op basis van het genoemde ruimtelijke principe, voldoende 

mogelijkheden om ruimte vinden bij een (toekomstige) behoefte aan woningbouw.  

Deze notitie doet ook geen uitspraken over initiatieven in het gebied anders dan wonen. Deze zullen 

zelfstandig afgewogen worden.  

Het toevoegen van woningen op basis van het beleid voor woningsplitsing en dependances op grond van 

de notitie ‘Meerdere huishoudens in éénwoning: Inspelen op behoeften…(2008)’  is onderdeel van het 

bestemmingsplan ‘Wenum Wiesel en buitengebied’ en blijft gewoon gelden. 

 

4.2 Overgangsbepalingen 

Deze ruimtelijke kaderstelling voor Wenum Wiesel geldt voor alle nieuwe initiatieven (in de vorm van een 

aanvraag om bestemmingsplanherziening dan wel een aanvraag om Omgevingsvergunning).  

Uitgesloten van deze kaderstelling van de volgende dossiers: 

- Oude Zwolseweg naast 37, 73 en 76 

- Oude Zwolseweg 364 en 390 

                                                      
2 Ten tijde van de reguliere bestemmingsplanherziening in 2023 is er een grote kans dat Omgevingswet van 

kracht is geworden. Het beleid kan in dat geval worden opgenomen in het nieuwe omgevingsplan voor de 

gemeente. 
3 In dat geval zal dit naar alle waarschijnlijkheid een Omgevingsvisie worden in het kader van de nieuwe 

Omgevingswet. 
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De motivatie voor deze uitzondering is dat het college van burgemeesters en wethouders een 

inspanningsplicht jegens deze initiatiefnemers heeft. Het van toepassing verklaren van deze nieuwe kaders 

kan negatieve gevolgen hebben voor de kansrijkheid van onderhavige initiatieven. Het college kan daarom 

niet anders dan deze dossiers uitzonderen van deze kaderstelling. De gemeenteraad toetst de  

bestemmingsplannen die zij krijgt aangeboden voor deze dossiers op basis van het beleid dat geldt ten tijde 

van de raadsbehandeling.   

De genoemde dossiers zijn tot stand gekomen door een analyse van alle lopende dossiers en de mate waarin 

deze de inhoudelijke discussie in Wenum Wiesel raken. Het gaat dan vooral om het vraagstuk van ‘het open 

houden van verschillende agrarische percelen in het meer verstedelijkte gebied’. De dorpsraad Wenum 

Wiesel is geconsulteerd in het tot stand komen van een ‘shortlist’ met dossiers die deze kaderstelling raken. 

Andere dossiers die op deze ‘shortlist’ stonden hebben ten tijde van vaststelling van dit document al hun 

raadsbehandeling gehad en hoeven daarom niet uitgezonderd te worden.     
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5 Bijlagen 
 

- Bijlage 1. "Waar de stallen verdwijnen: Oude erven, nieuwe functies. Beleidskader 

functieverandering van vrijkomende agrarische gebouwen" vastgesteld door de gemeenten 

Apeldoorn, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen. (15 juli 2008) 

- Bijlage 2. Wonen in het landelijk gebied (6 januari 2014)  

- A. Raadbesluit (13-2-2014) 

- B. Raadsvoorstel (6-2-2014) 

 

 

 

 

 

 

 


