
Ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek unilocatie 

Grevenbicht-Obbicht 
Informatiebijeenkomst 16 maart 2015 



Programma informatiebijeenkomst 

20.00 uur Opening dagvoorzitter  

20.05 uur Inleiding wethouder Bert Kamphuis 

20.15 uur Presentatie onderzoeksresultaten 

  door Reinder Osinga (BRO) 

20.35 uur Beantwoording vragen over  

  onderzoek (BRO) 

20.50 uur Toelichting vervolgprocedure  

  (wethouder) 

21.00 uur Rondvraag/discussie 

21.30 uur Afsluiting dagvoorzitter  



Onderzoeksvraag 

• Onderzoek ruimtelijke haalbaarheid en 

uitvoerbaarheid voorkeurslocatie Grevenbicht-

Obbicht (hierna: “GO”) met betrekking tot 

centrale onderwijs- en sportvoorzieningen 

(voetbal, tennis) 

• Inzicht in ruimtelijke knelpunten en 

randvoorwaarden, maar ook 

oplossingsrichtingen 

• Voorstel landschappelijke inpassing 



Voortraject 

• Globale verkenning locaties en mogelijkheden 

op basis van programma (rapporten 

ROgroep&RHDHV) 

• Ook globaal ruimtelijke aspecten meegenomen 

• Interactief met betrokkenen (draagvlak) 

• Uitkomst……. 

 

 



Onderzoeksgebied 



 Voorkeurslocatie 



Vooraf 

• Scepsis ten aanzien van “bouwen/realiseren in 

de wei” 

• Uitgangspunt nieuwe rode ontwikkelingen in het 

buitengebied: “Neen, tenzij….” 

• Besef aanwezig dat er andere belangen zijn die 

zwaarder kunnen wegen, dan sec ruimtelijke 

belangen 

• Voor goede afweging meer inzicht noodzakelijk 



Onderzoeksopzet ruimtelijke haalbaarheid 

• Beleid 

• Onderzoek ruimtelijk relevante aspecten 

• Landschappelijke en stedenbouwkundige 

inpassing 



Beleid 

• Rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid 

• Eerste twee zien met name op de wijze van 

onderbouwen en afwegen 

• Vooral in gemeentelijk beleid staan de hardste 

uitspraken met betrekking tot de 

(on)wenselijkheid nieuwe ontwikkelingen in het 

buitengebied (meestal wel ruimte voor 

maatwerk) 

• Algemene conclusie: vanuit beleid voor de 

voorkeurslocatie geen harde belemmeringen, 

maar wel serieuze aandachtspunten 



Beleid (2) 

• Belangrijkste aandachtspunt is de Ladder voor 

duurzame verstedelijking  

 

• Voor stedelijke functies (school, maar niet 

sportvelden) dient gekeken te worden naar 

mogelijkheden in bestaand stedelijk gebied 

 

• RHDHV rapport wijst uit dat nieuwe/vernieuwde 

school in bestaand stedelijk gebied mogelijk is 

 



Beleid (3) 

• Oplossingsrichting om toch voor een locatie 

buiten de kern te gaan: 

 

 a een integraal onderwijs-sport  

  concept (onderbouwing) 

 b  de omzetting van de te beëindigen 

  sportlocaties te Obbicht naar  

  natuur/landschap (toevoeging aan 

  Landgoed Obbicht) 



Onderzoeksaspecten 

• Onderzocht door middel van uitvoeren van 

quickscans: bodem, geluid, externe veiligheid, 

verkeer en parkeren, flora en fauna, water, 

duurzaamheid, luchtkwaliteit, milieuzonering 

bedrijven 

• Conclusie: vooralsnog geen harde 

belemmeringen geconstateerd (in vervolgfase 

wel nader onderzoek en/of onderbouwing met 

betrekking tot bovengenoemde 

onderzoeksaspecten) 

 



Landschappelijke en stedenbouwkundige 

inpassing  

• Uitgangspunten stedenbouw en 

landschappelijke inpassing: openheid 

middengebied en identiteit losstaande kernen 

• Oplossing: aanhaking bestaand stedelijk gebied 

voor wat betreft school, gymzaal en 

clubgebouw en sportvelden in het open 

tussengebied 

• Bebouwing laten grenzen aan zuidzijde 

Grevenbicht, velden gesitueerd in open  

tussengebied, ontsluiting alle functies via 

Kempenweg  



Landschappelijke en stedenbouwkundige 

inpassing (vervolg) 



Eindconclusie 

• Ontwikkelingen op de voorkeurslocatie in 

principe ruimtelijk haalbaar (wel verdere 

uitwerking en onderbouwing aandachtspunten), 

maar is contrair aan het tot nog toe gevoerde 

beleid met betrekking tot het buitengebied 

• Belangenafweging: landschappelijke inbreuk 

versus draagvlak 

• Kritisch: kosten en tijd (verwerving en 

procedure) 



Vragen/opmerkingen 

 

 

Zijn er vragen en/of opmerkingen? 



Vervolgprocedure besluitvorming gemeente 

• Uitwerking financiële consequenties (inclusief 

vrijkomende locaties)  

• Besluitvorming voorstel College van 

burgemeester en wethouders aan 

gemeenteraad inzake beleidsprioriteiten / 

Kadernota 2015 

• Besluitvorming gemeenteraad over 

beleidsprioriteiten in Kadernota 2015 (juli 2015) 


