
 

  

Mooi Wageningen 
Ter attentie van het bestuur 
Per adres; Troelstratweg 23 
6702AE Wageningen 
 
 
 
 
 
Wageningen, 15 januari 2021 
 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Op 30 december 2020 ontvingen wij uw reactie in goede orde, waarvoor onze dank. 

 

Bij deze reageren wij graag op uw opmerkingen en aanbevelingen. 

 

Ligging Oranje Nassau’s Oord en versterking ecologische waarden 

Zinzia is zich ter degen bewust van de positie van haar landgoed en de waardevolle natuurgebieden 

waar het deel van uit maakt. Zinzia beheert, met inachtneming van haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheden, 170 hectare van deze natuurgebieden.  

 

Ook bij de duurzame herontwikkeling van het gebouw “Emmapleinen” hanteert Zinzia het uitgangspunt 

dat de ecologische waarden van het landgoed worden vergroot.  

 

Met de maatregelen die worden vermeld in het landschapsplan zal de natuurwaarde per saldo flink 

toenemen. Het deel van de siertuin dat door het behoud van de Emmapleinen (2.875 m2) nu niet wordt 

gerealiseerd zou vanuit ecologisch oogpunt niet heel waardevol zijn geweest, omdat dit vooral een 

cultuurlijke uitstraling zou krijgen met vooral uitheemse beplanting. In het nieuwe plan vervalt dit deel van 

de siertuin, maar het bestaande gebouw krijgt sedumdaken en een groene wand die een meerwaarde 

heeft voor vogels en insecten.  

 

Langs de Grote Laan wordt een nieuwe bosrand met een natuurlijke zoom- en mantelvegetatie 

ontwikkeld en een natuurlijk grasland. Dit draagt bij aan de biodiversiteit. De (noodzakelijke) hekken 

worden omzoomd met inheemse hagen (beuk, hulst, veldesdoorn), waardoor de lengte aan hagen twee 

keer zo groot wordt.  

 

Aanvullend komt er een hoogstamboomgaard op een rustige plek aan de rand van het bos, die ook voor 

veel insecten, vogels en kleine zoogdieren een meerwaarde heeft. Dit zijn allemaal aanvullende 

maatregelen bovenop de groencompensatie in het kader van de oude plannen uit 2013. Per saldo treedt 

hierdoor een versterking van de ecologische waarde op het landgoed Oranje Nassau’s Oord op. 

 

 

 

 



 

Ook wil Zinzia het bestaande gebouw gaan inzetten voor de verdere energietransitie van het landgoed 

en daarmee ook voor de reductie van stikstofdepositie op de omliggende natuurgebieden. Ook dit vormt 

een structurele bijdrage aan de ecologische kwaliteitsversterking van het landgoed en de omliggende 

natuurgebieden. De toepassing van een zonnedak van PV-panelen voorkomt de noodzaak om een 

ongewenste zonneweide te realiseren op het landgoed. 

 

Het bestaande gebouw zal worden voorzien van begroeide gevels en toepassing van sedum op de 

resterende dakvlakken wordt voedsel, nestgelegenheid en huisvesting geboden aan vogels. 

 

Toename bebouwd oppervlak 

Het bestaande gebouw ‘Emmapleinen’ zal worden behouden en blijvend worden ingezet voor de groter 
en zwaarder wordende zorgvraag van ouderen binnen de regio. Daarmee wordt sloop van een goed 
gebouw, met alle milieubelasting van dien en compenserende nieuwbouw elders, met de extra 
maatschappelijke kosten van dien, elders binnen de regio voorkomen. 
 
Het behoud van het bestaande gebouw Emmapleinen moet getoetst worden aan de planologisch-
juridische situatie zoals die is vastgelegd in het ‘Bestemmingsplan Kortenburg 4, ONO’ (vastgesteld op 
20 maart 2017). Hierin is de recente nieuwbouw bestemd, maar is het gebouw Emmapleinen 
wegbestemd.  
 
Planologisch-juridisch gezien moet het handhaven van Emmapleinen (alhoewel het gebouw feitelijk nog 
bestaat) dus worden gezien als een uitbreiding die niet in het bestemmingsplan past. Dit uitgangspunt is 
door de gemeente Wageningen in november 2019 vastgesteld.  
 
Uitgangspunt voor het beschermingsregime voor de ‘Groene Ontwikkelingszone’ (GO) wordt gevormd 
door de provinciale ‘Omgevingsverordening Gelderland’ (geconsolideerde versie d.d. 19 december 
2018). Zoals hierboven aangegeven gaat de huidige ontwikkeling in planologisch-juridisch opzicht alleen 
om de ‘uitbreiding’ die ontstaat door het handhaven van gebouw Emmapleinen. 
 
In artikel 2.53 (uitbreiding bestaande bedrijven of functies in Groene ontwikkelingszone) lid 4 van de 
”geconsolideerde Omgevingsverordening (december 2018)” staat; 

1. Een bestemmingsplan voor gronden gelegen binnen de Groene ontwikkelingszone kan 
uitbreiding van bestaande functies met ten hoogste 30 procent mogelijk maken, als:  

a) in de toelichting bij het bestemmingsplan wordt aangetoond dat de uitbreiding zodanig 
wordt ingepast in het betreffende landschapstype dat de kernkwaliteiten, in hun 
onderlinge samenhang bezien, per saldo niet significant worden aangetast;  

b) deze inpassing planologisch is verankerd in hetzelfde, of een gelijktijdig vast te stellen 
bestemmingsplan.  

2. Als toelichting daarop stelt het artikel; “In het algemeen zal een goede landschappelijke 
inpassing ter plaatse van de ingreep volstaan.” 

 

Dit artikel definieert niet de wijze van berekenen. Derhalve zijn volledigheidshalve twee analyses 

gemaakt, namelijk op basis van het: 

• Bruto Vloeroppervlakte (BVO); 

• Bebouwd Oppervlakte (BO). 

 

De bestaande bebouwing (exclusief de Emmapleinen) omvat: 

1. 18.056 m2 BVO,  

2. 9.921 m2 BO. 

 



 

Bij het voorgestelde behoud van de Emmapleinen zal dit gebouw uiteindelijk een BVO hebben van 5.248 

m2 en een BO van 2.806 m2, wat neerkomt op een ‘uitbreiding’ van respectievelijk 29,07% (BVO) en 

28,28% (BO). 

 

Deze bevindingen zijn overlegd aan de gemeente Wageningen die deze cijfers heeft voorgelegd aan de 

provincie. De gemeente Wageningen onderschrijft dat de uitbreiding van het bebouwd oppervlak 

inderdaad rond de 30% zal uitkomen. Daarbij heeft de gemeente aangegeven dat ook in het 

onwaarschijnlijke geval dat het percentage wat hoger uitvalt, de gemeente er geen bezwaar tegen zal 

hebben. De gemeente zal in dat geval aan de provincie vragen hoe we hier mee om moeten gaan. 

 
Als gevolg daarvan volstaat een goede landschappelijke invulling. Het landschapsplan van 15 oktober 
voorziet hierin. 
 
In bijlage 1 treft u de verbeelding aan met de afzonderlijke oppervlakten van de gebouwen. De exacte 

oppervlakten zijn herleid uit het beheerprogramma van Zinzia en gebaseerd op de NEN 2580. 

 

Met het voornemen het gebouw te voorzien van groene gevels en een groen dak wordt respectievelijk 

988m2 groene gevel en 2383m2 sedum dak toegevoegd. Per saldo een vergroting. Deze overweging is 

overigens geen onderdeel van de berekeningen maar wel bedoeld als onderdeel van “een goede 

landschappelijke inpassing ter plaatse van de ingreep” als bedoeld in artikel 2.53. 

 

Verkeer en parkeerplaatsen. 

Over dit onderwerp heeft herhaaldelijk overleg met de gemeente plaatsgevonden. Daarbij heeft Zinzia op 

basis van onderzoek beargumenteerd dat de parkeerbehoefte kleiner zal zijn dan de 244 door de 

gemeente gevraagde plaatsen.  

 

De verkeerskundige van de gemeente heeft  daarop te kennen gegeven dat de gemeente akkoord kan 

gaan met een oplossing waarbij 203 plaatsen feitelijk worden aangelegd maar waarbij wel ruimte wordt 

geserveerd voor 21 plaatsen in de vorm van een landschappelijk ingerichte reservelocatie. Daarin is 

betrokken de gelijktijdige aanwezigheid van medewerkers bij overdracht van diensten. 

 

Daarom heeft Zinzia de als groene berm ingerichte reservelocatie 10 in het landschapsplan  

opgenomen. De verwachting is evenwel dat de 203 plaatsen voldoende zullen zijn en dat de locatie 10 

dus niet gebruikt hoeft te worden. Indien de gemeente Wageningen zich hierin kan vinden zouden 

afspraken gemaakt kunnen worden over de lengte van een periode waarin locatie 10 in reserve dient te 

worden gehouden. 

 

In de berm langs de Grote Laan hoeven ten opzichte van de huidige vergunde situatie geen extra 

parkeerplaatsen te worden aangelegd en zal geen onnodige natuurschade optreden. 

 

De parkeerplaatsen op locatie 5 waren al opgenomen in het vigerende bestemmingsplan. Aangezien er 

nu ook al wordt geparkeerd (op soortenarm grasland) is er geen sprake van oppervlakteverlies van 

beschermde habitats of leefgebieden van soorten in het Natura 2000-gebied. De parkeerplaatsen komen 

op roostermatten en haaks op de weg te liggen (in plaats van als langsparkeerplaatsen zoals 

oorspronkelijk was voorzien), waardoor het parkeren een veel korter deel van de berm in beslag neemt. 

Dit komt de landschappelijke uitstraling ten goede. Bovendien worden deze parkeerplaatsen omzoomd 



 

met een natuurlijke bosrandvegetatie van 5 meter breed. In het kader van de bestemmingsplanwijziging 

wordt het plan uiteraard getoetst aan de Wet natuurbescherming.  

 

Versterking ecologische waarden en samenhang Natura 2000 Veluwe en Renkumse Poort (bijlage 

2) 

Ten behoeve van de inmiddels gerealiseerde nieuwbouw heeft reeds groencompensatie 

plaatsgevonden, zoals staat beschreven in hoofdstuk 4 ‘Boomaanplant en bosaanleg’ van de 

landschapsvisie. Daarmee heeft Zinzia (ruimschoots) voldaan aan de door gemeente en ook door de 

provincie gevraagde compensatie. Daarmee is substantieel bijgedragen aan een ontwikkelingsdoel voor 

de Groene Ontwikkelingszone en het Gelders Natuurnetwerk in het gebied ‘Renkumse en Heelsumse 

beken’, namelijk de ontwikkeling van geleidelijke overgangen in het landschap langs de voet van de 

Veluwe met bosjes en singels. Het is daarom logisch dat deze nieuwbouw in het huidige plan niet 

opnieuw beschouwd wordt als uitbreiding en dat hiervoor niet opnieuw compensatie hoeft te worden 

gepleegd. 

 

Hoogstamboomgaard in Natura 2000 Veluwe 

Aanvankelijk was een cultuurlijke siertuin voorzien ter plekke van het te slopen zorggebouw. Bij behoud 

van de Emmapleinen kan deze tuin slechts gedeeltelijk worden gecompenseerd. Ter compensatie 

hiervan wordt onder meer een hoogstamboomgaard aangelegd op het weitje naast de landbouwschuur 

(schuin tegenover de ommuurde tuin). Dit is een rustigere plek in de rand van het Natura2000-gebied 

dan de locatie van de siertuin. Bovendien hebben hoogstamfruitbomen toch al een veel grotere 

ecologische waarde dan de veelal uitheemse soorten die in de siertuin waren voorgesteld.  

Per saldo is dit gunstiger voor de natuur. De hoogstamboomgaard is onder meer aantrekkelijk voor 

insecten en voor vogels, die er kunnen foerageren en er broedgelegenheid vinden. Ook voor kleine 

zoogdieren is een hoogstamboomgaard aantrekkelijk als leefgebied. 

 

Stikstofuitstoot. 

Met de toepassing van de circa 1026 PV panelen zal een overschot ontstaan van circa 153700kWh. 

Zinzia is niet voornemens deze energie te terug te leveren aan het openbare net. Zinzia wil deze energie 

rechtsreeks gaan inzetten op het landgoed.  

De daadwerkelijke invulling van dit energieoverschot is onderdeel van een aparte energie-technische 

beoordeling.  

Zonder directe investering zou dit overschot kunnen impliceren dat de bestaande bio-massa centrale op 

het terrein kan worden gereduceerd.  

Zinzia acht het echter rendabeler de bestaande cv-installatie van het monumentale hoofdgebouw te 

vervangen voor een lage temperatuur installatie. Dit vergt op voorhand een grote investering.  

Zinzia wil de komende periode deze verdere afweging gaan maken in het licht van een integrale 

beoordeling. 

 

Buitenverlichting nieuwbouw 

Tijdens de informatieavond op 14 december werd de verlichting aan de zijde van het Beekdal ook al 

geagendeerd. Alhoewel dit aspect geen onderdeel uitmaakt van het initiatief tot instandhouding van de 

Emmapleinen heeft Zinzia daar wel aandacht voor, te meer daar u aan geeft dat de verlichting mogelijk 

tot verstoring van dieren leidt in het Beekdal. 

 



 

Inmiddels is de buitenverlichting van 10% naar 5% terug gebracht. In de komende periode zal Zinzia 

verder op zoek gaan naar bruikbare oplossingen.  

 

Groene Ontwikkelzone Renkumse Beekdal. 

Zoals al is aangegeven in de inleiding is Zinzia zich terdege bewust van de positie van haar landgoed en 

de waardevolle natuurgebieden waar het deel van uit maakt. Zinzia beseft uiteraard dat er nog meer 

mogelijkheden zijn voor versterking van de waarden en samenhang van de natuurgebieden op het 

landgoed.  

Zinzia wil zich daarvoor - binnen de mogelijkheden en beperkingen waarover Zinzia als 

maatschappelijke zorginstelling beschikt - blijven inzetten, maar ziet in het kader van deze opgave geen 

aanleiding.  

Dat neemt niet weg dat uw verzoek tot aandacht voor de Groene Ontwikkelzone zeker zal worden 

meegenomen in de gedachtevorming over toekomstige inrichting en beheer van het landgoed. Dit houdt 

ook mede verband met de geambieerde ontwikkelingen in het Beekdal waarover Zinzia als eigenaar en 

belanghebbende in afwachting is van provinciale verzoeken. 

 

Tot slot 

Zinzia is van mening dat met de handhaving van het bestaande gebouw een blijvende duurzame 

bijdrage wordt geleverd waarin diverse maatschappelijke vraagstukken als een groeiende zorgvraag, 

energietransitie en circulariteit samenvloeien tot meer dan een optelling van losse aspecten. Zinzia 

waardeert uw bijdrage hierin. 

 

Zinzia wil graag vanuit haar rol en positie in de toekomst graag meedenken in de ambities voor het 

Beekdal. 

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik, 

 

 

Met vriendelijke groet,  
 
 
Hans Somer Mireille Prins 

Raad van Bestuur Directeur Zorg 

 

 

Bijlage 

• Bijlage 1;  

Verbeelding oppervlakteberekening bebouwing binnen bestemmingsplangebied. 

• Bijlage 2;  

Verbeelding behorende bij versterking ecologische waarden en samenhang Natura 2000 Veluwe 
en Renkumse Poort. 

 





Bijlage 2;  
behorende bij versterking ecologische waarden en samenhang Natura 2000 Veluwe en 
Renkumse Poort  
Op onderstaande afbeelding geven de groen en blauw gekleurde delen de ligging weer van het 
Natura 2000-gebied ‘Veluwe’ nabij het plangebied. Ter plaatse van de blauwe delen is het leefgebied 
‘Bos van arme zandgronden’ aanwezig. Ter plaatse van de groene delen zijn geen beschermde 
habitats of leefgebieden van soorten aanwezig in het Natura 2000-gebied. Op locatie 1 is de 
ontwikkeling van een natuurlijke bosrand voorzien en ter plaatse van locatie 2 de ontwikkeling van een 
hoogstamboomgaard. 
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