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Zinzia Zorggroep 

Kortenburg 4 

6704 AV Wageningen 

zorgindetoekomst@zinzia.nl 

 

CC: College van B&W van Wageningen 

 Gemeenteraad van Wageningen 

 

Datum: 30 december 2020 
Onderwerp: Reactie Mooi Wageningen op Landschapsplan Oranje Nassau’s Oord   
 

 

Geachte Directie en Raad van Bestuur, 

 

Naar aanleiding van uw brief van 20 november 2020 en de informatiebijeenkomst op 14 december 

2020 wil de Vereniging Mooi Wageningen graag een reactie geven op het Landschapsplan Oranje 

Nassau’s Oord (d.d. 15 oktober 2020). 

Ligging Oranje Nassau’s Oord 

Het zorgcomplex Oranje Nassau’s Oord ligt ingeklemd tussen waardevolle natuurgebieden. Aan de 

west- en noordkant is dit het Natura 2000 gebied Veluwe, aan de zuidkant het Natura 2000 gebied 

Rijntakken en aan de oostkant het Renkumse Beekdal, de ecologisch Poort van de Veluwe naar de 

uiterwaarden van de Nederrijn. Nieuwe uitbreidingen van het zorgcomplex mogen geen inbreuk 

maken op de huidige en nog te realiseren ecologische waarden van deze waardevolle gebieden. De 

ambitie van Zinzia zou moeten zijn dat gelijktijdig met een uitbreiding van het zorgcomplex op het 

landgoed ook de ecologische waarden van bovengenoemde gebieden per saldo worden versterkt. 

Toename bebouwd oppervlak 

Volgens het Landschapsplan is het voornemen van Zinzia om het bestaande gebouw ‘Emmapleinen’ 

op het landgoed Oranje Nassau’s Oord te behouden en blijvend in te zetten voor de groter en 

zwaarder wordende zorgvraag van ouderen binnen de regio. Conform het huidige bestemmingsplan 

(vastgesteld in 2017) is echter dit gebouw bestemd om te worden gesloopt waarbij de vrijkomende 

ruimte parkachtig zou worden ingericht. Dit mede als compensatie voor de inmiddels gerealiseerde 

plannen voor de nieuwbouw. 

Wij constateren dat met de instandhouding van “Emmapleinen” het bebouwd oppervlak ten opzichte 

van de situatie zonder de recente uitbreiding fors toeneemt. Onderstaande afbeeldingen geven dit 

duidelijk weer. Links de situatie voordat de uitbreiding had plaatsgevonden (2018) en rechts de 

huidige situatie (2020). Met de sloop van “Emmapleinen” zou een netto uitbreiding van het bebouwd 
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oppervlak hebben plaatsgevonden met ongeveer 30% (ten opzichte van de situatie 2018). Echter bij 

instandhouding van “Emmapleinen” bedraagt de netto uitbreiding ongeveer 70% (ten opzichte van 

de situatie 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Situatie 2018 (voor uitbreidingen)         Situatie 2020 (na uitbreidingen) 

De opmerking op pagina 21 van het Landschapsplan: “Daarbij is belangrijk vast te stellen dat het hier 

om een ‘kleinschalige uitbreiding’ gaat: een beperkte uitbreiding (tot 30 procent) van een bestaande 

functie kan in een bestemmingsplan worden toegestaan binnen de GO. Het handhaven van het reeds 

weg bestemde gebouw kan in planologisch-juridisch opzicht gezien worden als een uitbreiding, 

kleiner dan 30 procent.” vinden wij dan ook een verkeerde voorstelling van zaken. Immers met het 

niet weg bestemmen van “Emmapleinen” bedraagt de totale gerealiseerde uitbreiding ongeveer 

70%. Conform de provinciale regelgeving (Groene Ontwikkelzone) betreft dit geen ‘kleinschalige 

uitbreiding’ maar een uitbreiding met meer dan 30%, waardoor moet worden aangetoond dat de 

kernkwaliteiten van het gebied, in hun onderlinge samenhang bezien, per saldo substantieel worden 

versterkt.  

 Verkeer en parkeerplaatsen 

Volgens het Landschapsplan zijn er 183 parkeerplaatsen vergund (bestemmingsplan uit 2017). Dit is 

gebaseerd op het verwijderen van “Emmapleinen” en een bebouwingstoename van 30% ten 

opzichte van de situatie voor de uitbreiding. Met het handhaven van de “Emmapleinen” zijn volgens 

de gemeente Wageningen 244 parkeerplaatsen noodzakelijk (ruim 30% meer). Aangezien het 

mobiliteitsbeleid van Zinzia erop gericht is dat steeds meer mensen op de fiets zullen komen zijn 

volgens Zinzia minder parkeerplaatsen nodig. De berekeningen, zoals weergegeven in het 

Landschapsplan, geven onderbouwd aan dat er maximaal 203 parkeerplaatsen nodig zijn. Het is de 

ambitie van Zinzia om het fietsgebruik verder te stimuleren, zodat het aantal parkeerplaatsen nog 

verder kan worden teruggebracht tot zelfs mogelijk 181. 

Naar onze mening is er dan ook geen noodzaak om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. Met de 

183 parkeerplaatsen uit het huidige bestemmingsplan kan worden volstaan. Dit heeft tot gevolg dat 

er in de berm langs de Grote Laan geen (extra) parkeerplaatsen hoeven te worden aangelegd en 

wordt daarmee onnodige natuurschade voorkomen. De aanleg van parkeerplaatsen op deze locatie 

is bovendien in strijd met regelgeving conform Natura 2000 (areaalvernietiging). In plaats van 

parkeerplaatsen kunnen op deze locatie de natuurwaarden worden versterkt, waarmee een goede 

ecologische overgang naar het achterliggende bos kan worden gerealiseerd, zoals in het 
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Landschapsplan is beschreven (versterken mantelvegetatie). Mochten in de toekomst toch nog 

enkele parkeerplaatsen noodzakelijk zijn, dan dienen deze in de Groene Ontwikkelzone binnen de 

bebouwde omgeving gezocht te worden. 

Versterking ecologische waarden en samenhang Natura 2000 Veluwe en Renkumse Poort 

Significante aantasting van kernkwaliteiten GO niet uitgesloten 

Met het handhaven van “Emmapleinen” en de in 2019/2020 gerealiseerde uitbreiding, wordt de 

grens van 30% ten opzichte van de in 2018 bestaande bebouwing ruimschoots overschreden. 

Hiervoor gelden conform de provinciale omgevingsverordening dan aanvullende regels. Het 

Landschapsplan (pagina 21) geeft aan: “Van significante aantasting van de kernkwaliteiten van de GO 

is hier geen sprake, juist gezien de kleinschaligheid van de ‘uitbreiding’.” Zoals wij al aangaven betreft 

het geen kleinschalige uitbreiding, waardoor de opmerking dat er geen significante aantasting van de 

kernkwaliteiten plaatsvindt niet standhoudt. Een aanpassing van de plannen inclusief nadere 

onderbouwing is noodzakelijk.  

Toename van N-depositie op Natura 2000 Veluwe niet uitgesloten 

Als gevolg van de instandhouding van de “Emmapleinen” zullen ook deze gebouwen moeten worden 

verwarmd. Volgens het Landschapsplan zal dat energieneutraal plaatsvinden, mede door goede 

isolatie en de installatie van 1.000 zonnepanelen. Deze panelen leveren op jaarbasis ongeveer 

296.500 kWh, waarvan 153.700 kWh wordt gebruikt ten behoeve van de energievoorziening van de 

“Emmapleinen”. Het overschot (142.800 kWh) is bedoeld voor het verminderen van de gasgestookte 

installaties met ca. 625 kW vermogen, dat resulteert in een gasbesparing van ca. 76.500 m3, hetgeen 

overeenkomt met een reductie van ca. 47,5 kg stikstof. Echter tijdens de informatiebijeenkomst werd 

aangegeven dat het vervangen van deze installaties voorlopig nog niet plaatsvindt vanwege het 

ontbreken van het investeringsbudget hiervoor. Dit betekent dat het overschot elektriciteit zal 

worden terug geleverd aan het openbare net, waardoor de reductie van 47,5 kg stikstof niet zal 

plaatsvinden op deze locatie. Door de uitbreiding van de activiteiten met als gevolg bijvoorbeeld 

extra verkeersbewegingen (ten opzichte van het huidige bestemmingsplan) is een toename van de 

stikstofemissie en dientengevolge de stikstofdepositie niet uitgesloten, gezien de ligging van het 

zorgcomplex strak tegen het Natura 2000 gebied Veluwe. 

Hoogstamboomgaard in Natura 2000 Veluwe 

Volgens het Landschapsplan wordt met de realisatie van een hoogstamboomgaard langs de weg 

Kortenburg een extra impuls gegeven aan de ecologische waarde van het landgoed. De realisatie van 

deze hoogstamboomgaard vindt plaats binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veluwe. 

Wij onderschrijven de meerwaarde van deze boomgaard voor het landgoed, maar missen een nadere 

onderbouwing voor de meerwaarde van deze boomgaard voor de (versterking van de) 

instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied Veluwe. 

Extra compensatie voor handhaven “Emmapleinen” 

Tijdens de informatiebijeenkomst werd aangegeven dat voor het beleid ten aanzien van de 

provinciale Groene Ontwikkelingszone het alleen noodzakelijk is dat er een goede landschappelijke 

inpassing van het bestaande gebouw “Emmapleinen” komt. Vandaar dat de ingrepen vooral aan en 

rondom het te bebouwden gebouw plaatsvinden. Naar onze mening is deze redenatie onjuist. 

Immers het amoveren van een groot gebouw, inclusief het beperken van alle daarbij betrokken 

activiteiten, is van een andere orde dan het ‘groen’ inpassen van dit gebouw. Een extra compensatie, 

gericht op het versterken van ecologische waarden op het landgoed zijn dan ook noodzakelijk. Dit 
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kan het beste plaats vinden met het ‘groen’ inpassen van het gehele zorgcomplex. Wij denken dan 

vooral aan mogelijkheden aan de zuidoostzijde van het zorgcomplex.  

Aan deze zijde is in december 2017 al een groot gedeelte van 

het Gelders Natuur Netwerk (GNN) omgezet naar Groene 

Ontwikkelzone (gearceerd lichtgroen). Momenteel wordt in het 

provinciale Ontwerp-actualisatieplan 7 Omgevingsverordening 

ook het gearceerde donkergroen omgezet van GNN naar GO. 

Wij vinden dit een ongewenste ontwikkeling. Met de 

voorgenomen ontwikkeling gaat wederom planologisch een 

deel van het beschermde natuurgebied verloren. Deze zone is 

relevant omdat het een belangrijke afscherming biedt tussen 

enerzijds het zorgcomplex en anderzijds het Renkumse 

Beekdal. Dit beekdal vormt één van de belangrijkste 

ecologische poorten tussen Veluwe en Uiterwaarden, die 

ruimte moet bieden aan de gidssoort ‘edelhert’.  In het 

verleden zijn miljoenen euro’s besteed om deze ‘ecologische 

poort’ te realiseren en ook in de toekomst staan nog 

investeringen op stapel voor een faunapassage ter hoogte van 

de N225. Het is van belang dat in deze ‘poort’ de rust en 

duisternis zo minimaal mogelijk worden verstoord. 

Het Landschapsplan (pagina 21) geeft aan dat het handhaven van het gebouw “Emmapleinen” geen 

negatieve invloed heeft op het Renkumse Beekdal gezien de ligging van dit gebouw achter en nabij 

de overige bebouwing. Maar het zorgcomplex als geheel heeft naar onze mening weldegelijk een 

negatieve invloed op de kernwaarden van het natuurgebied Renkumse Beekdal. Om de negatieve 

invloed te verminderen liggen er kansen om: 

- de beplanting in het gehele gearceerde gebied zodanig aan te passen dat deze optimaal is voor 

de migratie van fauna en met name het edelhert als gidssoort. Dit zal ook de ecologische 

samenhang tussen het landgoed en het Renkumse Beekdal versterken. 

- de verlichting van het zorgcomplex zodanig in te richten dat er geen verstoring optreedt naar het 

Renkumse Beekdal. Momenteel is de verlichting niet alleen overvloedig, maar ook nog eens voor 

een groot gedeelte verkeerd ingericht. 

Aanpak van de verlichting met als doel: “alleen dat te verlichten wat moet worden verlicht en op het 

tijdstip dat het moet worden verlicht” zal ertoe bijdragen dat negatief effect op het Renkumse 

Beekdal ook het negatief effect op Natura 2000 gebied Veluwe wordt verminderd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Mooi Wageningen 

 


