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Type voorstel: 
X Kaderstellend 
O Budgetrecht 
O Controlerend  
O Verordenend 
O Evaluatie 
O Oriënterend bespreken 
O Richting aangevend  
O Consulterend  
X Vaststellen 
O Overig  

Rijp voor behandeling 
Tijdig aangeleverd  ja 
Leesbaar/begrijpelijk  ja 
Helder dictum   ja 
Alternatieven    ja 
Evt. wijzigingen zichtbaar  
aangegeven               ja 
Integraliteit/kader  ja 

Zijn in het voorstel een of meer van de 
volgende aspecten van toepassing? 
   
Zijn doelen en/of  
effecten beschreven          

Ja 
x 

Nee                                                            

Financiële 
consequenties            

x  

Inspraak x            
Bezwaar/beroep                                             x 
Openbaar x  
Duurzaamheidaspecten x  
Wmo   x  

  

Begrotingskader: 
Programma 3 

 
 
Geadviseerd besluit en beoogd effect 
U wordt gevraagd in te stemmen met het gewijzigd vaststellen van de Kaderstelling SPvE 
Dennenkamp van 20 december 2006 voor de woningbouwlocatie NVC (Neder Veluwe College) 
Dennenkamp; 
Ook wordt u gevraagd af te wijken met de, voor de woningbouwlocatie NVC Dennenkamp, 
beschreven toekomstvisie zoals verwoord in het rapport “De Dennenkamp, Een landschappelijke 
bijdrage aan de toekomstvisie van het gebied” uit juni 2009. 
 
Met deze wijziging in de kaderstelling en het plan van aanpak kan het college nog dit jaar de 
aanbesteding opstarten. 
 
Wettelijk en overig kader 
- Wet ro; 
- Kaderstelling Dennenkamp 20 december 2006; 
- Notitie ‘Hoofdlijnen Wet ruimtelijke ordening en gevolgen gemeente Renkum’;  
- Economische visie 
- Structuurvisie 
- Ruimtelijke visie 
 



Procesgeschiedenis  
Dennenkamp (brede school, project Dennenkamp) 

- Commissie Leefomgeving 12 september 2006 art. 19 lid 2 procedure Proeject Dennenkamp; 
- Commissie Leefomgeving 11 december 2006 Kaderstelling SpvE Dennenkamp; 
- Raad gaat 20 december 2006 unaniem akkoord met de SPvE Dennenkamp; 
- Raad schuift besluitvorming over Brede school Dennenkamp door naar de januari raad van 

2007; 
- Raad 31 januari 2007 Kredietaanvraag Brede School Dennenkamp; 
- 24 juni 2009 Financiële status BS Dennenkamp; 
- Raadsbrief 12 augustus 2009 Dennenkamp Oosterbeek; 
- Raadsbrief 15 oktober 2009 Afsluiten kredieten BS Dennenkamp; 
- Brief B&W 19 december 2011 Dennenkamp. 

 
 
Beleidsvrijheid en raadsbevoegdheid 
U wordt gevraagd de kaders voor het SPvE Dennenkamp te wijzigen. Dit is een bevoegdheid van de 
raad. De kaderstelling uit 2006 is bij dit raadsvoorstel gevoegd. 
Het rapport “De Dennenkamp, Een landschappelijke bijdrage aan de toekomstvisie van het gebied ” is 
vastgesteld door het college in juni 2009.  
 
Aan u wordt gevraagd de kaderstelling te wijzigen op de volgende punten: 
De aanduidingen in letters hieronder sluiten aan op de originele kaderstelling uit 2006 (zie bijlage 1): 
d. In beginsel 50% sociale sector, 50% vrije sector. Voor de locatie NVC Dennenkamp 100%  
    vrije sector en voor de locatie Munninghofflaan 100% sociale sector; 
e. Verwijderen: In beginsel Koude-Warmte-Opslag (KWO) toepassen; 
f. Verwijderen: Doelgroep in beginsel senioren (in relatie tot concept woonservice gebied met  
   mogelijkheid tot afstemming zorgaanbieders). 
In het voorstel wordt onderbouwd waarom deze kaders gewijzigd dienen te worden. Het is aan u om 
hiermee al dan niet in te stemmen. 
 
Advies aan de agendacommissie en voorstel behandelwijze 
Rijp voor behandeling op grond van de door de agendacommissie vastgestelde criteria. Het is een 
helder en vooral compleet voorstel.   
 
 
Aandachtspunten  

- Geen 
 

 
Advies commissie Leefomgeving 14 oktober 2014 
 
Raad 29 oktober 2014 
 

 


