
Memo

Datum : 9 november 2009

Aan : plaatselijk belang Lettele

Kopie aan : Marco Swart

Van : Coen Dingemanse
SO/PS

Onderwerp : verslag van het overleg tussen plaatselijk belang Lettele en wethouder RO Marco 
Swart, 6 oktober 2009 19 - 20 uur

Aanwezigen:
… plaatselijk belang Lettele
… …
… …
Marco Swart wethouder RO
Coen Dingemanse opdrachtleider Deventer Noordoost

Agendabepaling

Het overleg is een vervolg op de gemaakte afspraak op 17 augustus 2009. Plaatselijk Belang Lettele 
(PB Lettele) is in 1935 opgericht en heeft 400 leden. PB Lettele streeft in hoofdzaak twee doelen na:

 In stand houden van de leefbaarheid
 Volwaardig / serieus gesprekspartner zijn voor de gemeente

Gespreksonderwerpen van vanavond zijn:
1. Visie en scenario’s Deventer noordoost
2. Bestemmingsplan buitengebied
3. Toekomstige locatie nieuwbouw Lettele

En van de volgend punten wordt afgesproken:
4. Bestemmingsplan kern Lettele

PB Lettele wil graag betrokken worden als dit gaat spelen. Marco Swart antwoordt dat dit op 
de gebruikelijke wijze zal plaatsvinden

5. Ter inzage legging
Gevraagd wordt of de ter inzage legging ook in de wijkwinkel (servicepunt) kan plaats vinden. 
Bij de opening destijds is door Arno Groenedijk hierover een soort van toezegging gedaan. 
Afgesproken wordt dat Marco Swart via het verslag zal aangeven wat hiervan het 
gemeentelijk beleid is.
De afspraak is dat wanneer bestemmingsplannen betrekking hebben op een dorp waar een 
servicepunt is, dat daar ook het bestemmingsplan ter inzage komt te liggen. De wijkwinkels 
zijn er daarnaast ook voor bedoeld om folders, informatie, stukken ter inzage etc. aan het 
publiek te presenteren 

6. Afronding Bosrand
Vraag is om bij verandering van de afronding van het huidige plan hier berichtgeving over uit 
te doen. Marco Swart antwoordt dat dit zal gebeuren.

Ad 1) Visie en scenario’s Deventer noordoost

Marco Swart geeft een korte toelichting: De raad heeft besloten de visie voor Deventer Noordoost te 
doen in de vorm van drie scenario’s. Er zullen vragen blijven bestaan waarop nu nog geen antwoord 
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wordt gegeven in de zin van moet er gebouwd worden en hoeveel moet er gebouwd worden. Er zal 
mogelijk behoefte zijn vanwege de bevolkingsgroei en / of woonverdunning, maar we hebben als 
Deventer ook nog veel locaties buiten Deventer Noordoost. Daarnaast zitten we nu in een 
maatschappelijk setting dat we alleen hetgeen kunnen bouwen waar vraag naar is, terwijl dit in het 
verleden anders was. De vraag of we in Deventer Noordoost moeten bouwen is nu niet te 
beantwoorden. De huidige planologie wordt meer dan vroeger gestuurd door ruimtelijke kwaliteit; 
bijvoorbeeld op basis van het landschap. Er is niet gekozen voor een nulscenario omdat de vraag is: 
als we gaan ontwikkelen, welke mogelijkheden zijn er dan. Dit heeft bijvoorbeeld opgeleverd dat je niet
het gehele gebied onbeperkt vol bouwt. Of je moet uitbreiden en in welke richting komt later aan de 
orde. Nu wel bekijken op welke wijze het zou kunnen. Thans zijn nog geen precieze toetsen te maken;
die zijn te oud als de plannen daadwerkelijk gemaakt moeten worden. De scenario’s bevatten wel al 
bepaalde beslissingen; voorbeelden hiervan zijn:
- het volgen van de oost-west gerichte natte laagtes
- het principe van landschapsontwikkeling in evenwicht met omvang van (woning)bouw. 
Vraag: Gaat over een tijdje wel een keus uit een scenario worden gemaakt? Marco Swart antwoordt : 
het huiswerk voor nu is gemaakt. Bij het concreet maken van de plannen zullen programma’s van 
eisen worden opgesteld, een stedenbouwkundig plan, bestemmingsplannen, etc. Daarin zal dan een 
eventuele keus voor een bepaald scenario tot uiting komen.
Vraag: Kan over 10 jaar ook het nulscenario worden gekozen? Marco Swart antwoordt: dit zou kunnen
als niet wordt gekozen voor ontwikkeling. 
Vraag: Kiest de gemeenteraad nu niet één voor scenario? Marco Swart antwoordt; die keus wordt 
inderdaad niet voorgelegd.
Vraag: In hoeverre wordt Lettele betrokken in de toekomst bij masterplan / nota van uitgangspunten, 
verdere ontwikkeling en wat dies meer zij? Marco Swart antwoordt: het lijkt me logisch dat Lettele dan 
betrokken wordt en dat ook de mensen uit het gebied goed te betrekken.
Vraag: er moeten nog een aantal visies ontwikkeld / uitgewerkt worden: Verkeer, 
bevolkingsontwikkeling, woonvisie. Hoe worden we als PB Lettele betrokken bij de vaststelling? Wat is
het collegebeleid om te informeren? Marco Swart antwoordt: Via de reguliere berichtgeving worden 
burgers geïnformeerd en betrokken bij de diverse planontwikkeling. Daarnaast lenen niet alle zaken 
zich voor inspraak / betrokkenheid. Bevolkingsprognoses zijn hiervan als bijvoorbeeld te noemen. Als 
er een concrete invulling gemaakt gaat worden,  dan wordt PB Lettele hierbij betrokken. Dat zal dan 
ook op een meer formele manier plaats vinden, e.e.a. zoals afgesproken in het overleg van 17 
augustus 2009. 
Vraag: is de a.s. werksessie met de Raad n.a.v. PMD behandeling van 23 september 2009 besloten 
op openbaar? Marco Swart antwoordt: Ik heb geen aanleiding om de werksessie met de raad in 
beslotenheid te laten plaats vinden. 
Vraag: Zijn er ook nog andere locaties dan Deventer Noordoost in beeld voor woningbouw? Marco 
Swart antwoordt: Ja, een sprong over de IJssel is in de ruimtelijke plannen (bijvoorbeeld regiovisie 
Stedendriehoek) niet uitgesloten. Maar dan is wel een grote nieuwe brug over de IJssel nodig.

Ad 2) Bestemmingsplan buitengebied

Marco Swart geeft aan dat het buitengebied de portefeuille van collega Hiemstra betreft. Wellicht 
bekend is gewisseld van bureau dat de drie gemeenten (Olst / Wijhe, Raalte en Deventer) helpt bij het
ontwikkelen van het plan. Desondanks kan en zal naar verwachting het bestemmingsplan in 2012 
klaar zijn volgens de planning:

 Rondzending kaarten aan ondernemers ten behoeve van 
de consultatieronde

Eind 2009

 Definitieve stukken gereed voor bestuurlijk overleg December 2009
 Voorontwerpplan ter inzage Eerste kwartaal 2010
 consultatieronde Eerste kwartaal 2010
 informatieavonden Eerste kwartaal 2010
 Verwerken van de zienswijzen Tweede en derde kwartaal 2010
 Definitief ontwerp Derde kwartaal 2010
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Afgesproken wordt dat de folder in 10-voud naar PB Lettele kan worden gestuurd ter attentie van:
Piet Ypma, Cröddendijk 3, 7434 PM Lettele 

Vraag: zijn er grote wijzigingen in het bestemmingsplan. Marco Swart antwoordt dat hij dat moeilijk kan
aangeven. Weliswaar is het bestaand beleid dat nu in het bestemmingsplan wordt verwerkt, maar hoe 
dit eventueel afwijkt met bestaande bestemmingsplannen is onbekend.

Ad 3) Toekomstige locatie nieuwbouw Lettele

Bij locatie 1 (nu in ontwikkeling zijnde) is de afstemming gemeente – PB Lettele niet goed gegaan. PB 
Lettele wil graag een afspraak maken met de gemeente om voor de locatie 2 aan de noord-west kant 
wèl goed overleg te hebben. Marco Swart geeft aan dat hij de ambtelijke organisatie zal opdragen 
overleg te plegen inzake de locatie 2. En blijft het te lang stil, of gaat iets niet goed, laat het dan weten.
Voorts wordt door PB Lettele te kennen gegeven dat de mensen graag zelf willen bouwen en of de 
gemeente haar stinkende best wil doen om hiertoe actief grondbeleid te voeren. Tevens is er de wens 
om gefaseerd te kunnen bouwen. Marco Swart legt uit dat als je een actief grondbeleid voert, je dit 
altijd in stilte doet uit strategische overwegingen. Hij kan hier dus niks over zeggen.
Afgesproken wordt dat inzake locatie 2 PB Lettele een mail naar Marco Swart doet. Hij zal dit dan 
opnemen in het werkoverleg en gebruiken als vertrekpunt voor verdere actie.
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