
 
 
 
Motie “Oostlocaties groen” 
 
De gemeenteraad van de gemeente Arnhem, bijeen op 29 januari 2018, ter vaststelling van het 
burgerinitiatief Elderveld Zuid voor natuurbehoud, 
 
Constaterende dat:  

• Het burgerinitiatief de raad verzoekt om de bestemming van het gebied Oostlocaties ten noorden van 
de Metamorfoseallee te wijzigen naar natuur en recreatie; 

• Het college in gesprek is met Quadraam om op deze locatie de nieuwbouw van het Lorentz College, 
nu gelegen aan de Groningensingel, te realiseren.  
 

Overwegende dat: 

• De locatie nu de bestemming “Bijzondere Bebouwing” heeft, wat inhoudt dat na uitwerking hier onder 
andere scholen, gast- en verpleeginrichtingen, dienstencentra, openbare gebouwen, horeca, 
kantoren etc. gebouwd mogen worden.  

• Het college heeft aangegeven dat een ontwerpbestemmingsplan nog opgesteld moet worden en 
overleg met de omgeving nog verder zal plaatsvinden; 

• Het burgerinitiatief laat zien dat bewoners constructief willen meedenken; 

• De wens van bewoners is dat op deze locatie niet meer gebouwd kan worden en dat de locatie 
ingericht en bestemd wordt voor stedelijk groen; 

• In overleg met bewoners gebleken is dat als het vorige niet mogelijk blijkt in ieder geval de 
uitgangspunten van het initiatief serieus genomen moeten worden en gekeken moet worden of dit 
verwerkt kan worden in de plannen voor de school; 

• De wens van de bewoners is dat er meer groen in de wijk wordt gerealiseerd  
 
Verzoekt het college om: 

1. In gesprek met bewoners en Quadraam afspraken te maken over de inrichting van het overblijvende 
groengebied en de uitkomsten hiervan meenemen in het project; 

2. Het groen dat na de planvorming overblijft waar nodig netjes inrichten en onderhouden om zo de 
uitstraling voor de wijk te verbeteren; 

3. Mocht het bestemmingsplan geen doorgang vinden bij toekomstige planvorming altijd eerst de 
bewoners te betrekken bij de planvorming. 

4. Een begeleidingscommissie van wijkbewoners in te stellen om deze bij een verdere uitwerking van de 
plannen te betrekken;  

5. Bij het ontwerpbestemmingsplan in een notitie laten zien welke eventuele aanpassingen naar 
aanleiding van de inbreng door de omwonenden zijn gedaan; 

6. Met de bewoners onder andere via de bedoelde begeleidingscommissie in ieder geval in gesprek te 
gaan over de volgende uitgangspunten en bezien of en hoe deze verwerkt kunnen worden in de 
plannen: 

a. Bij de verdere uitwerking van de plannen rekening te houden met een zo breed mogelijke 
groenstrook tussen de westzijde van de straat van de aanliggende woningen en de gevel van 
de school als buffer tussen de wijk en de school; 

b. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan en het omgevingsplan een maximumbouwhoogte 
aan te houden van 14 meter; 

c. inzichtelijk maken hoe scholieren veilig naar de school kunnen fietsen rekening houdend met 
een ontsluiting vanaf de Metamorfosenallee; 

d. Het zoveel mogelijk beperken van (brom)fietsverkeer en ander verkeer vanaf de 
Waddinxveenstraat en de Oegstgeeststraat, met als uitgangspunt dat hier geen ingang van de 
school komt rekening houdend met eisen op het gebied van veiligheid, bijvoorbeeld die van 
de brandweer; 

e. Het zoveel mogelijk beperken van overlast voor omwonenden. 
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