
Programma 21 juni 2022

19.00 uur      ontvangst met koffie en thee 

19.15 uur      welkom door wethouder Lyda Sneevliet

19.20 uur      toelichting en achtergronden door Arno Voskamp,

projectleider van de gemeente Elburg

19.30 uur      buro MA.AN presenteert het eerste schetsscenario 

(het ‘praatplaatje’) van de nieuwe wijk

20.00 uur      gelegenheid tot het stellen van vragen

PAUZE

20.45 uur      in kleinere groepen in gesprek over verschillende thema’s

21.30 uur      terugkoppeling en einde



Horstkamp Elburg 

Toelichting proces en achtergronden

21 juni 2022



Locatie Horstkamp

• Plangebied gelegen tussen De Dijkjes, begraafplaats, Oostendorperstraatweg en 

Oostelijke Rondweg. 



Huidig bestemmingsplan 

• Bestemmingsplan Elburg – Horstkamp en De Dijkjes, 2010 (moederplan)

• 1e partiele herziening, 2017

• Uitwerkingsplan De Dijkjes, 2018



Huidig bestemmingsplan 

• Uit te werken woonbestemming voor Horstkamp

• Nieuwe verbindingsweg -> afsluiten De Weeren als doorgaande route voor 

autoverkeer

• Uitbreiding begraafplaats



Proces 2021

• Geen uitwerkingsplan maar nieuw bestemmingsplan (of wijziging omgevingsplan) 

opstellen

• Ontwikkeluitgangspunten vaststellen om vervolgens het stedenbouwkundig plan voor 

de wijk op te stellen en bijbehorend bestemmingsplan

• Stedenbouwkundige analyse en verkenning uitgevoerd door buro MA.AN uit Zwolle
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Raadsbesluit 21 februari 2022

Besluitpunt 1:

De ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Horstkamp te vervolgen 
met het opstellen van een stedenbouwkundig ontwerp, waarbij 
variant 3 uit de presentatie van buro MA.AN d.d. 20 december 
2021 de basis vormt.

Variant 3 presenteert Herman Reezigt van buro MA.AN zo          
direct als basis ‘praatprent’
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Besluitpunt 2:

Hierbij de volgende uitgangspunten te hanteren:

1. Een maximale bebouwingsdichtheid van circa 25 woningen per hectare hanteren, waardoor 
Horstkamp ruimte biedt aan circa 225 woningen.

2. De kwalitatieve invulling van het woningbouwprogramma en het maatschappelijke programma 
baseren op vraag en behoefte van de te bedienen doelgroepen: starters, mobiele vitale 
ouderen, gezinnen en spoedzoekers.

3. Met flexibiliteit ruimte bieden voor innovatieve woonconcepten en woningtypologieën met 
zowel grondgebonden woningen als appartementen.

4. Een ruimtelijke optimalisatie van de kavel- en woningoppervlaktes doorvoeren ten opzichte van 
het huidige exploitatieplan, die tegemoet komt aan de betaalbaarheid van het wonen.

5. De mogelijkheid bieden om in bouwhoogte van de woongebouwen (appartementen) te 
variëren, afhankelijk van de vraag naar appartementen en de stedenbouwkundige/ 
landschappelijke inpassing van de woongebouwen in het gebied.

6. Een veilige verkeersontsluiting van de wijk realiseren met een goede en veilige 
doorstroming in de omgeving.

7. Een sluitende grondexploitatie nastreven.
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Besluitpunt 3:

Een nieuw bestemmingsplan (t.z.t. wijziging omgevingsplan) in 
procedure brengen onder de voorwaarde dat voorafgaand daaraan 
een bouwclaimovereenkomst wordt gesloten met de overige 
grondeigenaren ter vervanging van het bestaande exploitatieplan

Overige grondeigenaren:

Sociale huur:



Ontwerpproces

• Buro MA.AN heeft opdracht gekregen voor het stedenbouw-
kundig ontwerp, beeldkwaliteitsplan en participatietraject

• Voorlopig ontwerp: zomer 2022

• Definitief ontwerp: eind 2022

• Parallel daaraan bestemmingsplanprocedure met mogelijkheid 
indienen zienswijze



Participatieproces

• Gebiedsatelier 1 in juni voor omwonenden en belanghebbenden

• Gebiedsatelier 2 in september voor een ieder

• Informatieve inloopbijeenkomst definitief ontwerp

• Digitale participatie en informatie via de projectenwebsite:

www.horstkamp-elburg.nl

http://www.horstkamp-elburg.nl/
























































Vervolg programma 21 juni 2022

PAUZE

20.45 uur      in kleinere groepen in gesprek over verschillende thema’s

21.30 uur      terugkoppeling en einde



Bedankt voor uw aandacht.


