
Aan de gemeenteraad van Ede 
Postbus 9022 
6710 HK Ede 
 
Otterlo, 19 juli 2022 
 
Betreft zienswijze op ontwerp bestemmingsplan “Otterlo, Weversteeg” 
 
Geachte raadsleden, 
 
Otterlo’s Belang is verheugd dat het ontwerp bestemmingsplan na jaren wachten nu ter inzage ligt. Het zal dan ook 
geen nieuws zijn dat wij volledig achter deze uitbreiding staan, wij achten deze van groot belang voor Otterlo. Het 
multifunctionele dorpshuis met binnensport accommodatie is voor alle inwoners, zowel jong als oud zeer gewenst 
alsmede noodzakelijk gezien de staat van het huidige onderkomen. 
Maar nog belangrijker zijn de nieuwe woningen wat zal zorgen voor een positieve impuls in het dorp. Woningen 
waardoor ook voor starters weer mogelijkheden ontstaan om zich te vestigen. 
 
Waar wij ons echter zorgen over maken is hoe gegarandeerd wordt op welke wijze de woningen terecht komen bij de 
doelgroep waarvoor wordt gebouwd. De toewijzing is immers niet geborgd in het bestemmingsplan. 
In een recent verleden is weliswaar een motie aangenomen om inwoners als eerste te informeren. Hiervoor moet een 
projectontwikkelaar worden verleid om eerst lokaal te adverteren en pas in een later stadium, mochten er nog 
onverkochte woningen beschikbaar zijn, in een groter gebied te adverteren. Echter biedt dit geen enkele garantie. 
Immers kunnen ‘kapers op de kust’ van buiten Otterlo alsnog eenvoudig woningen verwerven met het risico dat 
Otterloërs alsnog buiten de boot vallen. 
 
De gemeenteraad heeft meermaals de voorkeur uitgesproken dat nieuwbouwprojecten in de dorpen voornamelijk voor 
eigen inwoners worden gebouwd. Ook in de Omgevingsvisie is opgenomen dat “dorpen bouwen voor eigen behoefte’ en 
de onderbouwing van het plan Weversteeg is eveneens gestoeld op de behoefte vanuit het dorp.  
Specifiek voor dit project is veel energie maar ook veel gemeenschapsgeld gestoken om dit plan gerealiseerd te krijgen 
met als doel op korte termijn te voorzien in de lokale behoefte. Wat te denken van het verwerven van de stikstofrechten, 
het afwaarderen van de locatie Onderlangs om de natuur te compenseren maar ook de inspanning van wethouder de 
Pater voor een gezamenlijke intentieovereenkomst tussen partijen.  
Het kan dan uiteindelijk niet zo zijn dat nieuwbouwwoningen uiteindelijk, met alle respect, terecht komen bij bijvoorbeeld 
mensen uit de randstad.  
 
Om nu de juiste doelgroep te bedienen verzoekt Otterlo’s Belang uw raad daarom maximaal in te spannen om 
nieuwbouwwoningen eerst exclusief voor inwoners van Otterlo of jongeren met een aantoonbare binding met Otterlo 
beschikbaar te stellen. Daarna zouden eventueel nog beschikbare woningen gemeente-breed kunnen worden 
aangeboden.  
Betaalbare koopwoningen dienen daarbij uitsluitend voor starters beschikbaar te komen. 
Daarnaast is een anti-speculatiebeding en een zelfbewoningplicht wenselijk.  
Over de exacte criteria wisselen we graag van gedachten. 
 
Er is inmiddels wetgeving in voorbereiding welke deels voorziet in toewijzing aan eigen inwoners 
(https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/wonen/meer-huur-en-koopwoningen-toe-te-wijzen-aan-eigen-inwoners/ ) 
Voor Otterlo komt deze wetgeving mogelijk te laat. Daarnaast is de inhoud nog niet definitief vastgesteld en toegespitst 
op gemeentelijk niveau en daarmee onvoldoende. Gezien de sterke behoefte en de uitzonderlijk lange tijd waarin geen 
nieuwbouw heeft plaatsgevonden in Otterlo achten wij het zeer wenselijk om alle woningen in het project Weversteeg 
via een voorrangsregeling eerst aan te bieden aan inwoners of voormalige inwoners van Otterlo. 
 
Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden denkbaar.  
De gemeente zou dit kunnen borgen door het contractueel vast te leggen in de gronduitgifte. 
Een andere optie zou kunnen zijn om als gemeente zelf de verkoop in de hand te houden. Er zijn in het land diverse 
voorbeelden waarbij op deze wijze maximale beïnvloeding op toewijzing is behouden. Ook lokale makelaars geven aan 
bereid te zijn hierin mee te werken.  
Maar wellicht zijn er meerdere mogelijkheden om te borgen dat woningen bij de juiste doelgroepen landen. 
 
Wij zien uw reactie op deze zienswijze met belangstelling tegemoet. Vanzelfsprekend zijn wij bereid ons standpunt in 
deze verder toe te lichten. 
 
Wij behouden ons het recht voor om deze zienswijze op ieder moment aan te vullen dan wel in te trekken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens Otterlos Belang, 
Evert Groeneveld  
voorzitter 
 


