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Hallo Bandoeng, hier Radio Kootwijk

In 2011 heeft de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan en
bestemmingsplan Radio Kootwijk vastgesteld. Het was een uitermate
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complex proces, met diverse belangen en uiteenlopende regelgeving.
GroenLinks was destijds voor het behoud van het zendercomplex vanwege

Nieuwsbrief

haar bijzondere cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Financieel
kon de gemeente Apeldoorn de kosten voor het beheer en onderhoud
van het zendercomplex niet zelfstandig dragen. Het beheer, onderhoud en
de exploitatie van het zendercomplex werd daarom ook overgedragen aan
Staatsbosbeheer en er werd tevens een beroep gedaan op onze
medeoverheden voor nanciële ondersteuning.
GroenLinks stemde in 2011 in met het plan, met als voorwaarde dat de
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overlast voor het dorp en de natuur zou worden beperkt, de culturele
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activiteiten passen bij het karakter van het gebied en er een convenant zou
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worden ondertekend door de diverse belanghebbende partijen.
Het bestemmingsplan Radio Kootwijk sneuvelde in 2013 bij de Raad van

verzenden

State en werd vernietigd. Binnenkort zal daarom een beter uitgewerkt
bestemmingsplan opnieuw worden besproken tijdens de politieke markt.
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Afgelopen week heeft GroenLinks met samen met collega partijen een
gesprek gehad met de dorpsraad Radio Kootwijk en Stichting Werkgroep
Milieuzorg Apeldoorn. Zij hebben hun zorgen geuit over de wijze waarop
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invulling wordt gegeven aan de exploitatie en beheer van het
zendercomplex door Staatsbosbeheer. Zij stellen dat het gebied teveel
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wordt belast en dat de onderlinge verhoudingen en communicatie niet
optimaal is en grijpen het nieuwe bestemmingsplanproces aan om tot
striktere afspraken te komen.
Begin maart 2015 zal een raadsdelegatie ook een gesprek hebben met
Staatsbosbeheer en de gemeente Apeldoorn over hun belangen, visie en
bijdrage. Medio half maart 2015 zal er met alle betrokken partijen een
gezamenlijk overleg plaatsvinden tijdens een bijeenkomst van “In gesprek
met de raad”. Daarna zal de inhoudelijke behandeling van het
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bestemmingsplan Radio Kootwijk worden geagendeerd voor een politieke
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markt.
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GroenLinks wil het gebied rondom het zendercomplex niet op slot gooien.
We denken dat met extra maatregelen en duidelijker afspraken het
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organiseren van culturele activiteiten mogelijk moet blijven in het gebied,
met respect voor de natuur, cultuurhistorie en de leefbaarheid van Radio
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Kootwijk. We zullen wel kritisch kijken naar de aard en omvang van de
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activiteiten en hardop de vraag stellen welke lessen er getrokken kunnen
worden uit incidenten in het verleden en of de diverse belanghebbende
partijen bereid zijn te komen tot een gezamenlijk convenant als basis van
hernieuwd vertrouwen in de samenwerking. Bij de behandeling van het
bestemmingsplan zal GroenLinks de te verwachten e ecten op het milieu
en de naleving van Europese natuurwetgeving zwaar meewegen om een
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goede inschatting te kunnen maken van de draagkracht van de aanwezige
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ora en fauna in het gebied.
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Bas Koers, raadslid GroenLinks Apeldoorn
Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl
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