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Brief OmRo inzake locatie Terrein de Groot
INHOUD VOORSTEL
Kennis nemen van een brief van OmRo Vastgoed BV inzake locatie Terrein de Groot en deze comform
bijgevoegde brief beantwoorden.
1 Wat is de aanleiding?
Witte Rentmeesters en Makelaars heeft namens OmRo Vastgoed BV, eigenaar van de locatie Terrein
de Groot, op 15 mei jl. per e-mail en op 16 mei jl. per post een informerende brief (zie bijlage 1) aan
uw college gestuurd. In deze brief brengt zij uw college in kennis van het voornemen om het terrein
in gebruik te nemen voor een steenfabriek, de wens om de bestemming te verruimen voor
watergebonden bedrijvigheid en om een standpunt ten aanzien van het project Rivierklimaatpark
IJsselpoort kenbaar te maken.
2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
Als gemeente Rheden participeren wij samen met negen samenwerkingspartners in het project
Rivierklimaatpark IJsselpoort. De kaders voor dit project zijn onder meer door uw raad in februari
2017 vastgesteld en door u in september 2018 in de Notitie Kansrijke Oplossingrichtingen verder
geconcretiseerd.
3 Wat willen wij bereiken op de genoemde Global Goal(s)?
Met het project Rivierklimaatpark IJsselpoort streven wij naar een duurzaam en toekomstbestendig
Rivierklimaatpark IJsselpoort.
4 Wat gaan wij ervoor doen?
De brief van OmRo Vastgoed BV beantwoorden conform bijgevoegde brief (zie bijlage 2).
5 Wat gaat het kosten?
Aan de beantwoording van de brief van OmRo zijn geen kosten verbonden.
6 Wat zijn de risico’s?
Aan de beantwoording van de brief van OmRo zijn geen risico’s verbonden.
7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Bijgevoegde brief geeft aan dat uw college en de 9 samenwerkingpartners vanuit het
Rivierklimaatpark IJsselpoort een andere gewenste ruimtelijke koers zien voor Terrein de Groot dan
OmRO Vastgoed BV.
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8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Na het collegebesluit zal het standpunt van uw college via bijgevoegde brief aan OmRo Vastgoed BV
bekend worden gemaakt.
9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
De Steeg,
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