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Geacht college, 
 
U heeft mij op 8 december 2020 gevraagd te adviseren over de verandering van het 
bestemmingsplan Jean Monnetpark 1 in Apeldoorn. Op 14 december 2020 heb ik u een 
advies over de verandering van het bestemmingsplan toegestuurd. Naar aanleiding van dit 
advies heeft er een gesprek plaatsgevonden op 1 maart 2021 tussen initiatiefnemers, 
gemeente Apeldoorn en VNOG. Op 22 maart heeft u mij gewijzigde documenten 
toegestuurd waarin de initiatiefnemers een aantal oplossingsrichtingen aandragen om hun 
plannen mogelijk te maken aan de Jean Monnetpark 1 in Apeldoorn. 
 
Mijn advies van 14 december 2020 blijft van kracht behoudens het advies naar een andere 
locatie binnen Apeldoorn te kijken voor een behandel- en verblijfcomplex. 
 
Dit advies betreft een advies in het kader van het bestemmingsplan. Op de toegestuurde 
tekeningen van het gebouw aan de Jean Monnetpark 1 worden (nog) geen 
brandpreventieve voorzieningen aangegeven. Er kan dan gedacht worden aan: 

 Brandcompartimentering; 
 vluchtwegen; 
 brandblusmiddelen; 
 etc. 

 
Ik wil u er graag op attenderen dat er een omgevingsvergunning aangevraagd zal moeten 
worden waarbij een bouwkundige toets uitgevoerd moet worden.  
 
Gezien het toekomstig gebruik van het pand zal er een brandmeldinstallatie met 
doormelding naar de Meldkamer Oost Nederland (MON) aanwezig moeten zijn. De 
doorlooptijd voor het aanvragen van deze doormeldlijn en aansluiting daarvan bedraagt 
ongeveer 12 weken. 
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Tot slot 
Heeft u vragen over deze brief? Of wilt u iets met ons bespreken? Bel of mail dan gerust 
met J.W. van Gortel, telefoonnummer: 088-310 6384, e-mailadres: j.vangortel@vnog.nl. 
Fijn als u ons laat weten wat u gedaan heeft met onze adviezen. Dan kunnen we daar 
rekening mee houden bij onze preparatie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, 
 
 

 
 
 
W.J.C. van der Worp 
teamleider Omgevingsveiligheid 
 
 


