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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Op 1 januari 2001 is door samenvoeging van de gemeenten Elst, Valburg en Hete-

ren de gemeente Overbetuwe ontstaan. De gemeente Overbetuwe is gestart met 

het actualiseren en digitaliseren van de bestemmingsplannen voor de kernen, de 

bedrijfsgebieden en het buitengebied. Hiermee wordt een meer actuele planologi-

sche regeling voor het gemeentelijke grondgebied gerealiseerd van waaruit een 

beter beheer kan plaatsvinden. Eveneens wordt hiermee tegemoetgekomen aan 

de wettelijke verplichting, gebaseerd op artikel 3.1 lid 2 van de nieuwe Wet ruimte-

lijke ordening. 

 

Het onderhavige bestemmingsplan „Elst, bedrijventerrein De Aam‟ is het geactuali-

seerde bestemmingsplan waarmee wordt beoogd de bestaande situatie van het 

bedrijventerrein De Aam in Elst adequaat vast te leggen.  

1.2 Ligging plangebied 

Het plangebied betreft het industrieterrein De Aam ten zuid-oosten van de kern 

Elst in de gemeente Overbetuwe. De noordgrens van het plangebied wordt globaal 

gevormd door de Nieuwe Aamsestraat. De defensiedijk langs de A325 vormt de 

oostelijke plangrens. De zuidgrens van het plangebied wordt grofweg gevormd 

door de Bemmelseweg. De Stationsstraat, de Stationsdwarsstraat, de Bemmelse-

weg en de spoorlijn Arnhem-Nijmegen grenzen in westelijke zijde aan het plange-

bied. De navolgende afbeelding bevat een fragment van de topografische atlas 

waarop met een rood kader de globale begrenzing van het plangebied is aange-

duid. Voor de exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar de ver-

beelding van voorliggend bestemmingsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globale begrenzing plangebied  bron: topografische atlas Gelderland 
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1.3 Vigerende bestemmingsplannen 

Voorliggend plan herziet de bestemmingsplannen die van kracht zijn in het plange-

bied alsmede alle partiële herzieningen. Hiermee komen na vaststelling van het 

voorliggend bestemmingsplan alle hieronder genoemde plannen geheel of gedeel-

telijk te vervallen. Het betreft de volgende bestemmingsplannen: 

 Westeraam; 

 uitwerkingsplan Lanenbuurt B Westeraam; 

 Bedrijvenpark De Aam; 

 Bedrijvenpark De Aam, partiële wijziging 1995-01; 

 Bedrijvenpark De Aam, partiële wijziging 1995-02; 

 wijzigingsplan De Aam 4A; 

 De Aam 5; 

 Wijziging Bedrijvenpark De Aam (2005); 

 Bedrijvenpark De Aam, herziening 2007-01; 

 Bedrijfsterrein Heinz; 

 Elst, Platinaweg 7; 

 Nijverheidsweg 20; 

 Nieuwe Aamsestraat; 

 Zuidtangent; 

 Buitengebied Dorp Elst. 

1.4 Opzet van het bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en deze toelichting. De 

toelichting is opgebouwd uit zeven hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk wordt 

in hoofdstuk 2 een samenvatting van de relevante beleidskaders op rijks, provinci-

aal, regionaal en gemeentelijk niveau gegeven. In hoofdstuk 3 volgt een beschrij-

ving van relevante milieuaspecten, de waterhuishouding en archeologie en cul-

tuurhistorie. Hoofdstuk 4 beschrijft de ontstaansgeschiedenis van het plangebied 

en vervolgens volgt de ruimtelijke beschrijving. In afzonderlijke paragrafen wordt 

de opzet van de bestemmingsplanregeling en de afwijkingen met de vigerende re-

geling uiteengezet. Hoofdstuk 5 geeft een toelichting op de opzet en inhoud van de 

regels en de verbeelding. In hoofdstuk 6 volgt een financieel-economische toelich-

ting bij het voorliggend bestemmingsplan. Ten slotte komen in het zevende en 

laatste hoofdstuk de resultaten van inspraak en overleg aan de orde. 
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2 Beleidskaders 

2.1 Inleiding 

Het voorliggend bestemmingsplan heeft primair een beheersmatig karakter. Aan-

gezien de beleidskaders met name gericht zijn op het sturen van ontwikkelingsge-

richte ruimtelijke plannen zijn de samenvattingen van de hogere overheidsinstan-

ties beperkt tot een inleiding en relevante beleidslijnen gericht op bestaande en te 

behouden bebouwde gebieden. 

2.2 Rijksbeleid 

Het rijksbeleid is neergelegd in verschillende nota's betreffende de ruimtelijke or-

dening. Doorwerking van dit beleid vindt plaats in verschillende provinciale en ge-

meentelijke beleidsplannen en bestemmingsplannen. Ook binnen de gemeente 

Overbetuwe is dit het geval. Het beleid, zoals dat door de nationale overheid wordt 

voorgestaan, is van een andere schaal en aard dan de schaal die noodzakelijk is 

voor een beheersmatig bestemmingsplan. Met andere woorden, vanuit genoemd 

beleid zijn voor een bestaand bedrijventerrein geen aspecten te destilleren die di-

rect in een bestemmingsplan doorwerken. Ook in deze situatie is dit het geval. Om 

deze reden wordt, in het kader van de opstelling van voorliggend bestemmings-

plan, niet nader ingegaan op het rijksbeleid.  

2.3 Provinciaal beleid 

2.3.1 Streekplan Gelderland 2005 

Het ruimtelijk beleid van de provincie Gelderland tot 2015 is vastgelegd in het 

Streekplan Gelderland 2005. Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke orde-

ning per 1 juli 2008 heeft het streekplan Gelderland 2005 de status van structuurvi-

sie gekregen. Dat betekent dat de inhoud van het streekplan voor de provincie de 

basis blijft voor haar eigen optreden in de ruimtelijke ordening. 

 

Het beleid voor bedrijventerreinen is gericht op de zorg voor voldoende aanbod 

van kwalitatief hoogwaardige, op de vraag van het bedrijfsleven afgestemde, be-

drijventerreinen. In verband met zorgvuldig ruimtegebruik is het hanteren van mi-

nimale maten (onder andere bouwhoogte en bebouwingspercentage) een instru-

ment om met een beperkt ruimtebeslag veel functies te combineren (inpandig of 

gezamenlijk parkeren, inpandige opslag en ondergronds bouwen). Voorliggend be-

stemmingsplan verhoudt zich vanwege het primair beheersmatig karakter met het 

beleid uit het streekplan. 

2.3.2 Provinciaal Herstructurerings Programma  

De provincie zet in haar structuurvisie in op het herstructureren van bedrijventer-

reinen. De filosofie hierbij dat de overheid investeert in maatregelen die de intrin-

sieke waarde van het terrein vergroten. In het PHP staat de Aam niet opgenomen 

als te herstructureren terrein. Voor twee delen van dit terrein is dit echter wel het 

geval. Het gaat hierbij om Elst Centraal en het Nestle-terrein (dit plan is echter 
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reeds uitgevoerd). Als zodanig heeft het terrein formeel niet meer primair de aan-

dacht vanuit provinciale optiek. Dit behoeft geen belemmering te zijn: het PHP kent 

een flexibele uitvoeringsagenda.  

2.3.3 Gelders Actieplan Recessie 

In het Gelders Actieplan Recessie zijn provinciale maatregelen beschreven die een 

impuls leveren aan de Gelderse economie en werkgelegenheid. Het actieplan is 

voor een groot deel gebaseerd op het naar voren halen van investering. Een voor-

beeld van een dergelijke investering betreft een investering in herstructurering dan 

wel revitalisering van bedrijventerreinen, m.n. in de Stadsregio.  

De provincie heeft hiervoor "Recessiemiddelen 2010" beschikbaar gesteld; via 

vaststelling van het voorstel MIG Impuls revitalisering bedrijventerreinen RSP op 

31 maart 2010. Om aanspraak te kunnen maken op deze middelen is een Master-

plan voor Elst Zuid-oost opgesteld. 

2.3.4 Structuurvisie Bedrijventerreinen en Werklocaties 

Op 30 juni 2010 hebben Provinciale Staten de structuurvisie vastgesteld. De struc-

tuurvisie Bedrijventerreinen en Werklocaties is een aanpassing van het structuurvi-

siebeleid als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. 

 

Nieuwe ontwikkelingen en inzichten vragen om een aanpassing van het beleid. 

Maatschappelijk is er weerstand tegen de verrommeling van het landschap en de 

ervaring dat langs alle wegen een zelfde soort bedrijventerrein ontstaan. Er is 

daarnaast maatschappelijk grote onrust over de klimaatverandering. Dit vertaalt 

zich in een vraag naar meer regie van de provincie op het ontwikkelen van bedrij-

venterreinen die milieutechnisch en ruimtelijk goed zijn ingepast, goed bereikbaar 

zijn en zoveel mogelijk klimaatneutraal opereren. Samen met de samenwerkende 

gemeenten zal de provincie moeten bezien hoe de omvang van de nieuwe uitleg, 

de locatiekeuze, het ontwerp en het beheer van bedrijventerreinen beter kan wor-

den geregeld. Deze regierol past in de sturingsfilosofie van de Nota Ruimte: “de-

centraal wat kan, centraal wat moet”. 

 

Uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat er eerst optimaal gebruik wordt gemaakt 

van bestaande bedrijventerreinen voordat er nieuwe terreinen worden ontwikkeld. 

Voldoende ruimte voor bedrijvigheid blijft beleidsuitgangspunt, maar overschot aan 

bedrijventerreinen moet worden voorkomen. Verder vraagt de provincie Gelderland 

aan de gemeenten om extra aandacht te besteden aan kwalitatieve aspecten, zo-

als een goede ruimtelijke inpassing, een zorgvuldige vormgeving en een zo laag 

mogelijke milieubelasting. Een aspect wat daarbij van groot belang is, is de imple-

mentatie van de SER-ladder. Met de SER-ladder wordt het accommoderen van de 

ruimtebehoefte voor bedrijventerreinen in navolgende volgorde toegekend: 

1 het optimaliseren van het gebruik van de beschikbare ruimte, onder andere 

door herstructurering; 

2 het beter benutten van kansen voor meervoudig ruimte gebruik en intensivering; 

3 het uitbreiden van bedrijventerreinen. 

 

Met deze afwegingsprocedure wil de provincie de verrommeling tegengaan en 

zorgvuldig ruimtegebruik stimuleren. Ook wordt inbreiding boven uitbreiding ge-

steld, zodat onnodige verstedelijking wordt voorkomen. De gemeente dient verslag 
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te doen van het zoekproces naar de mogelijkheden van het implementeren van de 

SER-ladder in de toelichting van het bestemmingsplan. 

 

Daarnaast is de provincie voor de realisatie van de doelstellingen mede afhankelijk 

van de samenwerkende gemeenten. Het is daarbij van groot belang dat er voor el-

ke regio in Gelderland een economisch programmerings- en ontwikkelingsdocu-

ment (EPO) voor bedrijvigheid werd opgesteld. Daarom geeft de Stadsregio Anr-

hem Nijmegen in 2009  op grond van de provinciale structuurvisie het EPO 

(Economisch Programmeringsdocument opgesteld. De afspraken per regio over de 

(her)ontwikkeling van bedrijventerreinen en andere werklocaties is inmiddels uit-

gewerkt in het RPB. 

2.3.5 Regionale afspraken 

Het in juni 2009 opgestelde EPO is in regionaal verband nader uitgewerkt in een 

Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB). In het RPB beogen de regioge-

meenten in de Stadsregio Arnhem Nijmegen overaanbod en leegstand op bedrij-

venterreinen te voorkomen. De stadsregiogemeenten hebben daarin afgesproken 

om plannen per subregio (A12 zone, A15 zone waarvan Overbetuwe deel uit 

maakt, en de A73 zone) tot 2025 te faseren en een aantal plannen “on hold”: te 

zetten voor wat betreft de planvorming en verwervingen. Daarnaast moet er vol-

doende ruimte zijn voor voor kwalitatieve (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. 

Voor de plannen die door kunnen gaan, hebben de regiogemeenten afgesproken 

hiervoor de SER-ladder te gebruiken; in de plantoelichting moet de gemeente aan-

tonen dat aan de criteria van de SER-ladder kan worden voldaan.. Het idee achter 

de ladder is dat alle mogelijkheden op bestaande bedrijventerreinen moeten wor-

den benut voordat er nieuw terrein mag worden aangelegd. De ladder heeft drie 

treden:  

1. Is de behoefte kwantitatief en kwalitatief voldoende aangetoond?  

2. Zijn alle inbreidingsmogelijkheden in de afweging meegenomen? 

3. Voldoet het plan aan de eisen van intensief ruimtegebruik?  

 

Voor de plannen die “on hold”gezet zijn wordt elke twee jaar getoetst of die status 

blijft gehandhaafd of dat de plannen de status van doorgaan krijgen.  

 

Het RPB werd op 15 december 2011 door de Stadsregioraad vastgesteld. Bij vast-

stelling is expliciet uitgesproken dat de inbreidingsmogelijkheden binnen het be-

staande bedrijventerrein De Aam passen binnen het kader van het RPB. De vast-

gestelde RPB is verwerkt in de bestuurlijke overeenkomsten (BOV‟s) tussen 

Stadsregio en gemeenten. Het bedrijventerreinenbeleid staat immers niet op zich 

maar heeft veel raakvlakken met de verstedelijkingsvisie en mobiliteitsaanpak. On-

derdeel van de BOV‟s is ook het protocol van de SER-ladder.  

 

De A15-zone 

Overbetuwe maakt onderdeel uit van de A15 zone. Voor de zone is er tot 2025 een 

vraag naar bedrijventerreinen van netto 96 ha. De uitgeefbare terreinen betreffen 

voor Overbetuwe: Merm Poort van Midden Gelderland-Zuid en Park 15.  

Het RPB voorziet tevens in de diverse inbreidingslocaties op De Aam; dit betreft 

De Aam 4B, het voormalige spooremplacement en de (1
e
 fase van de) Eisenho-

werplas. Tenslotte is voor de uitleglocatie Merm-Oost (De Aam 5) een separaat 
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bestemmingsplan in werking: conform RPB (waar Merm-Oost de status „doorgaan‟ 

heeft) is de uitgifte daarvan gestart in het voorjaar van 2012.  

De ontwikkeling van de 2
e
 fase van de Eisenhowerplas (ontwikkeling oost-oever) is 

het plan on hold gezet.  

 

Monitoring 

In de voortgang op een goede manier bij te houden is monitoring van de uitgiften 

essentieel. Dit gebeurt via het IBIS, het provinciale monitoringssysteem. Gemeen-

ten hebben met elkaar afgesproken deze gegevens up to date te houden.  

2.3.6 Waterplan Gelderland 2010-2015 

Het provinciaal beleid is verwoord in Waterplan Gelderland 2010-2015. Hierin staat 

hoe de provincie wil zorgen voor voldoende schoon water én droge voeten. Het 

Waterplan Gelderland 2010-2015 is op 11 november 2009 door Provinciale Staten 

vastgesteld en op 22 december 2009 in werking getreden. 

 

Het Waterplan is de opvolger van het huidige derde Waterhuishoudingsplan 

(WHP3). Het beleid uit WHP3 wordt grotendeels voortgezet. Het Waterplan is tege-

lijk opgesteld met de ontwerp water(beheer)plannen van het Rijk en de water-

schappen. In het plan staan de doelen voor het waterbeheer, de maatregelen die 

daarvoor nodig zijn en van wie ze gaat uitvoeren.  

Voor oppervlaktewaterkwaliteit, hoogwaterbescherming, regionale wateroverlast, 

watertekort en waterbodems gelden provinciebrede doelen. Voor een aantal func-

ties, zoals landbouw, natte natuur, waterbergingsgebieden en grondwaterbe-

schermingsgebieden, zijn specifieke doelen geformuleerd. 

 

Voor de realisatie van bepaalde waterdoelen zijn ruimtelijke maatregelen nodig. 

Hiervoor krijgt het Waterplan op basis van de nieuwe Waterwet de status van 

structuurvisie en is beschreven welke instrumenten uit de Wet ruimtelijke ordening 

de provincie daarvoor wil inzetten.  

 

Op bijgaande uitsnede van de structuurvisiekaart valt op te maken dat vanuit water 

voor de planontwikkeling geen belemmeringen zijn.  

 

Structuurvisiekaart waterplan 
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2.4 Regionaal beleid 

2.4.1 Regionaal Plan 2005-2020, Stadsregio Arnhem-Nijmegen 

Algemeen 

De Stadsregio Arnhem Nijmegen (SAN) legt in dit Regionaal Plan de gemeen-

schappelijke beleidsambities vast voor de ontwikkeling van de regio Arnhem Nij-

megen. Het doel van dit Regionaal Plan is het werken aan een aantrekkelijk vesti-

gingsklimaat van de regio Arnhem Nijmegen voor haar inwoners, ondernemers en 

bezoekers. 

Wat betreft economie is de doelstelling het versterken van het economisch vesti-

gingsklimaat in (inter)nationaal perspectief, waarbij de potenties van de stuwende 

werkgelegenheid worden uitgebuit. Nieuw in dit Regionaal Plan is dat de stadsre-

gio inspeelt op het verbeteren van bestaande ruimtelijke kwaliteiten. Waren nieuwe 

stadsuitbreidingen en nieuwe bedrijventerreinen nog de belangrijkste reden voor 

het vorige structuurplan, in dit Regionaal Plan staat de transformatie van het be-

staand stedelijk en landelijk gebied centraal.  

 

Door op een zorgvuldige wijze voldoende ruimte en mogelijkheden voor inpassing 

te bieden wordt voor nu en in de toekomst voldoende werkgelegenheid gewaar-

borgd voor de inwoners van de stadsregio, die aansluit bij het opleidingsniveau van 

de beroepsbevolking. 

 

In het Regionaal Plan heeft het SAN ruimte opgenomen voor de uitbreiding van re-

gionale bedrijventerreinen die ontwikkeld dienen te worden op basis van de princi-

pes van zorgvuldig ruimtegebruik. Bij het bepalen van het te realiseren oppervlak 

in deze nieuwe uitleglocaties is gebruik gemaakt van de SER-ladder. Dat houdt in 

dat er voor gemeenten een opgave ligt op bestaande, te revitaliseren bedrijventer-

reinen, ook ruimte voor nieuwe vraag aan te bieden. Het SAN heeft zoals hierbo-

ven beschreven onder Regionale afspraken, in de concentratiegebieden voor regi-

onale bedrijventerreinen (de A73, de A15 en de A12-zone) het voortouw genomen 

om te komen tot bovenlokale gebiedsvisies (samen met de grondgebiedgemeen-

ten) waarbinnen segmentering, fasering en uitgifte thema‟s een rol spelen.  

 

Gelet op het beheersmatige karakter van voorliggend bestemmingplan wordt niet 

voorzien in nieuwe ontwikkelingen. Het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Elst” is 

in lijn met het beleid, zoals dit verwoord is in het regionaal plan.  

2.4.2 Waterbeheerplan 2010-2015 

Het beleid uit het Waterbeheerplan 2010-2015 van Waterschap Rivierenland is er 

op gericht schoon hemelwater niet af te voeren naar de riolering. In het kader van 

duurzaam waterbeheer is het gewenst om bij alle nieuwbouw maximale afkoppe-

ling van het hemelwater toe te passen. Hierbij hanteert het waterschap de drie-

trapsstrategie vasthouden, bergen en afvoeren. Het schone hemelwater dient geïn-

filtreerd te worden in de bodem of anders via een bodempassage afgevoerd te 

worden naar het oppervlaktewater.  
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Legger wateren 

Een legger van het waterschap omvat het volgende; de afmetingen van de wate-

ren, de afmetingen en constructie van stuwen, sluizen, duikers en gemalen 

(kunstwerken) en wie wat moet doen als het gaat om het onderhoud van het water. 

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het waterbeheer in haar gebied. 

Om de relevante wateren goed te kunnen beheren, legt het waterschap essentiële 

informatie over wateren vast in de legger. Voor dit consoliderende plan zijn de A-

watergangen van belang. In en nabij het plangebied zijn enkele A-watergangen 

aanwezig. Deze watergangen worden beschermd via de Keur. Daarin zijn ver-

bodsbepalingen opgenomen die de aanleg en het onderhoud van de watergangen 

moeten waarborgen. De gronden vanaf de insteek van de watergang tot 4 meter 

daarnaast dienen vrij te worden gehouden van bebouwing en bouwwerken ter be-

scherming van het profiel en het onderhoud. In dit bestemmingsplan zijn de A- wa-

tergangen bestemd als “Water” en hebben eveneens de dubbelbestemming “Wa-

terstaat - Waterlopen”. Dit ten behoeve van de bescherming van het profiel en het 

onderhoud van de watergang (zie wijze van bestemmen). De navolgende afbeel-

ding bevat een uitsnede van de legger. Hierop zijn de A-watergangen met een 

groenblauwe lijn weergegeven. 

Uitsnede legger Waterschap Rivierenland                           bron: Waterschap Rivierenland 

2.5 Gemeentelijk beleid 

2.5.1 Toekomstvisie+ 2020, Overbetuwe verbindt... 

Op 8 september 2009 heeft de raad van de gemeente Overbetuwe de „Toekomst-

visie+ 2020, Overbetuwe verbindt...‟ vastgesteld. De Toekomstvisie+ van Overbe-

tuwe is het kader voor de ontwikkeling van de gemeente Overbetuwe tot 2020. De 

visie geeft een richting voor de ruimtelijke, maatschappelijke en economische ont-

wikkeling. De geschetste identiteit kan bijdragen aan het behouden en aantrekken 
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van inwoners en bedrijven. De visie kan mensen inspireren en motiveren die wer-

ken aan stedenbouw, sport, ondernemerschap, onderwijs, openbare ruimte, wel-

zijnswerk, et cetera. De visie is tenslotte ook een duidelijke positionering naar an-

dere gemeenten en partners: het geeft Overbetuwe een eigen gezicht in de regio. 

De Toekomstvisie+ omvat het gehele gemeentelijke beleidsterrein. Voor wat betreft 

de ruimtelijke onderdelen is de Toekomstvisie+ te zien als structuurvisie in de zin 

van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor het grondgebied van de 

gemeente Overbetuwe. In de toekomstvisie zijn de aspecten leefomgeving, vergrij-

zing, economische gesteldheid (werk en werkgelegenheid) en duurzaamheid op-

genomen om een gewenste identiteit uiteen te zetten. De opgave die is vastgelegd 

in de toekomstvisie is gebaseerd op een lagenbenadering.  

 

Aan deze hand van deze methodiek is aandacht voor de volgende doelstellingen: 

 eigenheid en kenmerken landschap behouden en versterken; 

 parels en panorama‟s behouden en versterken; 

 zorgvuldige inpassing bij eventueel noodzakelijke dijkverleggingen; 

 Linge als drager van structuur; 

 zichtbaar maken en versterken van cultuurhistorische elementen; 

 verbeteren doorstroming verkeer; 

 optimaliseren van het Rondje Overbetuwe; 

 verbeteren en optimaliseren openbaar vervoernetwerk en verbeteren kwaliteit 

waternetwerken; 

 uitbreiden recreatieve netwerken en snelfietsroute realiseren; 

 groei passend bij het oostelijk en westelijk deel van de gemeente; 

 kwaliteit van de kernen is uitgangspunt bij eventuele groei; 

 waarborgen kwaliteit bedrijventerreinen; 

 diversiteit in werkgelegenheid; 

 voorzieningen bezien in clusters; 

 duurzaamheid; 

 verankeren kwaliteit samenleving; 

 borgen van een sociaal netwerk en impuls leren en ontwikkelen; 

 versterken ontmoeten en cultuur als bindende elementen. 

 

De navolgende afbeelding bevat een fragment van de visiekaart. 
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Fragment visiekaart Toekomstvisie+ 2020, Overbetuwe verbindt… 

 

De gemeente Overbetuwe beschikte in 2008 over ruim 250 hectare netto bedrij-

venterrein. Bedrijventerreinen bevinden zich bij de kernen Andelst, Heteren, Elst 

en Zetten. Op de bedrijventerreinen „De Aam‟ en „Merm‟ in Elst zijn bedrijven ge-

vestigd die voornamelijk uit Elst en omstreken komen. De gemeente heeft op be-

staande en in voorbereiding zijnde bedrijventerreinen nog veel potentieel als het 

gaat om groei van bedrijvigheid. Belangrijke factoren daarbij zijn de ligging van de 

gemeente in het stedelijk gebied met daarbij de belangrijke infrastructuuraders en 

het potentieel aan arbeidskrachten vanwege de bouwopgaven binnen en direct 

buiten de gemeente. Daarnaast is op oudere bedrijventerreinen gestart met (vaak 

nog kleinschalige) herstructurering. 

 

Waarborgen kwaliteit bedrijventerreinen 

De kwaliteit van bedrijventerreinen wordt gewaarborgd en waar nodig versterkt met 

aandacht voor milieuhygiëne ten gunste van (leef)milieu, gezondheid en veiligheid. 

Kwaliteit wordt ook bereikt door aandacht voor meervoudig ruimtegebruik, diversi-

teit in werkgelegenheid, samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en gemeente. 

Herstructurering gaat voor uitbreiding. Hierbij is de SER (Sociaal Economische 

Raad)-ladder richtinggevend. Bij de ruimtevraag voor economische ontwikkelingen 

hanteren we de SER-ladder. De SER-ladder geeft een handelwijze aan bij het  

creëren van voldoende ruimte voor bedrijven. Volgens deze handelwijze wordt 

eerst het huidige gebruik van de ruimte geoptimaliseerd of door herstructurering 

beschikbaar gemaakt. In eerste instantie zien we mogelijkheden hiervoor in het 

zuidoosten van Elst. Als hierbij een combinatie met andere nieuwe functies wordt 

gevonden, kan extra ruimtebeslag binnen de contouren aan de orde zijn. Als dit 

niet mogelijk is, wordt de mogelijkheid van meervoudig ruimtegebruik onderzocht 

om de productiviteit per ruimte eenheid te verhogen (bijvoorbeeld door het op el-

kaar stapelen van functies, zoals parkeren, opslag en kantoorfuncties). Pas in de 
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laatste plaats wordt de mogelijkheid bezien om het areaal bedrijventerrein uit te 

breiden (uitleglocaties). Het regionale bedrijventerreinen Park 15 is zo‟n 

uitleglocatie met onder andere functies voor verkeer, groen en bedrijven(park). 

Binnen de locatie worden de principes van zorgvuldig ruimtegebruik uit de SER-

ladder toegepast. De uitgifte van Park 15 is gestart in het voorjaar van 2012.  

2.5.2 Sociaal Economisch Beleidsplan Overbetuwe 2010-2015 

Het SEB 2010-2015 is de basis voor acties in de komende vijf jaar binnen een vier-

tal beleidslijnen met als doel de economische aantrekkelijkheid en daarmee ook 

het werkgelegenheidsaanbod van de gemeente Overbetuwe te versterken en het 

bestaande bedrijfsleven en startende ondernemers faciliteren.  

 

Bedrijven op de bedrijventerreinen zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel 

van de werkgelegenheid. De terreinen Poort van Midden-Gelderland Noord, De 

Schalm en Andelst-Oost zijn volledig uitgegeven. In het beleidsplan zijn de belang-

rijkste ruimtelijk-economische trends en ontwikkelingen in vraag en aanbod waar 

de gemeente Overbetuwe op korte (2010-2015) en lange termijn (na 2015) mee te 

maken krijgt beschreven.  

 

Logistiek is een belangrijke groeimarkt. De gemeente Overbetuwe profiteert hier-

van onder andere vanwege de gunstige centrale plek in de Stadsregio en langs be-

langrijke nationale verkeersaders en vanwege de komst van Park 15 welk terrein 

aan dit segment opvangruimte biedt.. Vergrijzing en ontgroening, schaalvergroting 

en fusies zijn remmende factoren op de behoefte aan nieuwe kantoorruimte. Des-

ondanks verwachten we een beperkte doorgroei van kantoorwerkgelegenheid, als 

gevolg van verdere verdienstelijking en de groei van werkgelegenheid in de quar-

taire sector. De vervangingsvraag is een steeds belangrijkere component in de to-

tale vraag. Ook Stadsregionaal en provinciaal beleid vragen aandacht voor een 

goede benutting van bestaande werklocaties.  

 

De behoefte aan kwalitatief hoogwaardige en multifunctionele werklocaties neemt 

toe; zowel vanuit de gebruikers, werknemers (afkeer van huidige saaie werkomge-

vingen) als passanten/omwonenden.  

Aspecten vanuit een gebruikersperspectief, zoals bereikbaarheid en parkeren zijn 

aandachtspunt in Overbetuwe. In het beleidsplan zijn vier belangrijke beleidslijnen 

uiteengezet: 

 Overbetuwe zet in op (behoud van) sterke werklocaties;  

 Overbetuwe streeft naar vitale dorpskernen; 

 Overbetuwe wil de samenhang tussen onderwijs, arbeidsmarkt en bedrijfsleven 

versterken;  

 Overbetuwe zet in op versterking van het segment toerisme en recreatie.  

 

Elke beleidslijn is uitgewerkt in acties en aan elke actie zijn vervolgens een doel en 

fasering gekoppeld. Het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Elst” voorziet niet in 

nieuwe ontwikkelingen. Enkel de bestaande situatie wordt in voorliggend plan juri-

disch-planologisch vastgelegd. Hiermee ligt het plan in lijn met het beleid, zoals dit 

is vastgelegd in de „Sociaal Economische Beleidsplan Overbetuwe 2010-2015. 
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2.5.3 Visie Elst Zuidoost 

Met deze visie legt de gemeente Overbetuwe haar strategisch ruimtelijk-

functioneel beleid voor de langere termijn voor het gebied Elst Zuidoost vast. De 

visie geeft aan waar de gemeente met het gebied naar toe wil en hoe ze het goed 

functioneren van het gebied wil veilig stellen. De visie vormt daarmee een belang-

rijk kader voor ontwikkelingen op kortere termijn in het gebied, brengt meer sa-

menhang aan in de “losse” ontwikkelingen en anticipeert (waar dat kan) op ontwik-

kelingen in de omgeving. Daarbij wordt er met de visie naar gestreefd de 

gemeentelijk middelen zo doelgericht en effectief mogelijk in te zetten. Het is daar-

om dat deze visie gepaard gaat met een ontwikkelstrategie. Daarbij beschouwt de 

gemeente de visie ook als een belangrijk communicatiemiddel naar de eigenaren, 

gebruikers en bewoners in het gebied: de visie biedt duidelijkheid over de toekomst 

van hun werk- en leefomgeving. Naast bovengenoemd hoofddoel hebben bij de 

totstandkoming van deze visie verschillende vragen en aandachtspunten bij de af-

wegingen een belangrijke rol gespeeld. Het betreft: 

− aanbrengen van ruimtelijke samenhang; 

− draagvlak creëren bij de stakeholders; 

− zichtbaar maken van de waardecreatie; 

− strategie en haalbaarheid betrekken bij de visievorming; 

− een ruime planhorizon (tot 2025); 

− richtinggevende uitspraken voor concrete ontwikkellocaties in het plangebied; 

− mogelijkheden verkennen voor zonering. 

 

Deze visie bevat algemeen ruimtelijk-functioneel beleid van de gemeente Overbe-

tuwe voor het gebied Elst Zuidoost. Het is daarmee geen formele structuurvisie, 

zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening, maar een gemeentelijke visie die de 

gemeente heeft opgesteld vanuit haar algemene bevoegdheid om beleid te ontwik-

kelen voor haar grondgebied. Voor deze vorm is gekozen omdat deze, in combina-

tie met de komende actualisering van het bestemmingsplan voor De Aam, vol-

doende mogelijkheden biedt om de aan de visie verbonden strategie te realiseren. 

Onderhavig plangebied maakt onderdeel uit van het gebied waar de Visie Elst 

Zuidoost betrekking op heeft. Voor het plangebied zijn verschillende inbreidings-

mogelijkheden benoemd. Naast nog niet verkochte kavels die direct in te zetten 

zijn voor ontwikkeling, zijn er ook kavels die intensiever gebruikt zouden kunnen 

worden. Enkele percelen zijn in onbruik geraakt (zoals Luxan en spooremplace-

ment) komen voor herontwikkeling in aanmerking. Daarnaast biedt de herinrichting 

van de Eisenhowerplas nog veel mogelijkheden. Op de navolgende afbeelding is 

het ontwikkelbeeld voor 2025 weergegeven. 
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Ontwikkelbeeld 2025 

 

Op voorgaande afbeelding is met een donkerpaarse en gele aanduiding en blauwe 

ster weergegeven waar de belangrijkste toekomstige ontwikkelingen op het bedrij-

venterrein plaats gaan vinden. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken zijn in 

voorliggend bestemmingsplan een aantal maatregelen genomen. De aanduiding 

„specifieke vorm van bedrijventerrein – kantoren‟ is in dit nieuwe plan alleen nog 

toegekend aan de zone die gelegen is aan de Nieuwe Aamsestraat. Ter plaatse is 

namelijk de ontwikkeling van een representatieve rand gewenst. Gecombineerd 

daarmee is in deze zone de aanduiding „specifieke vorm van bedrijventerrein - be-

staand 1‟ opgenomen. Hierdoor zijn bedrijven tot en met categorie 2, als opgeno-

men in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, in alle gevallen toegelaten. 
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Daarnaast voorziet de visie in clustering van volumineuze detailhandel ten noor-

den/westen van de Eisenhowerplas, ter versterking van herkenbaarheid en (eco-

nomische) structuur. Aan de bestaande mogelijkheden voor dit type detailhandel in 

het vorige bestemmingsplan is daarom nu een clustering toegevoegd middels de 

functieaanduiding “detailhandel volumineus”. 

 

Uit de analyse van de visie blijkt dat er verschillende inbreidingsmogelijkheden 

binnen het plangebied zijn. Naast nog niet verkochte kavels die direct in te zetten 

zijn voor ontwikkeling, zijn er ook kavels die intensiever gebruikt zouden kunnen 

worden. Enkele percelen zijn in onbruik geraakt (zoals bijvoorbeeld Luxan) en ko-

men ook voor herontwikkeling in aanmerking. Dat laatste geldt ook voor het in on-

bruik geraakte oude emplacement. In lijn met RPB, PHP, Masterplan en uitvoe-

ringsplan, wordt herontwikkeling op het oude emplacement mogelijk gemaakt, 

middels een wijzigingsbevoegdheid.  

 

De Eisenhowerplas blijft in de visie functioneren als zelfstandig element in het be-

drijventerrein, maar de gemeente wil deze plas het grotendeels anders inrichten en 

gebruiken. Hierbij worden de oevers van de plas verder opgerekt door de plas te 

verondiepen. Hierdoor wordt de Eisenhowerplas als zelfstandig element geaccen-

tueerd en wordt de plas als herkenbaar structurerend element op het terrein ver-

sterkt. 

 

Tot 2025 wordt ingezet op intensivering van het huidige bedrijventerrein. Als na 

deze periode het terrein geen intensiveringsmogelijkheden meer kent, kan bij vol-

doende marktvraag het gebied aan de oostkant langs de A325 en het terrein aan 

de zuidkant van Merm worden ingezet voor verdere ontwikkeling van het bedrijven-

terrein. Dit laatste valt buiten de scope van dit bestemmingsplan. 

2.5.4 Masterplan 

Als onderlegger voor het Masterplan zijn enkele onderzoeken gebruikt. Dit zijn de 

vastgoedanalyse Aam, Verkeerskundige analyse Aam en onderzoek mogelijkhe-

den vervoersmanagement. In het Masterplan is een totaalpakket aan maatregelen 

opgesteld welke tot en met 2013 binnen Elst Zuid-oost worden uitgevoerd en 

waarvoor zowel provinciale, als europese subsidie (EFRO) wordt aangevraagd.  

De projecten zijn verbonden aan een drietal thema's. Het betreft de projecten: 

1. Verbeteren bereikbaarheid de Aam 

 Poort tot de Tangent; 

 Zuidtangent; 

 Reconstructie Bemmelseweg; 

 Ontsluiting Aam zuid; 

 Ontwikkeling emplacement/spoorallee; 

 Vervoersmanagement; 

 Verbeteren OV-bereikbaarheid. 

2. Inbreiden en verbeteren ruimtelijke kwaliteit 

 Gevelstimuleringsfonds; 

 Verbeteren waterhuishouding; 

 Parkeerproblematiek.; 
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3. Veiligheid en duurzame energie 

 Faciliteren oprichting parkmanagement; 

 Aanleg glasvezel i.c.m. camerabewaking; 

 Verkennen kansen duurzame energie. 

 

In de aanvraag voor de provinciale middelen is geanticipeerd op een EFRO-

bijdrage van € 2 mln. Deze bijdrage is in 2007 door zowel de Stadsregio als Gede-

puteerde Staten gereserveerd. De EFRO-brijdage mocht als co-financiering wor-

den opgevoerd. Deze aanvraag zal in 2012 worden ingediend.  

 

Op basis van het Masterplan en een bijbehorende begroting, heeft de provincie 

voor de projecten die zijn gelabeld voor de provinciale subsidie, aan de gemeente 

4,2 mln. euro subsidie toegekend. Daarbij werd de voorwaarde gesteld dat de ge-

meente een uitvoeringsplan opstelt waarin inzichtelijk wordt gemaakt wanneer wel-

ke projecten worden uitgevoerd en hoe de middelen worden besteed.  

2.5.5 Uitvoeringsplan 

Om invulling te geven aan de provinciale voorwaarden bij de provinciale subsidie, 

is in 2011 een uitvoeringsplan opgesteld en aan GS voorgelegd. Per project is na-

der omschreven hoe het projectplan eruit ziet; wat het project specifiek behelst en 

wanneer welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Over deze uitvoering 

worden tussentijds voortgangsrapportages aan de provincie verstrekt. 

2.5.6 Beleidskaders op archeologisch gebied 

Archeologische beleidsadvieskaart 

In opdracht van de gemeente Overbetuwe heeft RAAP Archeologisch Adviesbu-

reau in 2004
1
 een archeologische beleidsadvieskaart vervaardigd

2
. De Archeologi-

sche beleidsadvieskaart maakt deel uit van het in het voorjaar van 2004 gestarte 

gemeentelijk erfgoedplan. Dit plan heeft tot doel een integraal kader met beleids-

voornemens op te stellen om de cultuurhistorie (archeologie, historische geografie 

en historische bouwkunde) beter te verankeren in de ruimtelijke planning, de cul-

tuurhistorie beter zichtbaar te maken en de educatieve en recreatieve waarde er-

van te verhogen. De Archeologische beleidsadvieskaart (inclusief themakaart) 

vormt daarbij één van de pijlers van het Erfgoedplan. 

 

De navolgende afbeelding bevat een fragment van de Archeologische beleidsad-

vieskaart en geeft een globaal beeld weer wat betreft de indicatie tot de archeolo-

gische verwachtingswaarde. Daarnaast wordt de bekende archeologische ver-

wachtingswaarde van de gronden in de gemeente Overbetuwe weergegeven. 

 

In paragraaf 3.9 is een gedetailleerde uitwerking van de Archeologische beleidsad-

vieskaart van onderhavig plangebied opgenomen. Met behulp van de Archeologi-

sche beleidsadvieskaart en de actualisatiekaart is het archeologisch erfgoed op de 

kaart gezet. Samen met de bijbehorende informatie die in het RAAP-rapport is op-

genomen kan dit erfgoed een aanknopingspunt zijn voor de bepaling van de ruim-

telijke beeldkwaliteit. 

                                                      
1
   RAAP Archeologisch Adviesbureau, rapport 1074, gemeente Overbetuwe 

2
   RAAP, rapport 2003. De beleidsadvieskaart is inmiddels geactualiseerd met een actualisatiekaart  
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Archeologische beleidsadvieskaart gemeente Overbetuwe uit het Erfgoedplan 

 

Archeologisch beleid van de gemeente Overbetuwe, actualisatie van de archeolo-

gische kaarten 

In opdracht van de gemeente Overbetuwe heeft RAAP Archeologisch Adviesbu-

reau van 15 mei tot en met 10 juni 2009 een actualisatie doorgevoerd van de ar-

cheologische beleidsadvieskaart van de gemeente Overbetuwe. De actualisatie 

betreft het bijwerken van de archeologische beleidsadvieskaart uit 2004, alsmede 

de achterliggende databestanden met nieuwe/aanvullende archeologische en 

landschappelijke (geomorfologische) gegevens en inzichten. Daarnaast is de be-

staande kaart opgeschaald naar kaartschaal 1:10.000, om op perceelsniveau ver-

antwoorde uitspraken te kunnen doen over eventueel aanwezige bekende archeo-

logische waarden en/of de archeologische verwachting en de daaruit volgende 

verplichtingen of adviezen. De navolgende afbeelding bevat een uitsnede van de 

actualisatiekaart. 

 legenda    

   hoge archeologische verwachting 

 middelmatige archeologische verwachting 

 lage archeologische verwachting 
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Fragment actualisatiekaart, archeologische verwachtingskaart 2009 

 

Erfgoedplan - Sleutel tot de schatkist 

In opdracht van de gemeente Overbetuwe heeft ADC Heritage in samenwerking 

met DLA+ landscape architects en RAAP Archeologisch Adviesbureau in 2004 een 

erfgoedplan, genaamd „Sleutel tot de schatkist‟ vervaardigd ter ondersteuning van 

het gemeentelijk beleid. Het erfgoedplan beoogt versterking van de plaats en bete-

kenis van cultuurhistorie als factor in het ruimtelijk beleidsproces. De gemeente 

Overbetuwe beschikt over tal van cultuurhistorische waarden van hoge kwaliteit, 

het huidige beleid is gericht op behoud van die waarden. Cultuurhistorie is één van 

de afwegingsfactoren in het gemeentelijk ruimtelijk beleidsproces, naast factoren 

als ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu, water, welstand en financiën. De cul-

tuurhistorische waarden omvatten de ruimtelijke kwaliteit van het rivierenlandschap 

met zijn oeverwallen en komgronden; de fraaie monumenten als boerderijen, ker-

ken en huizen, het rijke bodemarchief en het archeologisch erfgoed.  

 

Onderhavig bestemmingsplan is beheersmatig van aard. Daardoor wordt de bo-

dem niet op grote schaal geroerd. Opgemerkt dient te worden dat de bodem, van-

wege het huidige gebruik als bedrijventerrein al voor een deel is verstoord.  

 

De gemeente heeft als doelstelling opgenomen dat archeologie een eigen plek bij 

de voorbereiding van een nieuw op te maken bestemmingsplan dient te krijgen. 

Met behulp van het erfgoedplan, de Archeologische beleidsadvieskaart en de ac-

tualisatiekaart is aan een vaste aanpak en structuur voor het beheer en behoud 

van de archeologische waarden gewerkt. Het is van belang het aantal bestem-

mingsplannen dat in de komende jaren wordt ontworpen en het ruimtebeslag van 

deze plannen in kaart te brengen. De aard van de plannen speelt ook een rol, om-

dat bij een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan meer bodemverstoring te ver-

wachten is dan bij een consoliderend plan. Onderhavig bestemmingsplan voldoet 

op het gebied van archeologie aan voorgaand beschreven beleidskaders. 
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2.5.7 Welstandsnota 

De welstandsnota gaat over het duurzaam bevorderen van de kwaliteit van be-

bouwing en omgeving in de gemeente Overbetuwe. De welstandstoets is daarbij 

een belangrijk hulpmiddel. Door middel van welstandscriteria wordt zo concreet 

mogelijk aangegeven aan welke uitgangspunten de ontwerper van een bouwplan 

zich moet houden. Deze uitgangspunten zijn deels gelijk voor de hele gemeente en 

deels verschillend per deelgebied, omdat ieder gebied zijn eigen kenmerken heeft. 

Bovendien zijn per gebied de welstandscriteria beschreven. In principe moet altijd 

worden voldaan aan de criteria in het hele gebied, uitzonderingen blijven echter 

mogelijk. Voorwaarde is wel dat er een gegronde reden moet zijn om van de crite-

ria af te wijken. Of een reden gegrond is of niet, is uiteindelijk ter beoordeling aan 

burgemeester en wethouders. Voor veel gebieden geldt dat nieuwe en eigentijdse 

ontwikkelingen mogelijk zijn. Een belangrijke voorwaarde is meestal dat ze niet 

mogen conflicteren met de directe omgeving. Met andere woorden er zal altijd re-

kening moeten worden gehouden met en respect moeten worden getoond voor de 

omgeving en de daarin te verwachten ontwikkelingen. 

 

Elst 

Voor de diverse welstandscriteria wordt verwezen naar de welstandsnota. Op de 

navolgende afbeelding is een uitsnede van de overzichtskaart van Elst uit de wel-

standsnota opgenomen. Het plangebied van de welstandsnota is onderverdeeld in 

typen gebieden ten behoeve van de gebiedsgerichte criteria. Voor de paarse ge-

bieden gelden de gebiedsgerichte criteria „bedrijventerreinen‟.  

Weergave typen gebieden ten behoeve van de gebiedsgerichte criteria in Elst 
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Overgangsgebieden 

Met overgangsgebieden worden de gebieden bedoeld die de overgang vormen 

tussen bebouwde kom en buitengebied. Deze overgangsgebieden zijn ook vaak de 

overgangsgebieden tussen stroomrug en komgebied. Aangezien het landschap 

van de gemeente Overbetuwe een zeer open karakter heeft, zijn de zichtlijnen ook 

langer aan de randen van de kernen. Dit geeft reden om aan de randen van de 

bebouwde kom, zowel bij woongebieden als bij werkgebieden, extra aandacht aan 

welstand te besteden. Op een aantal bedrijventerreinen vragen vooral de zichtloca-

ties extra aandacht, zij bepalen het beeld van het bedrijventerrein en daarmee de 

uniciteit. Het gebied dat in het hart van het bedrijventerrein ligt is minder bepalend 

voor het aanzien. Het plangebied heeft relatief weinig zichtlocaties. Dit komt omdat 

het plangebied aan de noordwest, noord en zuidzijde is omgeven door woonwijken 

of lintbebouwing en aan de gehele oostelijke zijde gelegen is aan de A325. Alleen 

de zuidwestelijke zijde van het plangebied betreft een overgangsgebied met het 

buitengebied van de gemeente Overbetuwe. Bedrijventerrein de Aam te Elst is een 

regionaal bedrijventerrein direct ontsloten door de A325. Op dit terrein zijn geen 

kavels meer beschikbaar voor uitgifte.  

Gezien de grote vraag naar bouwkavels in Elst wordt er gewerkt aan de uitbreiding 

van de Aam in zuidelijke richting. Bouwplannen worden getoetst aan de wel-

standscriteria situering, vormgeving, detaillering, kleuren en materialen. 

2.5.8 Prostitutiebeleid  

De gemeente Overbetuwe heeft in 2002 de beleidsnota Prostitutiebeleid 2002 

vastgesteld, teneinde de vestiging en exploitatie van seksinrichtingen in de ge-

meente te reguleren. Dit is het gevolg van het verdwijnen van het bordeelverbod uit 

het Wetboek van Strafrecht. In de beleidsnota heeft de gemeente zoekrichtingen 

en afwegingscriteria benoemd voor eventuele medewerking aan de vestiging van 

dergelijke inrichtingen. Doordat in het plangebied voornamelijk bedrijfbestemmin-

gen zijn gelegen is de vestiging van dergelijke inrichtingen niet wenselijk. 

 

Voor dit bestemmingsplan geldt dat de vestiging en exploitatie van seksinrichtingen 

niet wordt toegestaan. In de regels voor het plangebied worden de vestiging van 

seksinrichtingen derhalve verboden. Daarmee is dit bestemmingsplan in overeen-

stemming met het prostitutiebeleid, zoals dat is vastgesteld door de gemeente 

Overbetuwe. 

2.5.9 Waterplan Overbetuwe 

In 2008 is het Waterplan Overbetuwe door het Waterschap Rivierenland en de 

gemeente Overbetuwe vastgesteld. In brede kring is duidelijk geworden dat water 

een belangrijke rol speelt in onze leefomgeving. Het goed functioneren van het wa-

tersysteem en de waterketen is van groot belang om veilig te kunnen wonen, wer-

ken en recreëren. Water staat niet op zichzelf, water vraagt ruimte en stelt eisen 

aan het ruimtegebruik. Bovendien vragen klimaatverandering, bodemdaling en 

zeespiegelrijzing een extra inspanning, wat ook wordt onderstreept in het advies 

van de Commissie Waterbeheer 21
ste

 eeuw. 

 

In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en het Regionaal Bestuursakkoord 

Water (RBW) zijn afspraken vastgelegd, waaronder ook het voornemen om een 

waterplan op te stellen waarin integraal een samenhangend beleid ten aanzien van 
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water in samenhang met de ruimtelijke ordening wordt uitgewerkt. Daarnaast is er 

een groeiende behoefte aan een betere samenwerking op het gebied van water 

tussen gemeente en waterschap enerzijds en tussen de afdelingen binnen de ge-

meentelijke organisatie anderzijds. Door verbreding van taken zal waterbeheer de 

komende jaren een nog grotere rol gaan spelen binnen de gemeentelijke organisa-

tie. Naast de genoemde veranderingen in het klimaat zijn ook de verdergaande 

druk op de ruimtelijke ordening en de veranderende regelgeving een extra aanlei-

ding om goed inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige wateropgaven die 

moeten worden uitgewerkt in integraal en samenhangend waterbeleid. Gemeente 

Overbetuwe en Waterschap Rivierenland hebben daarom het initiatief genomen tot 

het opstellen van een waterplan. Partijen streven hiermee naar een gezond, veer-

krachtig en goed functionerend(e) watersysteem en waterketen in samenhang met 

de ruimtelijke inrichting. Binnen het waterplan wordt het beleidskader geschetst en 

worden concrete maatregelen voor het watersysteem uitgewerkt.  

 

Naast het waterplan wordt parallel een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) opge-

steld waarin de maatregelen voor de riolering (waterketen) worden uitgewerkt. Met 

het opstellen van een waterplan wordt inzicht gegeven in de relevante wateropga-

ven voor de gemeente Overbetuwe, zoals: 

 Wateroverlast, het zoeken van oplossingen om wateroverlast tegen te gaan; 

 Watertekort, voldoen aan de anti-verdrogingdoelen van de provincie; 

 Waterkwaliteit, het onderzoeken van mogelijkheden voor het verbeteren van de 

waterkwaliteit; 

 Grondwater, het inventariseren van grondwateroverlast; 

 Beleving van water, burgers betrekken bij water; 

 Afspraken en taken van waterschap en gemeente. 

2.6 Conclusie 

Het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Elst” betreft een beheersmatig bestem-

mingsplan met als planologisch doel het vastleggen van de bestaande situatie. 

Nieuwe ontwikkelingen worden niet mogelijk gemaakt. Dit nieuwe bestemmings-

plan zorgt daarnaast voor een heldere juridisch-planologische situatie. Voornoemd 

provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid is dan ook niet of nauwelijks van di-

recte invloed op dit plan. Het plan is hiermee niet in strijd met rijks, provinciaal, re-

gionaal en gemeentelijk beleid. 
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3 Milieu- en omgevingsaspecten 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komen alle relevante milieu- en omgevingsaspecten aan bod. Het 

betreft hier de randvoorwaarden en beperkingen die voortkomen uit het beleid en 

wetgeving op het gebied van: bodem (Wet bodembescherming), geluid (Wet ge-

luidhinder), bedrijvigheid (Wet milieubeheer), luchtkwaliteit (Wet luchtkwaliteit), ex-

terne veiligheid (BRZO, REVI, BEVI, Wet milieubeheer), water (Kaderrichtlijn wa-

ter), flora en fauna (Flora- en faunawet), archeologie, cultuurhistorie en 

monumenten (Wet op de archeologische monumentenzorg en Monumentenwet 

1988), verkeer en parkeren en handhaafbaarheid. 

3.2 Bodem 

3.2.1 Algemeen 

Het bestemmingsplan staat geen nieuwe milieuhindergevoelige functies toe, maar 

legt voornamelijk de bestaande situatie vast. In het kader van dit bestemmingsplan 

is dan ook geen verkennend bodem- en grondwateronderzoek uitgevoerd. Bij 

eventuele bebouwingsuitbreidingen, welke binnen de beheerskaders van dit be-

stemmingsplan mogelijk zijn, wordt via de bouwverordening in het kader van de 

omgevingsvergunning tot bouwen zorggedragen voor een goede bodemkwaliteit. 

3.2.2 Situatie plangebied 

Binnen het plangebied zijn circa twintig locaties bekend met een lichte verontreini-

gingen, dat wil zeggen dat concentraties van met name zware metalen en/of kool-

resten (PAK) boven de streefwaarden zijn waargenomen. Deze waarden staan de 

ontwikkeling, danwel herbestemming, van het bedrijventerrein echter niet in de 

weg. Deze locaties worden dan ook niet verder benoemd. Naast de locatie met 

een lichte verontreiniging zijn een aantal aandachtslocaties bekend. Hierbij gaat 

het om: 

 Ambachtsweg 3: onderzoek 1998, vlek minerale olie + zink, geen nader onder-

zoek nodig, maar er wordt wel de aanbeveling gedaan de vlek te saneren, ner-

gens blijkt uit onderzoek dat dit ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden; 

 Industrieweg 27: onderzoek 1996, maximaal 1 m
3
 matig tot sterk verontreinigd 

met PAK, sanering dient alleen plaats te vinden bij planontwikkeling; 

 Handelsweg 5: onderzoek 1997, sterke grondverontreiniging met arseen, niet 

afgeperkt, sanering dient alleen plaats te vinden bij planontwikkeling; 

 Industrieweg-Oost ong.: onderzoek 1998, sterke grondverontreiniging met ar-

seen, niet afgeperkt, sanering dient alleen plaats te vinden bij planontwikkeling; 

 Industrieweg-Oost/hoek Platinaweg: onderzoek 1993, sterk verontreinigde ge-

dempte sloten, onduidelijk is of de sanering is uitgevoerd. 

 

In het plangebied zijn een aantal kleinschalige saneringslocaties aanwezig die al 

dan niet (gedeeltelijk) gesaneerd zijn: 

 Newtonweg ong.: onderzoek 2005, ernstig geval, sterke verontreiniging minera-

le olie en PAK, provincie is bevoegd gezag, er is nog geen beschikking ernst en 
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spoedeisendheid; 

 Aamsestraat 32A: voormalig tankstation, saneringsplan 1999, na sanering is 

een restverontreiniging blijven zitten onder de showroom, deze moet na sloop 

alsnog worden gesaneerd; 

 Bemmelseweg 64: aannemersbedrijf, saneringsplan 1998, na sanering is een 

restverontreiniging blijven zitten onder de werkplaats. 

 

Naast de voornoemde aandachtslocaties en kleinschalige saneringslocaties zijn 

nog drie grote (bekende) saneringslocaties in het plangebied aanwezig: 

 Voormalig Luxan-terrein: dit terrein is jarenlang onderzocht. Ter plaatse is een 

omvangrijke grondwaterverontreiniging aanwezig. De provincie heeft besloten 

deze vlek 'eeuwigdurend' te monitoren, waarmee sanering niet plaatsvindt; 

 NS-terrein: De Stichting Bodemsanering NS heeft op 15 december 2009 een 

evaluatieverslag van de uitgevoerde sanering opgesteld conform de afgegeven 

saneringsbeschikking. Op 19 mei 2010 stemde GS in met het evaluatieverslag. 

3.2.3 Conclusie 

Vooralsnog vormt het aspect bodem, vanwege het consoliderende karakter van 

voorliggend plan, geen belemmering voor de uitvoering van onderhavig bestem-

mingsplan.  

3.3 Geluid 

3.3.1 Algemeen 

De mate waarin geluid, veroorzaakt door industrie-, wegverkeer- en railverkeerla-

waai, het woonmilieu mag belasten is geregeld in de Wet geluidhinder. De Wet 

stelt dat in principe de geluidbelasting op woningen niet de 48 dB mag overschrij-

den. Indien nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige bebouwing moge-

lijk wordt gemaakt, stelt de Wet geluidhinder de verplichting akoestisch onderzoek 

te verrichten naar de geluidbelasting ten gevolge van alle industrie, weg-, en 

spoorwegen op een bepaalde afstand van de woningen.  

3.3.2 Industrielawaai 

Het bedrijventerrein is geen gezoneerd bedrijventerrein, zoals bedoeld in de Wet 

geluidhinder (artikel 40). De geluidhinder van de bedrijven op gevoelige objecten is 

vastgelegd in de bestaande meldingen en milieuvergunningen. Planologisch wor-

den gevoelige objecten beschermd door een inwaartse zonering toe te passen. 

Hierop wordt in paragraaf 3.4 nader ingegaan.  

3.3.3 Weg- en railverkeerlawaai 

Omdat dit plan niet voorziet in het oprichten van nieuwe geluidgevoelige bebou-

wing in de zin van de Wet geluidhinder is deze wet hier verder niet van toepassing 

en daarmee is het uitvoeren van een akoestisch onderzoek niet noodzakelijk. 
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3.3.4 Conclusie 

Het aspect geluid vormt, vanwege het consoliderende karakter, geen belemmering 

voor de uitvoerbaarheid van voorliggend bestemmingsplan. 

3.4 Bedrijven en milieuzonering 

3.4.1 Algemeen 

Een doel van de ruimtelijke ordening en het milieubeleid is het handhaven en ver-

beteren van de kwaliteit van de leefomgeving. In een bestemmingsplan wordt 

daarom onder andere ingezet op de milieuzonering van bedrijfsfuncties. Dit betreft 

het verantwoord vastleggen van de milieuhygiënische situatie in het plangebied. 

Het gaat erom dat voldoende ruimtelijke scheiding is tussen milieubelastende in-

richtingen en bedrijven enerzijds en milieugevoelige functies als wonen anderzijds. 

 

Bij de milieuzonering wordt gebruikt gemaakt van de door de Vereniging van Ne-

derlandse Gemeenten (VNG) opgestelde uitgave „Bedrijven en Milieuzonering‟
3
. 

Een kwalificatie van de bedrijfsfuncties in het plangebied vindt plaats op basis van 

de Staat van bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in voornoemde VNG-uitgave. 

Per milieuaspect (geur, stof, geluid, gevaar, lucht-, water- en bodemverontreini-

ging, verkeersaantrekkende werking en visuele hinder) is in deze brochure voor in-

richtingen een afstand genoemd, welke tot de dichtstbijzijnde milieugevoelige be-

bouwing in beginsel in acht moet worden genomen. Zonering op basis van de 

VNG-methode gebeurt aan de hand van een categorie-indeling. Bedrijven zijn in 

categorieën ingedeeld, waarbij de categorie is gekoppeld aan een afstand die aan-

gehouden dient te worden tot gevoelige functies. Bepalend is de afstand van het 

meest hinderlijke milieuaspect, hetgeen resulteert in de zogenaamde grootste af-

stand. De grootste afstand is de afstand, die tenminste in acht dient te worden ge-

nomen ten opzichte van een rustige woonwijk. Binnen de grootste afstanden dient 

te worden afgewogen in hoeverre de functies passend zijn ten opzichte van elkaar. 

Uit specifiek milieuonderzoek in het kader van het milieuvergunningtraject kan blij-

ken dat de grootste afstand voor het betreffende bedrijf kleiner is dan op basis van 

de VNG-lijst is aangegeven, bijvoorbeeld door de omvang en/of aard van de activi-

teiten en/of technische vooruitgang. 

3.4.2 Huidige zonering 

Het plangebied grenst aan de (zuid)oostzijde van de woonkern Elst. Milieuhinder-

gevoelige (woon)functies zijn onder andere gelegen aan de Stationsstraat, Stati-

onsdwarsstraat, Heemskerkstraat, Bemmelseweg en de Nieuwe Aamsestraat. 

Daarnaast zijn een aantal woonpercelen binnen de grenzen van het plangebied 

aanwezig. Op het plangebied is in de geldende bestemmingsplannen een inwaart-

se zonering toegepast om deze milieugevoelige functies in en rond het plangebied 

te ontzien. Dit is voor het plangebied vertaald in 4 milieuzones. Hieronder is per ca-

tegorie aangegeven welke inrichtingen zijn toegelaten op het bedrijventerrein: 

 categorie 1: inrichtingen zijn door hun aard toelaatbaar tussen of naast wonin-

                                                      
3
  VNG, Bedrijven en Milieuzonering, maart 2009 
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gen (gewenste afstand 0 tot 10 meter tot woonbebouwing); 

 categorie 2: inrichtingen zijn door hun aard slechts toelaatbaar tussen of naast 

woningen indien geconcentreerd in een wijk- of buurtcentrum (gewenste af-

stand 30 meter tot woonbebouwing); 

 categorie 3: inrichtingen zijn door hun aard slechts toelaatbaar aan de rand van 

woonwijken (gewenste afstand 30, 50 of 100 meter tot woonbebouwing); 

 categorie 4: inrichtingen dienen door hun aard gescheiden te zijn van woonwij-

ken, door middel van groenstroken, plantsoenen of water (gewenste afstand 

100, 200 of 300 meter tot woonbebouwing). 

In de loop der jaren hebben een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die van in-

vloed zijn op de milieusituatie op het bedrijventerrein. Diverse woonbestemmingen 

zijn inmiddels verdwenen of omgevormd naar een bedrijfswoning. Dit betekent dat 

de geldende zonering is gewijzigd of voor sommige delen in het plangebied niet 

meer van toepassing is. Als een burgerwoning herbestemd wordt naar een be-

drijfswoning dan is ter plaatse een hogere milieuhinder aanvaardbaar, mits de hin-

der zich verhoudt tot de milieusituatie ter plaatse. Dit heeft invloed op de richtaf-

standen die op basis van de vigerende bestemmingsplannen zijn gehanteerd. Een 

andere ontwikkeling is dat sinds de vaststelling van de vigerende bestemmings-

plannen voornoemde VNG-brochure geactualiseerd is. Dit betekent dat de richtaf-

standen gewijzigd zijn naar de huidige maatstaven voor aanvaardbare milieuhinder 

en/of specificering van de milieucategorieën. 

 

De planologische wijzigingen die in de loop der jaren hebben plaatsgevonden en 

de wijzigingen die zijn doorgevoerd in de VNG-brochure leiden er toe dat de  

milieuzonering in het plangebied moet worden aangepast. De gebruikte zonering in 

het geldende bestemmingsplan is voor dit plan niet meer toepasbaar. De planolo-

gische wijzigingen zijn weergegeven op de inventarisatiekaart en gemotiveerd in 

bijhorende tabel. De inventarisatiekaart en tabel zijn opgenomen als bijlage 1 bij de 

toelichting op dit plan. In de navolgende paragraaf wordt aangegeven op welke 

wijze in dit bestemmingsplan invulling is gegeven aan de milieuzonering van het 

bedrijventerrein. 

3.4.3 Aangepaste zonering 

In dit bestemmingsplan wordt de zonering op het bedrijventerrein geënt op de pu-

blicatie “Bedrijven en milieuzonering” (2009) van de VNG. De hierin genoemde 

richtafstanden zullen voor dit terrein worden aangehouden. Het bedrijventerrein 

richt zich op lokale en regionale bedrijvigheid. Het lokale karakter van de bedrijven 

wordt vormgegeven door de omvang en de intensiteit van de bedrijven. Bedrijven 

die op de regio zijn gericht zijn wat groter van omvang.  

 

Zonering 

Bij een bedrijventerrein moet, net als bij elke andere functie, worden gelet op de 

omgeving waarin zij is gelegen. Dit houdt bij een bedrijventerrein vooral in dat re-

kening moet worden gehouden met gevoelige objecten. Dat zijn bijvoorbeeld wo-

ningen, scholen of ziekenhuizen, maar ook natuurwaarden zijn als gevoelig te beti-

telen. Woningen binnen of nabij het bedrijventerrein zijn vanwege de milieuhinder 

in een dergelijk gebied als gevoelige functie te bestempelen. Er zijn echter twee 

soorten woningen te onderscheiden. Dit zijn de burgerwoningen en de bedrijfswo-
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ningen. Dit onderscheid heeft te maken met de toelaatbare milieuhinder op een 

bedrijventerrein.  

 

De burgerwoningen zijn niet verbonden met het bedrijventerrein, maar kunnen wel 

binnen of in de nabijheid van een bedrijventerrein zijn gelegen.  

De toelaatbare milieuhinder op burgerwoningen is beperkt, waardoor een zonering 

van het bedrijventerrein noodzakelijk is. Hoe dichter de bedrijven op de woning zijn 

gelegen hoe minder milieuhinder toelaatbaar is. Op basis van voornoemde VNG 

brochure gelden zogenaamde richtafstanden die in acht genomen moeten worden.  

 

Een bedrijfswoning is een woning bij een bedrijf op het bedrijventerrein. Verder kan 

worden gedacht aan een bedrijfswoning bij een net buiten het bedrijventerrein ge-

legen aannemersbedrijf of de woning bij een agrarisch bedrijf. Voor deze woningen 

is meer milieuhinder toelaatbaar dan bij burgerwoningen. Alle niet-

bedrijfswoningen zijn een gevoelig object voor de bedrijvigheid op het bedrijventer-

rein. 

 

Via een zonering wordt er voor gezorgd dat het gebruik van een bedrijf niet teveel 

milieuhinder kan geven voor woningen. Aan de hand van een „Staat van bedrijfsac-

tiviteiten‟ (ook gebaseerd op de publicatie VNG en opgenomen in bijlage 1 en 2 bij 

de regels van voorliggend bestemmingsplan) wordt per zone een lijst van bedrijven 

gegeven die toelaatbaar zijn. In deze lijst zijn de verschillende bedrijfsactiviteiten 

ingedeeld in een aantal milieucategorieën. Ieder bedrijf kan zo worden ingedeeld in 

een zone. Voor iedere milieucategorie geldt een eigen minimale afstand die aan-

gehouden moet worden tot gevoelige objecten. De minimaal aan te houden af-

stand wordt vastgesteld aan de hand van de afstanden voor een aantal milieuas-

pecten. Bij een bepaald type bedrijfsvoering geldt bijvoorbeeld voor het 

milieuaspect geluid een minimaal aan te houden afstand van 50 meter en voor het 

milieuaspect geur 30 meter (er zijn meer milieuaspecten dan deze twee). De 

grootste afstand in dit voorbeeld is 50 meter. Dit houdt in dat dit type bedrijf ten 

minste deze grootste afstand moet aanhouden tot een gevoelig object, zoals een 

woning.  

 

Elke minimaal aan te houden afstand is een indicatieve onderzoekszone. Deze zo-

ne geeft aan dat voor een dergelijk type bedrijf in zijn algemeenheid geldt dat die 

afstand tot een gevoelig object in acht genomen moet worden, zoals een woning. 

Uit nader onderzoek naar de verschillende milieuaspecten, de precieze aard van 

het bedrijf en de precieze omgevingsfactoren moet bepaald worden of een bedrijf 

de bedrijfsvoering mag uitvoeren op die plaats. De zonering, zoals die in dit be-

stemmingsplan is opgenomen, heeft betrekking op het gebruiksaspect van de 

grond en de bebouwing. Via de Wet milieubeheer wordt het functioneren van het 

bedrijf daarnaast (de inrichting) nader vormgegeven.  

 

Het aantal categorieën dat wordt onderscheiden in de VNG-publicatie is zes, 

waarbij categorie 1 en 2 betrekking hebben op lichte bedrijven en waarbij de hoog-

ste categorie (categorie 6) de meeste hinder veroorzaakt. Per categorie wordt een 

grootste indicatieve afstand aangegeven.  
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Die grootste afstand geeft de minimaal aan te houden afstand weer: 

 

 Milieucategorie Richtafstand gevoelig object, zoals 

een woning 

1 10 meter 

2 30 meter 

3.1 50 meter 

3.2 100 meter 

4.1 200 meter 

4.2 300 meter 

5.1 500 meter 

5.2 700 meter 

5.3 1000 meter 

6 1500 meter 

 

Voor het bedrijventerrein wordt gekozen voor het toestaan van de volgende milieu-

categorieën met de daarbij behorende afstanden. In verband met het voorgaande 

is gekozen voor de volgende zonering: 

 

Milieucategorie Richtafstand gevoelig object, zoals 

een woning 

2 30 meter 

3.1 50 meter 

3.2 100 meter 

4.1 200 meter 

4.2 300 meter 

 

Elst heeft geen taakstelling als het gaat om de vestiging van zware industrie. 

Daarom zijn de milieucategorieën in dit plan beperkt tot 2 tot en met 4.2. Dit bete-

kent dat bedrijven en instellingen genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten in 

het plangebied zijn toegestaan (categorie 2 t/m 4.2). Deze lijst is aangepast aan de 

specifieke situatie van het plangebied en in de bijlage van dit bestemmingsplan 

opgenomen. Bestaande bedrijven die vallen onder een hogere milieucategorie dan 

ter plaatse is toegestaan zijn specifiek bestemd met een aanduiding. Een overzicht 

van de aanduiding is opgenomen in paragraaf 4.4. In het plangebied betreffen dit 

in totaal vijf bedrijven. Daarnaast zijn een dagcentrum, sociale werkplaats en trai-

ningcentrum specifiek aangeduid. Gelet op het beheersmatige karakter van het 

bestemmingsplan is het specifiek aanduiden van dergelijke inrichtingen noodzake-

lijk om de huidige situatie adequaat juridisch-planologisch vast te kunnen leggen. 

Op de verbeelding is de feitelijke situatie voor wat betreft de milieucategorieën van 

de aanwezige bedrijven vastgelegd. Daar waar de aanwezigheid van gevoelige 

bestemmingen dat toestaat wordt een hogere milieucategorie toegestaan tot een 

maximum van categorie 4.2. Dit komt de flexibiliteit van het bestemmingsplan ten 

goede.  

 

In paragraaf 2.5.3 is de visie Elst Zuidoost beschreven, in deze visie zijn diverse 

ontwikkelingen benoemd. Om te anticiperen op deze toekomstige ontwikkelingen 

is een aantal regelingen van consoliderende aard in het bestemmingsplan opge-

nomen. 
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Hierbij gaat het om de opname van de aanduiding specifieke vorm van bedrijven-

terrein – bestaand 1‟. Daar waar de aanduiding „specifieke vorm van bedrijventer-

rein – bestaand 1‟ is opgenomen, zijn bedrijven tot en met categorie 2, als opge-

nomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten.  

 

Ten behoeve van de flexibiliteit van voorliggend plan is een wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen om bedrijvigheid op te richten en in werking te hebben, zoals de VNG-

publicatie deze kent in de naast hogere categorie dan die bestemd is. Daarnaast 

kunnen bedrijven middels een afwijking activiteiten uitvoeren die niet genoemd 

worden in de bedrijvenlijst als zij naar aard en intensiteit vergelijkbaar zijn met de 

genoemde bedrijven. 

 

Bedrijfswoningen  

Voor de bestaande bedrijfswoningen op het bedrijventerrein is een hoger hinderni-

veau acceptabel dan voor woningen in een woonwijk. Er is hier ons inziens sprake 

van een menging van functies (gemengd gebied). De bestaande situatie is voor 

deze woningen het uitgangspunt. Bedrijven worden door de aanwezigheid van de-

ze bedrijfswoningen ruimtelijk niet belemmerd in hun mogelijkheden. De huidige si-

tuatie is ontstaan op basis van het geldende bestemmingsplan en zal in dit plan 

worden overgenomen. Bedrijfswoningen krijgen een eigen bouwvlak en aanduiding 

om te voorkomen dat een bedrijfswoning verplaatst naar een ander deel van het 

eigen terrein en zo dichter bij een ander bedrijf komt te staan.  

3.4.4 Feitelijke milieuvergunde situatie  

De feitelijk milieuvergunde situatie komt overeen met de situatie, zoals deze in dit 

bestemmingsplan is vastgelegd. Dit houdt in dat er geen burgerwoningen binnen 

het bedrijventerrein zijn gelegen, die omliggende bedrijven verder belemmeren, 

dan wel dat er bedrijven aan de rand van het terrein zijn gevestigd waarvan de mi-

lieu-uitstraling, over de plangrenzen heen, aangrenzende woonbebouwing belem-

mert. 

3.4.5 Conclusie 

Het aspect bedrijven en milieuzonering is in voorliggend bestemmingsplan ver-

werkt met als uitgangspunt dat de bestaande situatie juridisch-planologisch is 

vastgelegd. Dit betekent dat de milieuzonering is geactualiseerd naar de huidige 

maatstaven, zoals opgenomen in de VNG-brochure „Bedrijven en milieuzonering‟ 

en dat is uitgegaan van het daadwerkelijk gebruik van de gronden. In het plange-

bied wordt geen nieuwe zware bedrijvigheid (> milieucategorie 4.2.) toegestaan. 

Hiermee wordt voorzien in een consoliderend bestemmingsplan, waarbij de huidige 

milieusituatie ter plaatse zich verhoudt tot de omgeving. Het aspect bedrijven en 

milieuzonering vormt derhalve geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van 

voorliggend plan. 
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3.5 Luchtkwaliteit 

3.5.1 Algemeen 

Op 15 november 2007 is de nieuwe Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Deze 

wet vervangt het Besluit luchtkwaliteit uit 2005 en is een implementatie van de Eu-

ropese kaderrichtlijn luchtkwaliteit en de vier dochterrichtlijnen, waarin onder ande-

re grenswaarden voor de luchtkwaliteit ter bescherming van mens en milieu zijn 

vastgesteld. 

 

Nederland kan in 2010 niet overal voldoen aan de Europese grenswaarden voor 

fijnstof en stikstofdioxide, waardoor de realisatie van grote ruimtelijke ontwikkelin-

gen onder druk staat. Het doel van de Wet luchtkwaliteit is het verbeteren van de 

luchtkwaliteit, zodat in 2015 aan de Europese eisen wordt voldaan en huidige be-

lemmeringen voor gewenste ontwikkelingen zoveel mogelijk worden weggenomen. 

De kern van de Wet is het „Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit‟ 

(NSL). Dit instrument wordt door de Rijksoverheid gecoördineerd en bevat de ruim-

telijke ontwikkelingen die de luchtkwaliteit „in betekenende mate‟ verslechteren én 

maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.  

3.5.2 Situatie plangebied 

De gemeente Overbetuwe heeft in juli 2006 een Rapportage Luchtkwaliteit 2005 

voor de hele gemeente opgesteld conform het Besluit Luchtkwaliteit 2001. In het 

jaar 2005 worden de meeste luchtkwaliteitsnormen niet overschreden. Slechts ten 

aanzien van stikstofdioxide en fijnstof zijn overschrijdingen van de grenswaarden 

geconstateerd. Een doorrekening voor 2010 en 2015 laat zien dat de concentraties 

de luchtkwaliteitsnormen niet overschrijden. In de gemeente Overbetuwe zijn bo-

vendien geen bedrijven aanwezig die een relevante bijdrage aan de concentraties 

leveren. In het kader van dit bestemmingsplan worden geen nieuwe ontwikkelingen 

of uitbreidingen mogelijk gemaakt, die zouden kunnen leiden tot een verbetering of 

verslechtering van de luchtkwaliteit.  

3.5.3 Conclusie 

Het bestemmingsplan is beheersgericht en leidt daardoor niet tot een wijziging in 

de verkeersaantrekkende werking. Om die reden is een onderzoek naar de lucht-

kwaliteit niet noodzakelijk. 

3.6 Externe veiligheid 

3.6.1 Algemeen 

Bepaalde maatschappelijke en bedrijfsmatige activiteiten brengen risico‟s op zware 

ongevallen met mogelijk grote gevolgen voor de omgeving met zich mee. Externe 

veiligheid richt zich op het beheersen van de risico‟s bij de productie, opslag, 

transport en gebruik van gevaarlijke stoffen. De aanwezigheid of het nieuw vesti-

gen van dergelijke activiteiten kunnen beperkingen opleggen aan de omgeving, 

doordat veiligheidsafstanden tussen risicovolle activiteiten en bijvoorbeeld wonin-
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gen nodig zijn. Aan de andere kant is het rijksbeleid er op gericht de schaarse 

ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. Het ruimtelijk beleid en het externe veilig-

heidsbeleid moeten dus goed op elkaar worden afgestemd. De wetgeving rond ex-

terne veiligheid richt zich op het beschermen van kwetsbare en beperkt kwetsbare 

objecten (artikel 1 van het BEVI). Kwetsbaar zijn onder meer woningen, onderwijs- 

en gezondheidsinstellingen, bejaardentehuizen en kinderopvang- en dagverblijven. 

Beperkt kwetsbaar zijn onder meer kleine kantoren, winkels, horeca en parkeerter-

reinen. 

 

Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in plaatsgebonden risico en 

groepsrisico. Het plaatsgebonden risico mag in principe nergens groter zijn dan 1 

op 1 miljoen (ofwel 10
-6

). Dit is de kans dat een denkbeeldig persoon, die zich een 

jaar lang permanent op de betreffende plek bevindt (de plek waarvoor het risico is 

uitgerekend), dodelijk verongelukt door een ongeval. Deze kans mag niet groter 

zijn dan eens in de miljoen jaar. Elke ruimtelijke ontwikkeling wordt getoetst aan 

het plaatsgebonden risico van 10
-6

 als grenswaarde. Het groepsrisico geeft de 

kans aan dat in één keer een groep mensen die zich in de omgeving van een risi-

cosituatie bevindt, dodelijk door een ongeval wordt getroffen. Groepsrisico legt een 

relatie tussen de kans op een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers. Bij 

groepsrisico is het dan ook niet een contour die bepalend is, maar het aantal men-

sen dat zich gedurende een bepaalde periode binnen de effectafstand van een ri-

sicovolle activiteit ophoudt. Welke kans nog acceptabel geacht wordt, is afhankelijk 

van de omvang van de ramp. Een ongeval met 100 doden leidt tot meer ontwrich-

ting, leed en emoties, dan een ongeval met tien dodelijke slachtoffers. Aan de kans 

op een ramp met 100 doden wordt dan ook een grens gesteld, die een factor hon-

derd lager ligt dan voor een ramp met tien doden. In het BEVI (stb. 250, 2004) 

wordt verder een verantwoordingsplicht (door de overheid) voor het groepsrisico 

rond inrichtingen wettelijk geregeld (artikel 13). De verantwoording houdt in dat 

wordt aangegeven of risico‟s acceptabel zijn en welke maatregelen worden geno-

men om de risico‟s te verkleinen. 

3.6.2 Stationaire bronnen  

Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) legt veiligheidsnormen op aan 

bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijventerrein. Bijvoor-

beeld rondom chemische fabrieken en lpg-tankstations. Deze bedrijven verrichten 

soms risicovolle activiteiten dichtbij huizen, ziekenhuizen, scholen of winkels. Het 

besluit verplicht gemeenten en provincies wettelijk vanaf de inwerkingtreding van 

het besluit bij het verlenen van milieuvergunningen en het maken van bestem-

mingsplannen met externe veiligheid rekening te houden. Het besluit is - op enkele 

onderdelen na - op 27 oktober 2004 in werking getreden. In het plangebied zijn de 

volgende bedrijven aanwezig die een beperking vormen in het kader van de exter-

ne veiligheid: 

 Nieuwe Aamsestraat 32: LPG tankstation met 10
-6

 risicocontour van 110 m; 

 Stationsstraat 50 (Heinz): propaantank met 10
-6

 risicocontour van 50 m; 

 Nijverheidsweg 11 (Wubben): tankput met 10
-6

 risicocontour van 15 m; 

 Einsteinweg 19 (IBT-centrum): opslag met 10
-6

 risicocontour van 8 m; 

 Industrieweg 2 (Formuchem B.V.): BRZO (Besluit Risico's Zware Ongevallen 

1999) en groepsrisico verantwoord.  
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Navolgende afbeelding bevat een fragment van de provinciale risicokaart. Hierop 

zijn voornoemde inrichtingen aangeduid.  

Plangebied op uitsnede risicokaart bron: provinciale Gelderland 

 

Om de voorgenomen ontwikkeling te toetsen aan de eisen die gelden uit het Vuur-

werkbesluit is tevens de provinciale risicokaart geraadpleegd. In het plangebied 

zijn twee opslagen voor vuurwerk aanwezig. Dit betreffen onder andere Peters 

Sport aan de Bemmelseweg 73 en de Welkoop aan de Einsteinweg 10. De veilig-

heidsafstand voor deze opslagen betreft 8 meter. Gezien de geringe afstand en de 

ligging op een bedrijventerrein levert dit ten aanzien van het Vuurwerkbesluit geen 

belemmering op. 

 

Door het consoliderende karakter van onderhavig bestemmingsplan vormen geen 

van alle stationaire bronnen een belemmering voor de uitvoerbaarheid van onder-

havig plan.  

3.6.3 Mobiele bronnen  

Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen 

Bij de inventarisaties van Verkeer en Waterstaat ten behoeve van het op te stellen 

nieuwe „basisnet vervoer van gevaarlijke stoffen‟, zijn rondom het plangebied voor-

alsnog geen knelpunten geïnventariseerd. Het „basisnet vervoer van gevaarlijke 

stoffen‟ is nog geen vastgesteld beleid. Desondanks wordt al aangesloten op dit 

beleid om in de toekomst te voldoen aan de wettelijke eisen. Het Basisnet Vervoer 

Gevaarlijke Stoffen (BVGS) bepaalt voor alle hoofdverbindingen over de weg, het 

water en het spoor welk vervoer mag plaatsvinden en hoe de ruimte in de directe 

nabijheid mag worden gebruikt. Het basisnet maakt duidelijk over welke verbin-

dingsassen het vervoer van gevaarlijke stoffen mag plaatsvinden en welke gevol-

gen dit heeft voor andere ruimtelijke functies (zoals wonen, werken en natuur) van 

een gebied.  
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Het basisnet bestaat uit drie typen verbindingen: 

 verbindingen waar ruimtelijke beperkingen gelden (categorie 1); 

 verbindingen waar ruimtelijke beperkingen en beperkingen voor het vervoer 

gelden (categorie 2); 

 verbindingen met beperkingen voor het vervoer waar geen ruimtelijke beperkin-

gen gelden (categorie 3). 

 

Bij de inventarisaties van Verkeer en Waterstaat ten behoeve van het op te stellen 

nieuwe „Basisnet Vervoer van Gevaarlijke Stoffen‟, is rondom het plangebied voor-

alsnog geen knelpunt geïnventariseerd. Echter is het nog geen vastgesteld beleid, 

dus harde uitspraken hierover kunnen dan ook nog niet worden gedaan. De ver-

wachting is dat in 2010 het basisnet wordt vastgesteld.  

3.6.4 Situatie plangebied 

Wegverkeer  

Rondom het plangebied zijn een aantal (kleine) lokale wegen gelegen. De Aam-

sestraat vormt de hoofdontsluitingsweg voor het plangebied. Deze weg sluit name-

lijk aan op de N325. Over de Nieuwe Aamsestraat en omringende straten worden 

in beperkte mate gevaarlijke stoffen vervoerd, met name ter bevoorrading van het 

lpg tankstation aan de Nieuwe Aamsestraat 32 en de bedrijven in het plangebied. 

De bevoorrading van deze bedrijven vormt gezien het consoliderende karakter van 

onderhavig plan geen belemmering. De N325 ligt circa 100 meter ten oosten van 

het plangebied. Volgens de circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen 

is een beoordeling van risico‟s bij afstanden van minder dan 200 meter nodig. Ge-

zien het consoliderende karakter van onderhavig plan levert dit geen belemmering 

op voor wat betreft de haalbaarheid. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over we-

gen levert, over het algemeen weinig problemen op ten aanzien van de veiligheid. 

Met name in zeer dichtbevolkte gebieden, indien op korte afstand van de weg gro-

te groepen mensen verblijven, kunnen problemen spelen met externe veiligheid. 

Dit blijkt ook uit de inventarisatiestudie „COEV/Anker‟ van het ministerie van Ver-

keer en Waterstaat (februari 2006). In de nabijheid van het plangebied zijn geen 

knelpunten geïnventariseerd. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg le-

vert thans geen veiligheidsknelpunten op.  

 

Naast de inventarisatiestudie „COEV/Anker‟ dient ook ingegaan te worden op het 

Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen. In de Nota Vervoer gevaarlijke stoffen (Mi-

nisterie van Verkeer en Waterstaat, 2006) die is toegezonden aan de Tweede Ka-

mer, wordt het basisnet aangekondigd, waarin voor alle hoofdverbindingen over de 

weg, het water en het spoor wordt bepaald welk vervoer mag plaatsvinden en hoe 

de ruimte er omheen kan worden gebruikt. Het basisnet maakt duidelijk over welke 

verbindingsassen het vervoer van gevaarlijke stoffen mag plaatsvinden en welke 

gevolgen dit heeft voor andere ruimtelijke functies (zoals wonen, werken en natuur) 

van een gebied. Bestuurders, bedrijfsleven, omwonenden, hulpverleners en ram-

penbestrijding weten zo waar ze aan toe zijn. De eindrapportage voor het „basisnet 

weg‟ is in oktober 2009 aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor de geïnventari-

seerde wegen blijkt zelfs over wegen waar veel transport van gevaarlijke stoffen 

plaatsvindt, het veiligheidsrisico gering te zijn. Het is dan ook niet te verwachten 

dat de lokale wegen rondom het plangebied knelpunten opleveren wanneer deze 

worden beschouwd conform de nieuwe systematiek van het basisnet. 
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Railverkeer 

De spoorbanen Arnhem-Nijmegen en Zetten-Elst lopen door de kern Elst, ten  

westen van het plangebied. Over het spoortraject Arnhem-Nijmegen worden be-

perkt gevaarlijke stoffen vervoerd. Uit de risicoatlas spoor blijkt dat de normen voor 

het plaatsgebonden risico en het groepsrisico voor dit baanvak niet worden over-

schreden.  

 

Indien kwetsbare bestemmingen mogelijk worden gemaakt nabij het spoor moet dit 

voldoen aan de voorwaarden uit de „circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke 

Stoffen‟ (cRNVGS) van juli 2004 (ministerie van Verkeer en Waterstaat). Naar ver-

wachting wordt deze binnen afzienbare tijd vervangen door regelgeving/normering, 

welke is gebaseerd op het “Basisnet vervoer van gevaarlijke stoffen”. Het initiatief 

is niet in strijd met de bovengenoemde circulaire, omdat voorliggend plan consoli-

derend van aard is.  

 

Buisleidingen 

In het plangebied bevinden zich geen buisleidingen met een voor het plangebied 

relevante toetsingsafstand. 

 

Hoogspanningsleidingen 

Ten westen van Elst is een hoogspanningsleiding gelegen. Het gaat hierbij om het 

traject Nijmegen-Elst. In het verleden heeft in het plangebied een tracé gelopen 

van een hoogspanningsleiding. Dit tracé is inmiddels verplaatst en heeft geen in-

vloed (straalpad) meer op het plangebied. Vanwege het consoliderende karakter 

van voorliggend plan vormt dit aspect geen belemmering voor de uitvoerbaarheid 

van onderhavig plan. 

 

Vaarwater 

Op basis van de meest recente gegevens ontleend aan de risicoatlas vervoer ge-

vaarlijk stoffen: hoofdwegen en hoofdvaarwegen (24 maart 2003), kent Elst in rela-

tie tot de Waal geen knelpunten met het plaatsgebonden- en groepsrisico. De 

plaatsgebonden risicocontour 10
-8

 ligt tot 25 meter uit de oever van de vaarweg en 

hiermee op grote afstand van het plangebied. Door het consoliderende karakter 

van voorliggend plan vormen geen van alle mobiele bronnen een belemmering 

voor de uitvoerbaarheid van onderhavig plan. 

3.6.5 Conclusie 

Voorliggend plan heeft een beheersgericht karakter en maakt geen nieuwe bouwti-

tels voor gevoelige functies nabij genoemde stationaire en mobiele bronnen moge-

lijk. Daarnaast worden ook geen nieuwe bronnen toegestaan. De bestaande bron-

nen hebben geen juridische consequenties voor de voorliggende planregeling. 

Hierdoor is sprake van een stand still-situatie voor het transport van gevaarlijke 

stoffen. Dit betekent niet dat er geen transport van gevaarlijke stoffen in het plan-

gebied of de nabijheid daarvan plaatsvindt, maar de huidige situatie heeft geen in-

vloed op een overschrijding van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

Geconcludeerd kan worden dat voorliggend plan aan de normen voor externe vei-

ligheid voldoet. De uitvoering van het bestemmingsplan ondervindt geen belemme-

ring van het aspect externe veiligheid. 
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3.7 Water 

Het voorliggend bestemmingsplan heeft een conserverend karakter en legt de be-

staande situatie vast. Voor water geldt dat de A-watergangen in het plangebied 

een waterbestemming hebben gekregen. Beleidsdoelstellingen ten aanzien van de 

waterkwantiteit en kwaliteit zijn binnen deze bestemming mogelijk. In dit bestem-

mingsplan is de bestemming water opgenomen, daarnaast is aan veel bestemmin-

gen onder de bestemmingsomschrijving ook water toegekend. Zo wordt binnen dit 

bestemmingsplan het implementeren en uitvoeren van het waterbeleid binnen an-

dere bestemmingen dan water ruim baan gegeven. 

 

Gelet op het conserverende karakter van het plan zijn leidingzones in het plange-

bied niet relevant. De aanwezige leidingen hebben hoofdzakelijk een distributie-

functie en zijn van een dusdanige omvang dat hiervoor geen specifieke regelge-

ving geldt.  

 

Het plangebied grenst niet aan een drinkwaterbeschermingszone. In het kader van 

artikel 3.1.1 (Bro) wordt vooroverleg gevoerd met Vitens. Daarmee zorgt het as-

pect water niet voor belemmeringen in het voorliggend bestemmingsplan. 

3.8 Flora en fauna 

3.8.1 Gebiedsbescherming 

Het hoofddoel van het ruimtelijk beleid voor de ecologische hoofdstructuur (EHS) is 

het bijdragen aan een samenhangend netwerk van kwalitatief hoogwaardige na-

tuurgebieden en natuurrijke cultuurlandschappen door bescherming, instandhou-

ding en ontwikkeling van de aanwezige bijzondere ruimtelijke waarden en kenmer-

ken. De EHS is sterk ruimtelijk structurerend en bepalend voor de ruimtelijke 

kwaliteit op provinciaal niveau. Ze maakt daarom onderdeel uit van het groenblau-

we raamwerk. Binnen de ecologische hoofdstructuur geldt tevens de “nee, tenzij”-

benadering. Dit houdt in dat bestemmingswijziging niet mogelijk is als daarmee de 

wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant worden aangetast, 

tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot open-

baar belang. In het plangebied zijn geen gebieden aanwezig die behoren tot de 

EHS. De navolgende afbeelding bevat een uitsnede van de atlas groen Gelder-

land. Hierop zijn de kernkwaliteiten van de EHS weergegeven. 
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Uitsnede kernkwaliteiten EHS 

 

Ecologische verbindingszones zijn de verbindende "groene" schakels tussen de 

bestaande en nieuw te ontwikkelen natuurgebieden van de EHS. Ecologische ver-

bindingszones zijn er niet alleen voor de natuur, maar ook voor de mens. Zij dra-

gen bij aan de aantrekkelijkheid van het agrarisch cultuurlandschap. Vaak wordt 

dan ook met de aanleg van een verbindingszone tegelijkertijd een wandel - of 

fietspad aangelegd. Daarmee nemen de recreatieve waarden en de toegankelijk-

heid van het buitengebied toe. Langs waterlopen bieden verbindingszones ruimte 

voor waterberging. Zo helpen zij om wateroverlast te voorkomen. Een strook ten 

oosten van het plangebied is in het streekplan aangewezen als ecologische ver-

bindingszone. Gezien het consoliderende karakter van voorliggend bestemmings-

plan speelt en de EHS in het kader van voorliggend plan geen rol.  

3.8.2 Soortenbescherming 

Wat betreft soortbescherming is de Flora- en faunawet van toepassing. Hierin 

wordt onder andere de bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij 

ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of er sprake is van negatieve ef-

fecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet een ontheffing 

worden aangevraagd. Aangezien binnen het plangebied geen nieuwe ontwikkelin-

gen worden mogelijk gemaakt zijn er geen negatieve effecten op de aanwezige na-

tuurwaarde te verwachten. Het aspect soortenbescherming vormt geen belemme-

ring voor de uitvoerbaarheid van voorliggend bestemmingsplan.  

3.8.3 Conclusie 

Het plangebied bevindt zich niet in een speciale beschermingszone als bedoeld in 

de Vogel- en/of Habitatrichtlijn en maakt geen deel uit van de Ecologische Hoofd-

structuur (EHS). Gebiedsbescherming is dus niet direct aan de orde.  
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Omdat in voorliggend plan geen sprake is van nieuwe ontwikkelingen en het be-

staande groen ter plaatse niet wordt aangetast, kan er geen sprake zijn van nega-

tieve effecten op eventueel voorkomende soorten. Noodzaak tot een nader ecolo-

gisch onderzoek is hier dan ook niet aan de orde. Ecologisch gezien zijn er geen 

beperkingen voor de uitvoering van het bestemmingsplan. 

3.9 Archeologie 

3.9.1 Algemeen 

Bij ingrepen waarbij de ondergrond wordt geroerd, dient te worden aangetoond dat 

de eventueel aanwezige archeologische waarden niet worden aangetast. Archeo-

logisch onderzoek zal moeten worden uitgevoerd indien sprake is van een archeo-

logische trefkans of indien het plangebied niet is gekarteerd. 

 

In artikel 5 van het Verdrag van Valletta (Malta) wordt gewezen op de noodzaak 

van een vroegtijdige interactie tussen plannenmakers en archeologen bij het voor-

bereiden en ontwikkelen van plannen. Alleen zo kan het gemeentelijk bodemar-

chief op een juiste wijze bij de belangenafweging worden meegenomen. De arche-

ologische beleidsadvieskaart dient als onderlegger voor deze interactie. Er gaat 

een signaalfunctie van uit en er wordt in het kort op aangegeven wat de te onder-

nemen stappen zijn.  

3.9.2 Uitgangspunten voor beleid 

De gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart van Overbetuwe geeft inzicht 

in de bekende en te verwachten archeologische waarden binnen het plangebied. 

Aan deze waarden is een advies gekoppeld voor het te voeren beleid.  

 

Sinds 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg 

(Wamz) van kracht in de vorm van een wijziging van de Monumentenwet. Ge-

meenten hebben nadrukkelijk verantwoordelijkheden en bevoegdheden gekregen 

op het gebied van archeologie. Dat komt in essentie tot uitdrukking in drie hoofdlij-

nen: 

 archeologische waarden dienen zo veel mogelijk in de bodem (in situ) te wor-

den bewaard; 

 archeologie moet tijdig worden meegewogen in de procedures van ruimtelijke 

planvorming en worden verankerd in ruimtelijke plannen; 

 verstoorders van het bodemarchief betalen archeologisch vooronderzoek en 

noodzakelijke noodopgravingen voor zover deze kosten redelijkerwijs kunnen 

worden toegerekend. 

 

De nieuwe verantwoordelijkheid voor de archeologie komt vooral tot uitdrukking in 

het bestemmingsplan: hierin zijn zones aangeduid met een archeologische ver-

wachtingswaarde en terreinen met een bekende archeologische waarde. Voor de-

ze zones en terreinen gelden regels die het behoud van het bodemarchief tot doel-

stelling hebben. Bij nieuwe ontwikkelingen zal op basis van verplicht gesteld 

archeologisch onderzoek een afweging plaatsvinden. 
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De bekende waarden voor archeologie en de gebieden met een middelmatige en 

hoge archeologische verwachtingswaarde worden in het bestemmingsplan op een 

passende manier beschermd door om een onderzoek te vragen alvorens bo-

demingrepen worden gepleegd. Bij de bekende waarden gaat het om bescherming 

hiervan en om aantasting te voorkomen. Bij de te verwachten waarden gaat het 

erom de eventuele waarden te beschermen en vooraf na te gaan of eventuele 

waarden door bepaalde ontwikkelingen worden verstoord.  

 

Het plangebied wordt in het vigerend gemeentelijk beleid reeds ingedeeld in zones 

met een lage, middelmatige of (zeer) hoge archeologische verwachtingswaarde. 

Deze zones geven daarmee aan voor welk gebied welke waarde geldt en waar 

een strenger beschermingsregime geldt. Daarmee is reeds inzichtelijk waar de 

waarden zich bevinden. 

 

Op basis van de archeologische beleidskaart van de gemeente is het volgende be-

leid voor gebieden met een archeologische verwachting alsmede voor terreinen 

met bekende waarden vastgesteld. 

 

Gebieden met een (zeer) hoge archeologische verwachting 

In gebieden met een (zeer) hoge archeologische verwachting wordt de hoogste 

dichtheid aan archeologische vindplaatsen verwacht. In deze zone dienen bij voor-

keur geen werkzaamheden te worden uitgevoerd die tot fysieke aantasting van de 

(verwachte) archeologische waarden leiden. Het beleid is dus gericht op behoud 

van de bestaande situatie. Bodemingrepen dieper dan de bouwvoor dienen te 

worden voorkomen. Gestreefd moet worden naar extensieve vormen van grond-

gebruik. In geval van planvorming en voorafgaand aan vergunningverlening voor 

bodemingrepen dient vroegtijdig archeologisch onderzoek in de vorm van een in-

ventariserend veldonderzoek (kartering) te worden uitgevoerd. Bij vaststelling van 

archeologische waarden zal hiervan de omvang en gaafheid moeten worden vast-

gesteld aan de hand van een inventariserend veldonderzoek (waardering). De re-

sultaten van inventariserend veldonderzoek (waardering) kunnen leiden tot inpas-

sing van vastgestelde archeologische waarden in een inrichtingsplan van een 

ruimtelijke ontwikkeling of tot het aanhouden of niet verlenen van een vergunning. 

Indien behoud niet mogelijk is, kunnen de resultaten van een inventariserend ar-

cheologisch onderzoek (waardering) aanleiding geven tot een opgraving. Hierbij 

wordt informatie over archeologische resten opgetekend en gedocumenteerd, 

waarna de geplande maatregelen zonder verdere restricties kunnen worden uitge-

voerd. 

 

De resultaten van een inventariserend archeologisch onderzoek (waardering) kun-

nen ook zodanig zijn dat verder onderzoek en/of behoud niet noodzakelijk wordt 

geacht. Een dergelijke keuze en de besluitvorming in het algemeen ten aanzien 

van de te nemen stappen dient in alle gevallen te geschieden door en in overleg 

met het bevoegd gezag. 

 

Gebieden met een middelmatige archeologische verwachting 

In gebieden met een middelmatige archeologische verwachting wordt een lagere 

dichtheid aan archeologische vindplaatsen verwacht dan in gebieden met een ho-

ge archeologische verwachting. Voor gebieden met een middelmatige archeologi-

sche verwachting geldt wat betreft het beleidsadvies hetzelfde als voor gebieden 
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met een hoge archeologische verwachting. Dit betekent dat ook voor deze gebie-

den het behoud van de bestaande situatie wenselijk is en dat hetzelfde onder-

zoekstraject doorlopen dient te worden als voor gebieden met een hoge archeolo-

gische verwachting. In geval er sprake is van selectie van gebieden voor 

planvorming, wordt de voorkeur gegeven aan het verstoren van gebieden met een 

middelmatige archeologische verwachting boven gebieden met een hoge archeo-

logische verwachting. 

 

Gebieden met een lage archeologische verwachting 

In gebieden met een lage archeologische verwachting geldt dat behoud in huidige 

staat niet vereist is. Het verdient aanbeveling om tijdens de uitvoering van grond-

werkzaamheden die dieper reiken dan de dikte van de bouwvoor (30 à 40 centime-

ter) archeologisch onderzoek uit te laten voeren in de vorm van een inventarise-

rend veldonderzoek (verkenning).  

 

Gebieden zonder archeologische verwachting 

In gebieden waar de bodem diep verstoord is, zijn geen archeologische waarden 

(meer) aanwezig. Het is niet uitgesloten dat er losse archeologische vondsten 

aanwezig zijn, maar door de mate van bodemverstoring is de kwaliteit slecht en 

zijn de archeologische resten meestal niet behoudenswaardig. Voor deze gebie-

den geldt geen archeologische verwachting meer en gelden evenmin restricties ten 

aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen of bodemingrepen. 

 

Terreinen met bekende archeologische vindplaatsen 

Voor terreinen met een bekende archeologische waarde geldt dat gestreefd wordt 

naar behoud in de huidige staat en dat bij planvorming wordt gestreefd naar inpas-

sing. Bodemingrepen dieper dan de bouwvoor dienen vermeden te worden. In ge-

val van planvorming en voorafgaand aan vergunningverlening voor bodemingre-

pen, ongeacht de oppervlakte van de ingreep, dient wanneer inpassing niet 

mogelijk is vroegtijdig archeologisch onderzoek in de vorm van een inventariserend 

veldonderzoek (waardering) te worden uitgevoerd. De resultaten van het inventari-

serend veldonderzoek (waardering) kunnen aanleiding geven tot het niet verlenen 

van een vergunning of het verplichten tot een opgraving. Hierbij wordt informatie 

over de archeologische resten opgetekend en gedocumenteerd, waarna de ge-

plande maatregelen alsnog en zonder verdere restricties kunnen worden uitge-

voerd. 

3.9.3 Vertaling actualisatiekaart naar juridisch-planologische regeling 

Waarde - Archeologie 

In het bestemmingsplan zijn de gebieden met bekende archeologische waarde be-

stemd als Waarde - Archeologie. De gebieden worden beschermd door middel van 

een verplichting tot het overleggen van een archeologisch onderzoek bij bouwaan-

vragen en omgevingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerken zijnde, en werkzaamheden. Door middel van deze regeling wordt 

voorkomen dat zondermeer bekende bodemschatten door bepaalde activiteiten 

verloren gaan.  

 

Binnen de bestemming is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarbij deze be-

stemming eenmalig kan worden toegevoegd of verwijderd. Dit kan blijken uit ar-
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cheologisch onderzoek ter plaatse op basis waarvan inzichten gewijzigd kunnen 

zijn en een aanpassing van deze bestemming noodzakelijk kan zijn.  

 

Waarde – Archeologische verwachting 1 tot en met 2 

De gebieden met een (zeer) hoge en middelmatige verwachtingswaarde zijn be-

stemd als Waarde - Archeologische verwachting 1 tot en met 2. Deze gebieden 

worden eveneens beschermd door middel van een verplichting tot het overleggen 

van een archeologisch onderzoek bij bouwaanvragen en omgevingsvergunning ten 

behoeve van het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaam-

heden. De onderzoeksplicht geldt bij bouwaanvragen en andere werken waarvoor 

een omgevingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerken zijnde, en werkzaamheden noodzakelijk is onder de bestemming: 

 Waarde - Archeologische verwachting 1 (hoge verwachtingswaarde) vanaf 100 

m
2
 en bij roering van de grond op een diepte groter dan 0,3 meter; 

 Waarde - Archeologische verwachting 2 (middelmatige verwachtingswaarde) 

vanaf 500m
2
 en bij roering van de grond op een diepte groter dan 0,3 meter. 

 

Binnen de bestemmingen is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarbij deze 

dubbelbestemming kan worden toegevoegd of verwijderd. Dit kan blijken uit arche-

ologisch onderzoek ter plaatse op basis waarvan inzichten gewijzigd kunnen zijn 

en een aanpassing van deze dubbelbestemming noodzakelijk kan zijn. 

 

De navolgende afbeelding bevat een overlaykaart van het plangebied (dat is aan-

geduid met een rode lijn) en de actualisatiekaart van RAAP.  

 

Weergave archeologische verwachtingswaarde in het plangebied                    

Bron: RAAP,  bewerking SAB 

Legenda 

 

         +            Waarde - Archeologie 

   

         +            Waarde – Archeologische verwachting 1 

 

                  Waarde – Archeologische verwachting 2 
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3.9.4 Conclusie 

Omdat voorliggend bestemmingsplan een conserverend karakter heeft en dus niet 

wordt voorzien in ontwikkelingen waarvoor de grond wordt geroerd, is een archeo-

logisch onderzoek in de regel niet noodzakelijk. Tevens is een conserverend be-

stemmingsplan in overeenstemming met het gemeentelijk beleid gericht op het be-

houd van cultuurhistorische waarden. Hiermee vormen archeologie en 

cultuurhistorie geen belemmeringen voor de uitvoerbaarheid van onderhavig be-

stemmingsplan. 

3.10 Verkeer en parkeren 

De bestaande infrastructuur wordt in dit plan conform het huidige gebruik van de 

gronden bestemd. De inrichting van de gronden in het plangebied moet zodanig 

plaatsvinden, dat wordt voldaan aan de gemeentelijke parkeernormen, zoals weer-

gegeven in bijlage 2 van de regels. Deze parkeernormering is overgenomen uit de 

Nota parkeernormen gemeente Overbetuwe 2011. Wat betreft verkeer en parkeren 

doen zich geen problemen voor die voorliggend plan onuitvoerbaar maken. 

3.11 Handhaafbaarheid 

Het opstellen van één eenduidig bestemmingsplan met voor iedereen dezelfde 

(on)mogelijkheden maakt handhaving makkelijker; de rechtsgelijkheid is namelijk 

goed verzorgd op deze manier. De regels die voor het plangebied worden opge-

steld zijn waar mogelijk flexibel en ruim en zijn waar nodig stringent en strak ge-

steld. Bij de opzet van deze beheersregels is een motivering opgenomen in de toe-

lichting die in de dagelijkse praktijk goed is uit te leggen. 
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4 Planbeschrijving 

4.1 Inleiding 

Voorliggend bestemmingsplan heeft een beheersgericht karakter. In dit hoofdstuk 

wordt aangegeven hoe dit beheer er voor de diverse functies uitziet en wat de re-

den voor dit beheer is. Hiertoe wordt in paragraaf 4.2 de ontstaansgeschiedenis en 

de ruimtelijke structuur van het plangebied toegelicht. Paragraaf 4.3 gaat nader in 

op de toekomstige situatie in het plangebied. In paragraaf 4.4 volgt de opzet van 

de bestemmingsplanregeling en worden de afwijkingen met de vigerende regelin-

gen uiteengezet.  

4.2 Het plangebied  

4.2.1 Ligging groter geheel 

Het bedrijventerrein van Elst is gelegen ten zuidoosten van de woonkern in de ge-

meente Overbetuwe. De gemeente Overbetuwe is een gemeente die zich uitstrekt 

langs de zuidelijke oever van de Neder-Rijn en de noordelijke oever van de Waal. 

Grote steden in de nabijheid zijn Arnhem en Nijmegen. De gemeente Overbetuwe 

maakt deel uit van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. Elst is door de enorme groei 

van de afgelopen decennia noch een dorp en noch een stad, het is een typische 

groeikern met bijbehorende problematiek en telt ongeveer 20.000 inwoners. De 

gehele gemeente Overbetuwe telt ongeveer 45.000 inwoners. 

 

Elst ligt in het rivierenlandschap, een gebied dat een lange tijd een relatief geïso-

leerde ligging kende door de aanwezigheid van natuurlijke barrières zoals de Ne-

der-Rijn en de Waal. Maar Elst staat nu onder grote stedelijke druk vanuit Arnhem 

en Nijmegen.  

 

Het bedrijventerrein wordt omringd door belangrijke infrastructurele en landschap-

pelijke lijnen en ligt in de oksel van het knooppunt Ressen. Een verkeersknooppunt 

waar de Rijkswegen A15 en de provinciale weg N325 elkaar kruisen. Tevens ligt 

het plangebied nabij de kruising van verschillende spoorlijnen. De noord-

zuidverbinding tussen Arnhem en Nijmegen, maar ook de oost-westverbinding tus-

sen Arnhem en Tiel. Parallel aan de A15 loopt de Betuweroute. 

4.2.2 Ruimtelijke structuur 

Het bedrijventerrein is grotendeels ingeklemd tussen de spoorlijn Arnhem-

Nijmegen en de N325. Ten westen van de spoorlijn is het Heinz-terrein gelegen, 

dat hierdoor ruimtelijk gescheiden wordt van de rest van het bedrijventerrein. Aan 

de zuidzijde is een overgangsgebied aanwezig met agrarische percelen dat wordt 

afgebakend door de Betuweroute en vervolgens de A15. Aan de noordzijde van 

het plangebied is de woonwijk Westeraam gelegen. Binnen de grenzen van het 

plangebied neemt de Aamse Plas een prominente rol in. Deze plas is ontstaan als 

gevolg van zandwinning. De bedrijfskavels zijn voor een groot deel rondom deze 

plas opgezet. In het noorden van het plangebied is de bebouwing ingepast in een 

gritstructuur en is daardoor strak van opzet.  
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Dit is mede als gevolg van de ligging aan het spoortracé en de Nieuwe Aam-

sestraat. De zuidelijk gelegen bedrijfkavels zijn ingepast in een meer organische 

structuur en zijn daardoor ruimer van opzet dan de noordelijk gelegen bedrijfska-

vels. Het zuidelijk deel van het plangebied gaat hierdoor beter op in het landschap 

dan de resterende bebouwde gronden.  

4.2.3 Bedrijfsbebouwing  

Het bedrijventerrein is ruimtelijk gezien te onderscheiden in een noordelijk deel en 

een zuidelijk deel. Daarnaast is een onderscheid te herkennen als gevolg van het 

tijdpad waarin het bedrijventerrein tot ontwikkeling is gekomen. Hierdoor is een di-

versiteit in schaal, vorm en architectuur te onderscheiden. Het noordelijk deel be-

staat uit meer traditioneel ogende bedrijfsbebouwing, waarin grotere bedrijven 

worden afgewisseld met kleinschalige bedrijvigheid. De zuidelijk gelegen gebou-

wen zijn als autonome objecten ingepast waarbij de bebouwing beter op elkaar is 

afgestemd dan in het noorden van het plangebied.  

4.2.4 Woonbebouwing 

De woonbebouwing die aanwezig is in het plangebied bestaat uit bedrijfswoningen 

en zogenaamde burgerwoningen. De burgerwoningen zijn gelegen in clusters aan 

de randen van het plangebied en betreffen voor het merendeel oorspronkelijke 

agrarische bedrijfswoningen of woningen aan het lint. De woningen vinden vaak 

geen aansluiting met de omliggende bedrijfsbebouwing. De bebouwing bestaat uit 

vrijstaande en geschakelde woningen van één of twee bouwlagen met kap.   

4.2.5 Verkeer en parkeren 

De hoofdontsluiting van het plangebied vindt plaats via de Industrieweg Oost op de 

Nieuwe Aamsestraat. Daarnaast zijn in het zuidwesten en zuidoosten ontsluitings-

mogelijkheden aanwezig door de aantakking van de Bemmelseweg op respectie-

velijk de Stationsstraat en de Kattenleger. Het vrachtverkeer kan via de Nieuwe 

Aamsestraat de A325 en vervolgens de A15 bereiken. Hierdoor wordt de woonkern 

ontzien van veel vrachtverkeer. Parkeren moet op eigen terrein plaatsvinden. 

4.2.6 Openbare ruimte en groenstructuur 

In het plangebied zijn tussen de bedrijfspercelen weinig tot geen locaties gelegen  

waarbij sprake is van een hoogwaardige openbare ruimte. De enige als dusdanig 

waardevol te onderscheidden openbare ruimte is de groenstructuur rondom de Ei-

senhowerplas. In het zuiden van het plangebied is de bebouwing veelal omgeven 

door groenstroken. Dit in tegenstelling tot het noordelijk deel van het plangebied, 

waarbij hoofdzakelijk bebouwing en verharding het beeld bepalen.  

4.3 Toekomstige situatie 

Dit bestemmingsplan heeft een beheersgericht karakter. Dat wil zeggen dat de be-

staande situatie leidend is voor dit plan. De mogelijkheden voor bestaande bedrij-

ven zich te ontwikkelen, worden ten opzichte van het geldende bestemmingsplan 

niet ingeperkt. De volgende wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de gel-

dende plannen. De nieuwe milieuzonering uit de VNG publicatie “Bedrijven en mili-
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euzonering” 2009 wordt op het bedrijventerrein Elst toegepast. Dit wordt nader 

toegelicht in paragraaf 3.4 van deze toelichting. Binnen de grenzen van het plan-

gebied worden bedrijfswoningen niet omgezet naar burgerwoningen. Hiermee zijn 

nieuwe bedrijfswoningen uitgesloten. De bestaande bedrijfswoningen hebben een 

maximale inhoud van 600 m³. Uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven nabij 

kwetsbare objecten, zoals woningen, is uitgesloten. Ten westen van het plange-

bied zijn twee omvangrijke ontwikkelingen voorzien. Dit betreft enerzijds de ontwik-

keling van Elst Centraal. Hiermee wordt onder andere het aangrenzende stations-

gebied herontwikkeld. Anderzijds wordt in het zuidwesten van het plangebied in de 

nabije  toekomst het Zuidtangent ontwikkeld. Deze nieuwe ontsluitingsweg ontziet 

het centrumgebied voor een groot deel van het vrachtverkeer dat vanaf de N325 

afkomstig is.  

4.4 Bestemmingsplan 

Voorliggend plan is primair beheersmatig van aard. Dit houdt in dat de bestaande 

situatie, zoals die bij het opstellen van het bestemmingsplan bekend is, wordt vast-

gelegd. Dit betekent echter niet dat de bestaande ruimtelijke situatie voor de ko-

mende tien jaar wordt bevroren. Binnen bestaande functies worden in meer of 

mindere mate mogelijkheden geboden voor veranderingen ten aanzien van het 

gebruik of de bebouwing. Onderstaand worden deze mogelijkheden per functie be-

schreven. In hoofdstuk 5, beschrijving van de bestemmingen, is vervolgens aan-

gegeven hoe deze mogelijkheden in dit bestemmingsplan juridisch zijn vastgelegd. 

 

Indien en voor zover zich binnen de planperiode van het bestemmingsplan “Elst, 

bedrijventerrein De Aam” alsnog nieuwe ontwikkelingen aandienen, zal op dat 

moment bezien moeten worden of daarvoor een afzonderlijke herziening van het 

bestemmingsplan kan worden gemaakt dan wel een afwijking kan worden ver-

leend. 

 

Bedrijven 

De bedrijfsfunctie is de belangrijkste functie in het plangebied. Alle bedrijven zijn 

gekoppeld aan een milieucategorie ten behoeve van de zonering. De milieucatego-

rieën in dit plan zijn beperkt tot en met 4.2. Dit betekent dat bedrijven en instellin-

gen genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten in het plangebied zijn toegestaan 

(categorie 2 t/m 4.2). Bestaande bedrijven die vallen onder een hogere milieucate-

gorie dan ter plaatse is toegestaan zijn specifiek bestemd met een aanduiding. 

Hiermee wordt recht gedaan aan de huidige juridisch-planologische situatie in het 

plangebied. Daar waar de aanwezigheid van gevoelige bestemmingen dat toestaat 

wordt een hogere milieucategorie toegestaan tot een maximum van categorie 4.2. 

Dit komt de flexibiliteit van het bestemmingsplan ten goede. De zoneringsmethode 

en de gebruikte Staat van bedrijfsactiviteiten zijn indicatief.  

 

Voor de benodigde extra flexibiliteit is het daarom toegestaan om bedrijvigheid op 

te richten en in werking te hebben, zoals de VNG-publicatie deze kent in de naast 

hogere categorie dan die bestemd is. Dit mag echter pas nadat hiervoor een wijzi-

gingsbevoegdheid is afgegeven. Daarnaast kunnen bedrijven middels een afwij-

king activiteiten uitvoeren die niet genoemd worden in de bedrijvenlijst als zij naar 

aard en intensiteit vergelijkbaar zijn met wel in de lijst genoemde bedrijven. Voor 

een deel van het plangebied is naar aanleiding van de Visie Elst Zuidoost de 
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aanduiding specifieke vorm van bedrijventerrein – bestaand 1‟ opgenomen. Daar 

waar de aanduiding specifieke vorm van bedrijventerrein – bestaand 1‟ is opgeno-

men mag uitsluitend het bestaande gebruik van grond en bouwwerken op het tijd-

stip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan worden voortgezet. Wel wor-

den binnen dit gebied bedrijven tot en met categorie 2, als opgenomen in de Staat 

van Bedrijfsactiviteiten, in alle gevallen toegelaten.  

Ten noorden/westen van de Eisenhowerplas is ter versterking van herkenbaarheid 

en (economische) structuur een clustering van volumineuze detailhandel beoogd. 

Voor dit gebied is de functies aanduiding “detailhandel volumineus” opgenomen. 

 

Wonen 

De woonfunctie is een ondergeschikte functie in het plangebied. Wijziging van de 

woonfunctie in een bedrijfsfunctie is middels een wijzigingsbevoegdheid toege-

staan. Het toevoegen van nieuwe woningen is niet toegestaan. Wel mogen be-

staande woningen worden uitgebreid of veranderd binnen stedenbouwkundig aan-

vaardbare grenzen.  

 

Binnen het plangebied is onderscheid gemaakt in de bestemmingen “Wonen” en 

“Tuin”, waarbij de bestemming “Wonen” meer toestaat op het gebied van aan- en 

uitbouwen. De hoofdgebouwen zijn binnen een bouwvlak opgenomen en strak be-

grensd, zodat niet verdekt grote bouwmogelijkheden ontstaan. Binnen en buiten 

het bouwvlak is wel ruimte voor aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen 

en carports.  

 

Bij recht is een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit toegestaan, indien 

aan de gestelde voorwaarden in de regels wordt voldaan. Dit omdat hiermee te-

gemoet wordt gekomen aan de wens van velen om ook thuis enige activitei-

ten/werkzaamheden te ontplooien. Het gebruik van een deel van de woning en/of 

de bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een publieksgerichte beroeps- 

of bedrijfsactiviteit aan huis kan uitsluitend op basis van een afwijking mogelijk 

worden gemaakt. Op grond van de regels kunnen burgemeester en wethouders 

afwijken en een woon-/werkeenheid of een recreatieve voorziening toestaan, mits 

aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Tevens is het mogelijk af te wijken en 

een bijgebouw te gebruiken als afhankelijke woonruimte, indien dit in het kader van 

mantelzorg noodzakelijk is. De noodzaak dient te worden aangetoond op basis van 

een indicatiestelling van het Centrum Indicatiestelling Zorg of een vergelijkbare in-

stelling.  

 

Groengebieden en agrarische percelen 

Aan de randen van het plangebied en rondom de Eisenhowerplas bevinden zich 

(kleinschalige) groenvoorzieningen. Deze groengebieden hebben de bestemming 

“Groen” gekregen, waarbinnen onder andere de mogelijkheid bestaat voor paden. 

De bestaande agrarische percelen zijn met de bestemming “Agrarisch” vastgelegd. 

In het plan is de wijzigingsbevoegdheid overgenomen uit het voorgaande bestem-

mingsplan, om de agrarische bestemming te (kunnen blijven) wijzigen naar een 

bedrijfsbestemming. 

 

Verkeer en water  

De bestaande wegenstructuur en waterlopen zijn in het bestemmingsplan vastge-

legd. Ook de (voormalige) railinfrastructuur op het oude emplacement is als zoda-
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nig bestemd (zie ook paragraaf 2.5.3). Ten aanzien van de inrichting van wegen, 

voet- en fietspaden met bijbehorende bermen, snippergroen, uitritten en waterlo-

pen biedt het bestemmingsplan een grote mate aan flexibiliteit. In de huidige situa-

tie is de spoorwegovergang ter plaatse van het station een drukke overweg. Het is 

van belang dat in de toekomst een goede ontsluiting en doorstroming van het ver-

keer van (woon)gebieden ten noorden van het plangebied en verkeer van de A325 

gewaarborgd blijft. 

 

Hierdoor is een nieuwe ontsluiting op de spoorwegovergang ter plaatse van Bem-

melseweg voorzien. Deze nieuwe ontsluitingsweg takt aan op de Industrieweg 

Oost en vervolgens de Nieuwe Aamsestraat. Deze ontwikkeling vindt echter plaats 

buiten de kaders van voorliggend bestemmingsplan. De wegen in het plangebied 

zijn inclusief genoemde bijbehorende voorzieningen globaal als “Verkeer” be-

stemd. Dit is gedaan om aan de praktijk van alle dag tegemoet te komen, de inrich-

ting van de openbare ruimte wil namelijk nog wel eens veranderen. De loop van 

een wandelpad, de aanpassing van een bocht in een weg en het verleggen van 

een groenstrook zal binnen de plantermijn op meerdere locaties kunnen voorko-

men. Dit plan voorziet in die aanpassingen. De grotere groene gebieden en grotere 

waterlopen zijn wel als “Groen” of “Water” bestemd. De hoofdafvoerende water-

gangen hebben de bestemming “Water” gekregen. Zo garandeert het bestem-

mingsplan de huidige afwatering van het gebied. De hoofdafvoerende watergan-

gen worden verder beschermd door een dubbelbestemming “Waterstaat – 

Waterlopen” 

 

Basisregels verbeelding 

Als ondergrond voor de bestemmingsverbeelding is gebruikt gemaakt van de 

meest actuele GBKN. Doel van de ondergrond is om de gebruikers van het be-

stemmingsplan inzicht te geven in waar straten, percelen en gebouwen zich bevin-

den. Niet relevante informatie wordt niet getoond. De volgende zaken worden wel 

getoond: wegen, waterpartijen, bebouwing, straatnamen en huisnummers. De on-

dergrond wordt vanaf het moment van ter visie legging van het ontwerp bestem-

mingsplan niet meer gewijzigd. Diverse functies in het plangebied zijn niet opge-

nomen in het SVBP en zijn met een specifieke aanduiding weergegeven op de 

verbeelding. 
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De volgende lettercodes worden toegepast: 

 

Aanduiding Lettercode Omschrijving/toelichting 

specifieke bouwaanduiding - VD1 sba-VD1 Dubbel- en vrijstaande woning in 1 

bouwlaag 

specifieke bouwaanduiding - VD2 sba-VD2 Dubbel- en vrijstaande woning in 2 

bouwlagen 

praktijkruimte prr praktijkruimte bestaand 

specifieke vorm van bedrijventer-

rein - betonfabriek 

sbt-bf betonfabriek 

specifieke vorm van bedrijventer-

rein – bestaand 1 

sbt-b1 bestaand bedrijventerrein 

specifieke vorm van bedrijventer-

rein - coatingsbedrijf 

sbt-cb coatingsbedrijf 

specifieke vorm van bedrijventer-

rein - olieinzameling 

sbt-ol olieinzameling 

specifieke vorm van bedrijventer-

rein - slachterij 

sbt-st slachterij 

specifieke vorm van bedrijventer-

rein - textielverwerkingsbedrijf 

sbt-tvb textielverwerkingsbedrijf 

specifieke vorm van bedrijventer-

rein - sociale werkplaats 

sbt-sw sociale werkplaats 

specifieke vorm van bedrijventer-

rein - dagcentrum 

sbt-dc een dagcentrum voor gehandicapten 

specifieke vorm van bedrijventer-

rein - trainingscentrum 

sbt-trc een politie trainingscentrum 

specifieke vorm van bedrijventer-

rein - kantoren 

sbt-kn kantoren 

kantoor k kantoor 

sportcentrum spc sportcentrum 

bedrijfswoning bw bedrijfswoning 

zend-/ontvangstinstallatie zo zend-/ontvangstinstallatie 

detailhandel volumineus dhv volumineuze detailhandel 

 

Retrospectieve toets  

De toets behelst een inventarisatie van alle illegale situaties. Vervolgens worden al 

deze situaties getoetst aan het beleidskader waar het nieuwe plan op is geba-

seerd. Hieruit blijkt op een inzichtelijke en transparante wijze of de bestemmings-

planovertreding al of niet kan worden gelegaliseerd. Op de inventarisatiekaart en in 

de inventarisatietabel (beide opgenomen in bijlage 1 bij deze toelichting) is verder 

te zien op welke punten dit bestemmingsplan een andere bestemming(regeling) 

kent dan het voorgaande bestemmingsplan. De inventarisatiekaart heeft ten 

grondslag gelegen aan dit bestemmingsplan. 
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5 Beschrijving van de bestemmingen 

5.1 Algemeen 

Wat is een bestemmingsplan? 

Het gemeentelijke bestemmingsplan is een middel waarmee functies aan gronden 

worden toegekend. Het gaat dus om het toekennen van gebruiksmogelijkheden. 

Het wordt de grondgebruiker (eigenaar, huurder, etc.) toegestaan om de functie die 

het bestemmingsplan geeft uit te oefenen. Dit houdt in dat: 

1. de grondgebruiker niet kan worden verplicht om een in het bestemmingsplan 

aangewezen bestemming ook daadwerkelijk te realiseren; 

2. de grondgebruiker geen andere functie mag uitoefenen in strijd met de gege-

ven bestemming (de overgangsbepalingen zijn hierbij mede van belang).  

 

Een afgeleide van de gebruiksregels in het bestemmingsplan zijn regels voor be-

bouwing (omgevingsvergunning tot bouwen) en regels voor het verrichten van 

„werken‟ (omgevingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerken zijnde, en werkzaamheden). 

 

Een bestemmingsplan regelt derhalve: 

1. het toegestane gebruik van gronden (en de bouwwerken en gebouwen); 

 en een bestemmingsplan kan daarbij regels geven voor: 

2. het bebouwen van de gronden; 

3. het verrichten van werken (aanleggen). 

 

Het bestemmingsplan is een belangrijk instrument voor het voeren van ruimtelijk 

beleid, maar het is zeker niet het enige instrument. Andere ruimtelijke wetten en 

regels zoals de Woningwet, de Monumentenwet 1988, de Algemene Plaatselijke 

Verordening, de Wet milieubeheer en de Bouwverordening zijn ook erg belangrijk 

voor het uitoefenen van ruimtelijke beleid. 

 

Over bestemmen en aanduiden 

Op de verbeelding wordt aangegeven welke bestemming gronden hebben. Dit ge-

beurt via een bestemmingsvlak. Voor het op de verbeelding aangegeven bestem-

mingsvlak gelden de gebruiksmogelijkheden zoals die in de regels zijn opgeno-

men. Die toegekende gebruiksmogelijkheden kunnen met behulp van een 

aanduiding nader worden ingevuld. Een aanduiding is een teken op de verbeel-

ding. Dat teken kan bestaan uit een lijn, een figuur of een lettercode et cetera. Via 

een aanduiding wordt in de regels „iets‟ geregeld. Dat „iets‟ kan betrekking hebben 

op extra mogelijkheden of extra beperkingen voor het gebruik en/of de bebouwing 

en/of het aanleggen van werken. Aanduidingen kunnen voorkomen in een be-

stemmingsregel, in meerdere bestemmingsregels en kunnen ook een eigen regel 

hebben.  
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Hoofdstukopbouw van de regels 

De regels zijn verdeeld over drie hoofdstukken: 

1. Inleidende regels. In dit hoofdstuk worden begrippen verklaard die in de regels 

worden gebruikt (artikel 1). Dit gebeurt om een eenduidige uitleg en toepassing 

van de regels te waarborgen. Ook is bepaald de wijze waarop gemeten moet 

worden bij het toepassen van de regels (artikel 2).  

2. Bestemmingsregels. In dit tweede hoofdstuk zijn de bepalingen van de be-

stemmingen opgenomen. Dit gebeurt in alfabetische volgorde. Per bestem-

ming is het toegestane gebruik geregeld en zijn bouwregels en gebruiksregels 

opgenomen. Als er dubbelbestemmingen zijn worden die ook in dit hoofdstuk 

opgenomen. Die komen, ook in alfabetische volgorde, achter de bestem-

mingsbepalingen. Ieder artikel kent een vaste opzet. Eerst wordt het toegesta-

ne gebruik geformuleerd in de bestemmingsomschrijving. Vervolgens zijn 

bouwregels en gebruiksregels opgenomen die specifieker ingaan op bijvoor-

beeld de bouwhoogte, situering van gebouwen en de toegestane functies. 

Aansluitend volgen afwijkingsbevoegdheden met betrekking tot bouw- en/of 

gebruiksregels. In een enkel geval worden ruimere mogelijkheden geboden 

door het toepassen van een wijzigingsbevoegdheid. Belangrijk om te vermel-

den is dat naast de bestemmingsbepalingen ook in andere artikelen relevante 

informatie staat die mede gelezen en geïnterpreteerd moet worden. Alleen zo 

ontstaat een volledig beeld te verkrijgen van hetgeen is geregeld. 

3. Algemene regels. In de laatste twee hoofdstukken zijn bepalingen opgenomen 

met een algemeen karakter. Deze bepalingen hebben betrekking op het gehe-

le plan. Het betreffen achtereenvolgens algemene regels, zoals een anti-

dubbeltelregel, algemene gebruiksregels, algemene aanduidingsregels, alge-

mene afwijkingsregels en algemene wijzigingsregels  

4. Overgangs- en slotregels. In het laatste hoofdstuk zijn respectievelijk het over-

gangsrecht en een slotregel opgenomen. Hoewel het hier in wezen ook alge-

mene regels betreft, zijn deze vanwege hun meer bijzondere karakter in een 

apart hoofdstuk opgenomen. 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in 

werking getreden. Het doel van deze wet is om te komen tot een samenhangende 

beoordeling in één procedure van verschillende activiteiten die invloed hebben op 

de fysieke leefomgeving. 

De Wabo heeft tot gevolg dat verschillende vergunningen worden verleend in één 

besluit, de omgevingsvergunning. Ook de thans in de Wet ruimtelijke ordening op-

genomen vergunningen en ontheffingen vallen onder de Wabo. 

Voor het bestemmingsplan heeft dit gevolgen voor de gebruikte terminologie. Ter-

men als „bouwvergunning‟, „aanlegvergunning‟, „sloopvergunning‟ zijn vervangen 

door „omgevingsvergunning ten behoeve van…‟. De term ontheffing is vervangen 

door de term afwijking. 
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5.2 Dit bestemmingsplan  

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De 

verbeelding en de regels vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het 

bestemmingsplan. Beide planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te wor-

den bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen aangewezen. 

Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik gekop-

peld. Een toelichting op de bestemmingen is hierna opgenomen. 

 

De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onder-

deel van het plan. De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van 

de beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan 

het bestemmingsplan ten grondslag liggen. Tot slot is de toelichting van wezenlijk 

belang voor een juiste interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan. 

5.2.1 Bijzonderheden in dit bestemmingsplan  

De regels in dit bestemmingsplan zijn opgezet aan de hand van hetgeen hierboven 

is beschreven. Tevens is aangesloten bij de meest actuele landelijke standaard 

voor de regels en de verbeelding, te weten de Standaard Vergelijk Bestemmings-

Plannen 2008 en de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.  

 

Het doel van dit bestemmingsplan is het beheer van de bestaande ruimtelijke si-

tuatie in het plangebied met ruimte voor kleine ontwikkelingen (via wijzigingsbe-

voegdheden of afwijkingen). Verwezen wordt kortheidshalve naar hoofdstuk 4 van 

deze toelichting voor een beschrijving van het plan.  

5.2.2 Bestemmingen  

Agrarisch 

De gronden binnen deze bestemming zijn bestemd voor de uitoefening van grond-

gebonden agrarische activiteiten, kwekerijen en nutsvoorzieningen. Tevens is on-

der voorwaarden een medegebruik van de gronden in de vorm van evenementen 

toegestaan.  

 

Voor gebouwen geldt dat deze worden gebouwd binnen het bouwvlak. De maat-

voering is opgenomen op de verbeelding. De inhoud van de bedrijfswoning is in de 

regels gemaximeerd.  

 

Tevens is nog een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Op grond van deze wijzi-

gingsbevoegdheid is het mogelijk om de gronden met een agrarische bestemming 

die zijn aangeduid als „wro-zone – wijzigingsgebied 1‟ onder voorwaarden te wijzi-

gen in de bestemming “Bedrijventerrein”, indien er geen sprake meer is van een 

bedrijfsmatige uitoefening van agrarische activiteiten. Door het opnemen van een 

wijzigingsbevoegdheid wordt bewerkstelligd dat de gronden een passende be-

stemming kunnen krijgen. 
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Bedrijventerrein 

De gronden binnen deze bestemming zijn bestemd voor bedrijven binnen de milieu 

categorieën 2 tot en met 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Op de verbeel-

ding is voor bedrijven die buiten de toegepaste milieucategorieën vallen met een 

aanduiding aangegeven op welke locatie welke vorm van bedrijf is toegestaan. 

Detailhandel is uitsluitend onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Tevens zijn 

binnen deze bestemming bij de bedrijven behorende kantoren toegestaan. Daar 

waar dat op de verbeelding is aangegeven is ook een bedrijfswoning bij de bedrij-

ven toegestaan. Uitsluitend bestaande bedrijfswoningen zijn toegestaan. Voor ge-

bouwen geldt dat deze worden gebouwd binnen het bouwvlak. De maatvoering is 

opgenomen op de verbeelding. De inhoud van de bedrijfswoning is in de regels 

gemaximeerd.  

 

Tevens is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om het plan onder voorwaarden 

te wijzigen voor het toestaan van een bedrijf dat is opgenomen in de naast hogere 

categorie van de Staat van Bedrijfsactiviteiten dan ter plaatse is toegestaan. Dit 

geldt voor een bedrijf dat voor wat betreft de aard en de omvang van de milieuhin-

der die het veroorzaakt gelijk gesteld kan worden met een bedrijf van die naast ho-

gere categorie. Ook mogen bedrijven een lagere milieucategorie toegewezen krij-

gen. Een kantoorfunctie zonder baliefunctie is met een afwijking toegestaan. 

 

Ten noorden/westen van de Eisenhowerplas is ter versterking van herkenbaarheid 

en (economische) structuur een clustering van volumineuze detailhandel beoogd 

en aangeduid als “dhv” - “detailhandel volumineus”. 

 

Wonen en Tuin 

De woonfunctie is een hindergevoelige functie in het plangebied. Wijziging van de 

woonfunctie in een andere functie, zoals bedrijventerrein, is door middel van een 

wijzigingsbevoegdheid toegestaan. Als gevolg van het beheergerichte karakter van 

het bestemmingsplan wordt niet voorzien in toevoeging van nieuwe woningen. 

Daarnaast mogen bestaande woningen worden uitgebreid of veranderd binnen 

stedenbouwkundig aanvaardbare grenzen. 

 

Binnen het plangebied is onderscheid gemaakt in de bestemmingen wonen en 

tuin, waarbij de bestemming wonen meer toestaat op het gebied van aan- en uit-

bouwen. De bestemming wonen onderscheidt vrijstaande en dubbele woningen 

met één of twee bouwlagen. Bij recht is een aan huis verbonden beroep toege-

staan. Dit omdat hiermee tegemoet wordt gekomen aan de wens van velen om ook 

thuis enige activiteiten/werkzaamheden te ontplooien. Op grond van de regels 

kunnen burgemeester en wethouders afwijken en een woon-/werkeenheid of een 

recreatieve voorziening toestaan, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. 

Tevens is het mogelijk een afwijking toe te staan en een bijgebouw te gebruiken 

als afhankelijke woonruimte, indien dit in het kader van mantelzorg noodzakelijk is. 

 

De bestemming Tuin heeft betrekking op bij woningen gelegen (voor)tuinen. Bin-

nen de bestemming mogen uitbouwen in de vorm van erkers worden gebouwd bij 

de binnen de bestemming Wonen gelegen hoofdgebouwen. 
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Verkeer / Verkeer - Railverkeer 

De gronden binnen de bestemming Verkeer zijn bestemd voor wegen en straten 

en alle daarbij horende voorzieningen. De gronden binnen de bestemming Verkeer 

- Railverkeer zijn bestemd voor spoorwegen en daarbij horende voorzieningen.  

 

Water 

De bestemming Water heeft betrekking op water en bijbehorende oevers en voor-

zieningen. Gebouwen mogen niet worden gebouwd.  

 

Groen 

De gronden binnen de bestemming Groen zijn bestemd voor onder andere groen-

stroken en speelvoorzieningen. Gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in de vorm 

van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen. Verder zijn alleen bouwwer-

ken, geen gebouwen zijnde toegestaan. 

5.2.3 Dubbelbestemmingen 

Waarde - Archeologie  

In het bestemmingsplan zijn de gebieden met bekende archeologische waarde be-

stemd als Waarde - Archeologie. De gebieden worden beschermd door middel van 

een verplichting tot het overleggen van een archeologisch onderzoek bij bouwaan-

vragen en omgevingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerken zijnde, en werkzaamheden. Door middel van deze regeling wordt 

voorkomen dat zondermeer bekende bodemschatten door bepaalde activiteiten 

verloren gaan.  

 

Binnen de bestemming is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarbij deze be-

stemming eenmalig kan worden toegevoegd of verwijderd. Dit kan blijken uit ar-

cheologisch onderzoek ter plaatse op basis waarvan inzichten gewijzigd kunnen 

zijn en een aanpassing van deze bestemming noodzakelijk kan zijn.  

 

Waarde - Archeologische verwachting 1 tot en met 2 

De gebieden met een (zeer) hoge, middelmatige en lage archeologische verwach-

tingswaarde zijn bestemd als Waarde - Archeologische verwachting 1 tot en met 2. 

Deze gebieden worden eveneens beschermd door middel van een verplichting tot 

het overleggen van een archeologisch onderzoek bij bouwaanvragen en omge-

vingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van werken, geen bouwwerken 

zijnde, en werkzaamheden. Het onderscheid tussen de gebieden wordt gemaakt in 

oppervlakten waar onderzoek noodzakelijk is. Het volgende geldt in de bestem-

ming: 

 Waarde - Archeologische verwachting 1, wat gebieden met een hoge verwach-

tingswaarde betreft, geldt een onderzoeksplicht:  

 bij bouwaanvragen vanaf 100 m²; 

 bij uitvoeren van andere werken waarvoor een omgevingsvergunning ten 

behoeve van het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werk-

zaamheden noodzakelijk is, bij roering van de grond vanaf 100 m² en op een 

grotere diepte dan 0,30 meter; 

 Waarde - Archeologische verwachting 2, wat gebieden met een middelmatige 

verwachtingswaarde betreft, geldt een onderzoeksplicht:  

 bij bouwaanvragen vanaf 500 m²; 
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 bij uitvoeren van andere werken waarvoor een omgevingsvergunning ten 

behoeve van het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werk-

zaamheden noodzakelijk is bij roering van de grond vanaf 500 m² en op een 

grotere diepte dan 0,30 meter. 

Binnen de bestemmingen is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarbij deze 

dubbelbestemming kan worden toegevoegd of verwijderd. Dit kan blijken uit arche-

ologisch onderzoek ter plaatse op basis waarvan inzichten gewijzigd kunnen zijn 

en een aanpassing van deze dubbelbestemming noodzakelijk kan zijn. 

 

Waterstaat - Waterlopen 

De dubbelbestemming Waterstaat - Waterlopen heeft betrekking op de bescher-

ming van watergangen en hun oevers. Op deze gronden zijn uitsluitend bouwwer-

ken toegestaan ten dienste van de dubbelbestemming. Bij omgevingsvergunning 

kan worden afgeweken van deze bouwregels om bouwen conform de onderliggen-

de bestemming(en) toe te staan. 

5.2.4 Gebiedsaanduidingen 

Veiligheidszone - lpg 

De gronden binnen de veiligheidszone - lpg zijn bedoeld voor de bescherming van 

het woon- en leefklimaat in verband met een lpg-installatie. Op die gronden mogen 

geen nieuwe kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten, zoals woningen of scho-

len, worden gerealiseerd. 

5.2.5 Algemene regels 

Naast de bestemmingen bevat het plan een aantal algemene regels over bijvoor-

beeld begrippen, de wijze van meten, algemene afwijkingen en overgangsrecht. 

Deze min of meer standaardregels in bestemmingsplannen worden hier verder niet 

toegelicht. 
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6 Financiële toelichting 

Met voorliggend bestemmingsplan wordt de bestaande situatie vastgelegd. Daar-

om brengt het opstellen van dit bestemmingsplan voor de gemeente alleen plan-

kosten met zich mee. Hiervoor staan fondsen uit de algemene middelen ter be-

schikking. Eventuele toekomstige particuliere plannen komen geheel voor rekening 

van de initiatiefnemer. De economische uitvoerbaarheid wordt hiermee geacht vol-

doende te zijn aangetoond. 
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7 Overleg en inspraak 

Verslag van het overleg met betrokkenen en belanghebbende instanties in het ka-

der van artikel 3.1.1 (Bro) en de inspraak. 

 



 

Bijlage 1: inventarisatiekaart en inventarisatietabel 

De nummering correspondeert met de nummers op de inventarisatiekaart. 

 

Nr. Vigerende plan Nieuwe plan Motivatie 

1 Bedrijfsdoeleinden (b=3) Bedrijventerrein (met aanduiding 'bw') Locatie is vergund als bedrijfswoning. 

Er is een eigendomsrechtelijke relatie 

met Nieuwe Aamsestraat A en C. Er 

zijn geen vrijstellingen vergund. Be-

stemmen als bedrijfswoning. 

2 Bedrijfsdoeleinden (b=4) Bedrijventerrein (met aanduiding 'bw') In 1991 is de locatie vergund als be-

drijfswoning. Bestemmen als be-

drijfswoning. 

3 Bedrijfsdoeleinden (b=4) Bedrijventerrein In 2007 is het de Stichting Driesprong 

met een vrijstelling toegestaan de lo-

catie in gebruik te nemen ten behoe-

ve van maatschappelijke dienstverle-

ning. Geen horeca mogelijkheden 

vergund. Bestemmen als sociale 

werkplaats. 

4 Bedrijfsdoeleinden (b=3) Bedrijventerrein Productie katoen(achtig) weefsel. Ge-

luid is belangrijkste hinderfactor. Vol-

gens uitgave VNG kan de milieucate-

gorie hoger uitvallen (max. 4.2) 

wanneer er 50 of meer weefgetouwen 

aanwezig zijn of er tapijt, kokos en 

vloermattenfabrieken ter plaatse 

aanwezig is. Bouwdossier verschaft 

hierover geen informatie. 

 



 

5 Bedrijfsdoeleinden (b=4) Bedrijventerrein Martens Metaal Elst C.V is een 

groothandel in metalen milieurichtlijn 

geeft aan dat deze activiteit onder mi-

lieucategorie 3.1 valt. Bestemmen als 

bedrijventerrein, geen extra aandui-

ding tbv categorie 4. 

6 Bedrijfsdoeleinden (b=3/4) Bedrijventerrein Hoewel de feitelijke situatie, overeen-

komt met de bestemming Groen, 

wordt toch aangehouden aan de be-

stemming bedrijf. Terrein word be-

schouwd als uitbreidingsmogelijkheid 

van naast gelegen bedrijf. 

7 Bedrijfsdoeleinden (b=4) Bedrijventerrein Hoewel de feitelijke situatie, overeen-

komt met de bestemming Groen, 

wordt toch aangehouden aan de be-

stemming bedrijf. Terrein word be-

schouwd als uitbreidingsmogelijkheid 

van naast gelegen bedrijf. 

8 Verkeersdoeleinden - spoorweg Bedrijventerrein Bestemmen als Bedrijventerrein. Ter-

rein is gelegen aan een bedrijventer-

rein. Logisch gevolg is om deze 

gronden als bedrijf bestemmen. 

9 Groen Groen Gebied maakt onderdeel uit van de 

groenstructuur rondom de Aamse 

Plas, Bestemmen als groen. 



 

 

10 Bedrijfsdoeleinden (b=4)/Groen Verkeer en Verblijf/Bedrijventerrein In het verlengde van wat in het be-

stemmingsplan Bedrijvenpark de 

Aam onder de bestemming Groen 

mogelijk is, zijn inritten en parkeer-

voorziening ter plaatse mogelijk. Voor 

de actualisatie van onderhavig be-

stemmingsplan is er gekozen voor 

een gewijzigde systematiek hetgeen 

betekent dat er geen verschil is tus-

sen wat mogelijk is onder de vigeren-

de situatie en de feitelijke situatie. 

11 Bedrijfsdoeleinden (b=3) Agrarisch Bestemmen conform feitelijke situatie 

als agrarisch. 

12 Bedrijfsdoeleinden (w) rim b=2) (re-

paratiebedrijf voor land- en tuin-

bouwmachines) 

 

Bestemmen als Bedrijventerrein (met 

aanduiding 'bw') 

 

De locatie is vergund als 2e bedrijfs-

woning in 1980. Sindsdien zijn er 

geen vrijstellen gevoerd. Wel is dus 

het plan Bedrijvenpark de Aam in 

1992 vastgesteld. Bestemmen con-

form vigerende situatie als bedrijfs-

woning. 

13 Verkeersdoeleinden Groen De verkeersdoeleinden van bestem-

mingsplan Bedrijvenpark de Aam laat 

groen toe. De feitelijke situatie strookt 

meer met een bestemming Groen. 

 




