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1.

INLEIDING

1.1 Ligging plangebied
Het onderhavige bestemmingsplan heeft betrekking op een gebied aan de oostkant
van de kern 's-Heerenberg. Het noorden van het plangebied wordt begrensd door
de 's-Heerenbergseweg (N816) en de Meilandsedijk (N816). Het westen wordt begrensd door de Brede Steeg (met daarachter bedrijventerrein 't Goor). Het zuiden
wordt begrensd door het grenskanaal, tevens grens met Duitsland, en het oosten
wordt begrensd door agrarische percelen.
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1.2 Motivering bestemmingsplan
Sinds 1999 is het bestemmingsplan 'Euregionaal bedrijventerrein1' van kracht. Dit
bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van het bedrijventerrein "'t Goor" in 'sHeerenberg in oostelijke richting. De gemeente is voornemens dit bestemmingsplan
gedeeltelijk te herzien. De reeds gerealiseerde bebouwing aan de Lengelseweg
worden buiten deze herziening gelaten.

Vastgesteld 25 maart 1999.
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Voor de herziening is een aantal aanleidingen:
Er is een grote vraag naar bedrijventerreinlocaties. Middels deze herziening worden
bouwkavels en -grenzen, alsmede de definitieve infrastructuur vastgelegd. Het vigerende bestemmingsplan is globaal van opzet waardoor momenteel realisatie uitblijft.
Deze herziening van het bestemmingsplan voorziet in een nieuwe verkaveling van
het plangebied, zie nevenstaande pagina. Enkele kavels zijn gesplitst dan wel samengevoegd. Verder zijn enkele toegestane milieucategorieën gewijzigd. Zo is onder andere de milieucategorisering van een kavel in het noordoostelijke deel van
het plangebied aangepast van categorie 5 naar categorie 4. Dit houdt verband met
een nog te ontwikkelen woongebied ten noorden van het plangebied. Indien op de
betreffende kavel categorie 5 toegestaan wordt, zal dit tot teveel overlast leiden in
het nieuwe woongebied.
Een andere aanleiding tot herziening van het vigerende bestemmingsplan, is de
uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake Lochem
van 12 februari 2003 (200200568/1). In deze uitspraak heeft de Raad van State bepaald dat er in bestemmingsplanvoorschriften geen onderscheid gemaakt mag worden in lokale en regionale bedrijven. De Afdeling overwoog dat de WRO geen
grondslag biedt voor een regeling in de planvoorschriften, die enkel een specifieke
groep van bedrijven toelaat die zich in niets anders onderscheidt van soortgelijke,
andere bedrijven dan in hun herkomst. De herkomst van bedrijven is als zodanig niet
ruimtelijk relevant en derhalve in strijd met artikel 10 van de WRO.
Daarnaast heeft de gemeente in december 2006 een overeenkomst gesloten met
een exploitant van een reeds bestaand bedrijf. In deze overeenkomst is bepaald dat
de gemeente zich inspant om ten aanzien van een aan het betreffende bedrijf te
leveren stuk grond, gelegen evenwijdig aan de persleiding, de vigerende bestemming "groen en verkeersdoeleinden" te wijzigen in een bedrijfsbestemming.
Verder is er ondertussen een nieuw provinciaal streekplan opgesteld. Ook valt het
gebied inmiddels onder de stadsregio Arnhem-Nijmegen in plaats van onder de regio Achterhoek. Er is voor gekozen om zowel het nieuwe provinciale beleid als het
regionale beleid bij de herziening mee te nemen. Eén van de aanpassingen bestaat
eruit, dat het bedrijventerrein in het nieuwe streekplan niet meer als euregionaal,
maar als lokaal aangemerkt wordt.
Tot slot wordt de bestaande milieucategorisering aangepast aan de meest actuele
uitgave van de handreiking 'Bedrijven en milieuzonering', uitgave VNG 16 april
2007.
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1.3 Opzet toelichting
De toelichting van dit bestemmingsplan bestaat uit een aantal onderdelen. Allereerst worden de uitgangspunten en randvoorwaarden uit de geldende rijks- en provinciaal en regionaal beleid weergegeven (hoofdstuk 2). Daarna omvat hoofdstuk 3
een beschrijving van de bestaande situatie van het plangebied. De toekomstige
ontwikkelingsrichting het plangebied is het onderwerp van hoofdstuk 4. Hoofdstuk
5 beschrijft de milieuhygiënische situatie, waarbij ook de toets aan milieu- en waardenaspecten aan de orde komt. De juridisch-planologische vertaling hiervan staat
centraal in hoofdstuk 6, waarbij een nadere toelichting op de in dit bestemmingsplan opgenomen planvoorschriften wordt gegeven. Vervolgens wordt in hoofdstuk
7 ingegaan op de economische uitvoerbaarheid. Gedurende de bestemmingsplanprocedure zal het plan de gebruikelijke procedurestappen doorlopen, zoals het
overleg conform artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro), de vaststellingsprocedure en de goedkeuringsprocedure. De resultaten van deze formele
procedurestappen zijn onderwerp van hoofdstuk 8.
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2.

BELEIDSKADER

2.1

Rijksbeleid

In de Nota Ruimte2 wordt het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020, waarbij de periode 2020-2030 geldt als doorkijk naar de lange termijn.
Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak dat in Nederland
beschikbaar is. Meer specifiek richt het kabinet zich hierbij op vier doelen:
• versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland;
• bevordering van krachtige steden en vitaal platteland;
• borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden;
• borging van de veiligheid.
Een van de middelen om deze doelen te bereiken is 'bundeling van verstedelijking
en economische activiteiten'. Hiervoor is integraal locatiebeleid opgesteld, welke
gedecentraliseerd is naar de provincies en gemeenten. Het doel van het nieuwe locatiebeleid is een goede plaats voor ieder bedrijf te bieden, zodat een optimale bijdrage wordt geleverd aan de versterking van de kracht van steden en dorpen.
Het nieuwe locatiebeleid dient verschillende doelstellingen:
• Economische ontwikkelingsmogelijkheden: het bieden van voldoende geschikte
vestigingsplaatsen voor bedrijvigheid en voorzieningen;
• Bereikbaarheid: het optimaal gebruik van alle vervoersmogelijkheden voor personen en goederen over de weg, het spoor en het water;
• Leefbaarheid: kwaliteit, variatie, architectonische vormgeving en landschappelijke inpassing van vestigingplaatsen voor alle stedelijke activiteiten, zorgvuldig
ruimtegebruik, fijnmazige detailhandelstructuur, functiemenging en kwaliteit
van de leefomgeving (veiligheid, emissies en geluid).
Provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor een voldoende en gevarieerd
op de vraag afgestemd aanbod van locaties voor bedrijven en voorzieningen. Essentieel is verder dat het locatiebeleid ten minste regels en criteria bevatten die waarborgen dat:
• Bestaande en nieuwe bedrijven en voorzieningen die uit oogpunt van veiligheid,
hinder en verkeersaantrekkende werking niet inpasbaar zijn in of nabij woon-

De Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal hebben ingestemd met de nota op respectievelijk
17 mei 2005 en 17 januari 2006. Met de bekendmaking op 27 februari 2006 is de Nota Ruimte formeel in werking getreden.
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bebouwing ruimte wordt geboden op specifieke daarvoor te bestemmen (bedrijventerreinen;
Aan nieuwe en zo mogelijk ook aan bestaande bedrijven en voorzieningen met
omvangrijke goederenstromen en/of een omvangrijke verkeersaantrekkende
werking ruimte wordt geboden op locaties met een goede aansluiting op (bestaande) verkeers- en vervoersverbindingen van bij voorkeur verschillende modaliteiten (multimodale ontsluiting);
Aan nieuwe en zo mogelijk ook aan bestaande bedrijven en voorzieningen met
arbeids- en/of bezoekersintensieve functies ruimte wordt geboden op locaties bij
voorkeur in de nabijheid van openbaar vervoersknooppunten en met een goede
aansluiting op (bestaande) verkeers- en vervoersverbindingen.

Het beleid richt zich op de ontwikkeling van voldoende geschikte vestigingsmogelijkheden voor bedrijven en voorzieningen in elke regio.

2.2

Provinciaal beleid

Het Streekplan Gelderland3 sluit aan bij de belangrijkste beleidslijnen uit de Nota
Ruimte. Dit geldt voor de 'sturingsfilosofie' (decentraal wat kan, centraal wat moet),
de gerichtheid op regio's, participatie van betrokkenen en de ontwikkelingsgerichte
aanpak. In het streekplan zijn beleidsstrategieën als 'duurzame ontwikkeling', 'meebewegen met water', 'investeren in natuurkwaliteit', 'landschapsontwikkeling' en de
implementatie van economische en sociaal-culturele versterking in 'stedelijke netwerken' en 'vitaal platteland' nader uitgewerkt.
In het Streekplan worden de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op hoofdlijnen
aangegeven. Ruimtelijke kenmerken en kwaliteiten van gebieden spelen hierbij een
bepalende rol. Voor het provinciale ruimtelijk beleid gelden de volgende uitgangspunten:
•

Regionale inzet

Het Streekplan kent een ontwikkelingsgerichte, regionale benadering. Het globale generieke beleidskader biedt voldoende ruimte voor uitwerking op regionaal niveau. Voor wat betreft het regiospecifieke beleid vindt programmatische
sturing op regionaal niveau plaats. In gebieden waar provinciale ruimtelijke belangen gelden wordt een duidelijke provinciale ruimtelijke hoofdstructuur gehanteerd.

Vastgesteld door Provinciale Staten op 29 juni 2005
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Versterking ruimtelijke kwaliteit:

Water en ruimtegebruik
Watersystemen zijn medesturend bij locatiekeuze, inrichting en beheer van
ruimtelijke ontwikkelingen. Uitgangspunt hierbij is een duurzaam, veerkrachtig
watersysteem. Problemen mogen niet worden afgewenteld op omliggende watersystemen.
Bundeling infrastructuur en ruimtegebruik
Bij veranderingen in het ruimtegebruik moet zo veel mogelijk worden voorkomen dat er infrastructurele aanpassingen nodig zijn. Aanwezige infrastructurele
capaciteit moet zo goed mogelijk worden benut, om zo min mogelijk de aanwezige infrastructuur te hoeven uitbouwen, of nieuwe infrastructuur aan te leggen.
Bundeling stedelijke functies - stedelijke netwerken
Door middel van bundeling van stedelijke functies wordt bijgedragen aan efficiënt ruimtegebruik en aan een versterking van draagvlak van een kwalitatief
hoogwaardig voorzieningenniveau. Stedelijke functies worden op twee niveaus
gebundeld: in stedelijke netwerken en in regionale centra.
De provincie wil bijdragen aan het voldoen aan de ruimtelijke voorwaarden voor
een succesvolle economische ontwikkeling. Dit betekent o.a. het voorzien in een
aanbod aan bedrijventerreinen dat past bij de geraamde regionale behoefte. Duurzame kwaliteit, concentratie en bundeling en zorgvuldig ruimtegebruik zijn hierbij
kernbegrippen.
Ook in het bedrijfsleven is sprake van voortgaande schaalvergroting. Clustering van
diverse soorten bedrijvigheid in stedelijke gebieden vermindert de kwetsbaarheid
voor economische conjunctuurbewegingen. Bij bundeling van werkfuncties valt onderscheid te maken naar de omvang van publieks-/werknemers-stromen (= meer
centrale, goed bereikbare locaties) en van goederenstromen (= ligging aan ontsluitende infrastructuur weg/water of op specifieke terreinen bijvoorbeeld in verband
met milieuzonering).
Stedelijke uitbreidingen moeten qua milieu passen bij of aansluiten op het reeds
aanwezige bebouwde gebied. Daarnaast dienen aard en functie van nieuw te vestigen bedrijven, voorzieningen en instellingen e.d. te passen bij of een goede aanvulling te zijn op het bestaande productiemilieu en de werkgelegenheidsstructuur.
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2.3

Regionaal beleid

De provincie Gelderland is opgedeeld in regio's. Voor elke regio is in het streekplan
specifiek beleid opgenomen. Montferland maakt ten aanzien van bedrijventerreinen
onderdeel uit van stadsregio Arnhem en Nijmegen (voorheen het KAN). Voor de
ontwikkeling van de stadsregio Arnhem en Nijmegen tot stedelijk netwerk zijn er de
volgende aandachtspunten:
• stedelijke transformatie, met als doel door een gerichte kwaliteitsimpuls in het
bestaand stedelijk gebied het KAN verder te ontwikkelen als een aantrekkelijke regio voor huishoudens, bedrijven en bezoekers;
• voldoende ruimte voor bedrijvigheid;
• bevorderen van kenniseconomie (Triangle-concept): uitvoeren van het Health
Valley concept;
• waarborgen van een goede interne en externe bereikbaarheid (datacommunicatie, openbaar vervoer, weg en spoor);
• ademruimten in het stedelijk netwerk.

\
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Uitsnede visiekaart Regionaal Structuurplan Stadsregio Arnhem en Nijmegen
Voor de Stadsregio Arnhem - Nijmegen is een Regionaal Structuurplan voor de periode 2005 - 2020 opgesteld. Met dit Regionaal Plan spreekt de regio zich echter
breed uit over allerlei thema's van regionale ontwikkeling: ruimte, economie, natuur, sociaal, cultuur, mobiliteit. De hoofddoelstelling van het Regionaal Plan is het
werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat van de regio Arnhem en Nijmegen
voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers. Deze hoofddoelstelling kan naar
vier ontwikkelingsthema's worden onderscheiden.
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Economie: het versterken van het economisch vestigingsklimaat in (internationaal perspectief, waarbij de potenties van de stuwende werkgelegenheid worden uitgebuit.
Mobiliteit: het verbeteren van de bereikbaarheid in het regionale kernnet van
(snel)wegen en OV, waarbij de mobiliteit per auto, trein en bus beter met elkaar
worden geïntegreerd.
Landschap: het vergroten van de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het
landelijk gebied voor de natuur en voor de recreatie.
Wonen: het verbeteren van de kwaliteit van het wonen in stad, dorp en landelijk
gebied, waarbij de relatie met landschap, bereikbaarheid en voorzieningen
kwaliteitsfactoren zijn.

In het Regionaal Structuurplan is het plangebied aangewezen als lokaal bedrijventerrein.

Hoofdstuk 2
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3.

BESTAANDE SITUATIE

In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de huidige situatie. Ingegaan wordt
onder andere op de ontstaanswijze, de wegen-, groen-, water- en bebouwingsstructuur.

ê
ë

Luchtfoto plangebied (luchtfotobestand 2006)
Sinds de vaststelling van het vigerende bestemmingsplan zijn de nodige wegenstructuren aangelegd en is het bedrijventerrein grotendeels ontwikkeld. Een klein deel
van het terrein dient nog ontwikkeld te worden.
Bebouwing rondom het plangebied

Langs de 's-Heerenbergseweg / Meilandsedijk bevindt zich verspreide bebouwing.
Deze ligt aangrenzend aan het plangebied en maakt geen onderdeel uit van het
bestemmingsplan. Aansluitend op de bebouwde kom is deze bebouwing in kleine
clusters gegroepeerd. De bebouwing heeft deels beeldbepalende en cultuurhistorische waarden. Deze clusters bevinden zich vooral aan de zuidkant van de Meilandsedijk /'s-Heerenbergseweg.

Hoofdstuk 3
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Aan de overzijde van de 's-Heerenbergseweg ligt een woonwijk. Door de verspreide
bebouwing aan de zuidzijde van die weg, welke na realisatie afgewisseld wordt met
enkele kleine representatieve bedrijven, ontstaat er een soepele overgang van een
bedrijventerrein naar een woongebied.
Infrastructuur

Meilandsedijk I 's-Heerenbergseweg
Langs de noordkant van het plangebied loopt de Meilandsedijk-'sHeerenbergseweg. Het betreft een relatief intensief bereden verbindingsweg tussen
's-Heerenberg en Ulft.
Ontsluitingsweg
In het plangebied zijn de rotondes en de hoofdontsluitingsweg reeds aangelegd als
zijnde interne ontsluiting van het bedrijventerrein. Het ontwerp van de hoofdontsluitingsweg past in de regionale wegenstructuur.
Grenskanaal

De zuidrand van het bedrijventerrein wordt gevormd door het Grenskanaal. Dit kanaal is geomorfologisch van belang, daar dit een oude rivier meander betreft. In het
landschapsbeeld manifesteert deze waterloop zich op een bescheiden wijze. Alleen
door de begeleidende beplanting langs de zuidoever op Duits grondgebied is dit
lijnelement waar te nemen.

16
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4.

VISIE PLANGEBIED

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de visie en de ontwikkelingsrichting voor het plangebied
weergegeven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen aspecten als openbare
ruimte, verkeer en bebouwing. Het plangebied is deels al in ontwikkeling, zo zijn
enkele verkeersroutes reeds gerealiseerd. Hieronder wordt een totaal beeld gegeven
van de uiteindelijke invulling van het plangebied.

4.2 Bebouwing
Hoogte

De toelaatbare hoogte neemt van noord naar zuid geleidelijk toe van maximaal
10.00 meter (langs de noordrand) naar maximaal 18.00 meter (aan de zuidzijde).
Hiermee wordt een redelijk soepele inpassing van de bedrijfsgebouwen ten opzichte
van de bebouwde kom van 's-Heerenberg beoogd. Deze hoogten zijn in overeenstemming met de aard van het bedrijventerrein.
Bebouwingspercentage

Per bedrijfsperceel mag ten hoogste 80% van het perceelsoppervlak worden bebouwd. Minimaal dient 50% bebouwd te worden om verloedering van open terrein
te voorkomen. Alle bedrijfspanden dienen duidelijk vanaf de ontsluitingswegen
zichtbaar te zijn. Het belang ligt in een goede oriëntatie op c.q. presentatie van het
desbetreffende bedrijf. De bebouwing dient dan ook op redelijke afstand van de
rijweg te worden gesitueerd. Hiermee wordt een heldere opbouw van de bebouwingsstructuren beoogd.
Beeldkwaliteit

De bedrijfsgebouwen zijn zoveel mogelijk in de rooilijn geplaatst. De grotere gebouwen zijn door hun omvang zelfstandige eenheden in het 'werklandschap' en
liggen midden in het gebied. De kleinere liggen aan de rand en zorgen voor een
geleidelijke overgang naar de omgeving. De gebouwen liggen langs de weg en
vormen door de geringe afstanden tot de perceelsgrenzen gesloten wanden.
De hoogte van de gebouwen loopt, bezien vanaf de 's-HeerenbergsewegMeilandsedijk, op van 10 tot 18 meter. Het gaat voornamelijk om doosvormige volumes van grote afmetingen en met zeer weinig openingen.
In de welstandsnota heeft het plangebied de waardering 'welstandsluw' gekregen.
De welstandstoetsing is soepel en richt zich op het handhaven van de basiskwaliteit
in het gebied. De toetsing omvat in hoofdzaak beoordeling op situering, massa en

Hoofdstuk 4
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vorm. De gevelindeling en detaillering, materialen en kleur worden minder in de
welstandsbeoordeling betrokken.
Segmentering

Om een marktgerichte ontwikkeling van het bedrijventerrein te ondersteunen, is het
interessant om op het bedrijventerrein verschillende soorten en vormen van bedrijvigheid te groeperen (segmenteren). Segmenteren biedt de volgende voordelen:
• vergelijkbare bedrijven komen bij elkaar terecht;
• er kunnen delen aangewezen worden voor specifieke doeleinden, bijvoorbeeld
representatieve bedrijven;
• er ontstaat een aantrekkelijk, goed geordend, bedrijventerrein.
Op deze wijze wordt een koppeling gelegd tussen het type pand en bedrijvigheid,
de milieu- en mobiliteitscategorieën, de functie van het grondoppervlak en de presentatie.
Zonering plangebied
De noordzijde van plangebied (aan de 's-Heerenbergseweg en de noordelijke zijde
van de Logistiekweg) leent zich met name voor representatieve bebouwing waarbij
aandacht is voor architectuur en beeldkwaliteit.
In het midden- en oostelijk gebied zijn grootschaligere bedrijven toegestaan, waarbij grootschalige buitenopslag zo veel mogelijk gemeden dient te worden. In het
geval deze toch plaatsvinden, dienen deze zo veel mogelijk visueel-ruimtelijke afgeschermd te worden richting de openbare ruimte.
Omvang bedrijfskavels
Het bedrijventerrein heeft van oorsprong met name een logistieke functie. Om een
dergelijke functie te kunnen uitoefenen zijn grotere kavels noodzakelijk. Volgens
het regionale beleid is maximaal 5.000 m2 per kavel toegestaan. Dit is in dit bestemmingsplan dan ook het uitgangspunt. Ook is in het regionale beleid het bedrijventerrein aangewezen voor lokale bedrijvigheid, waarvoor kleinere kavels nodig
zijn. Echter er zijn reeds bestaande kavels aanwezig die groter zijn, die dan ook als
zodanig bestemd zullen worden.

4.3 Groen en water
De samenhang van het plangebied met de wijdere omgeving is groot. Er wordt dan
ook aandacht besteed aan de vormgeving van de randen van het bedrijventerrein.
Er moet ruimtelijk gezien een vloeiende overgang ontstaan naar deze oostelijke
invalsweg van 's-Heerenberg alsmede naar de ten noorden daarvan gelegen woonbuurten. De waarden van de clusters bebouwing zijn zodanig, dat deze dienen te
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worden gehandhaafd en in de rand van het bedrijventerrein dienen te worden ingepast. Teneinde een soepele overgang tussen het bedrijventerrein, de (inter)lokale
hoofdweg "Meilandsedijk-'s-Heerenbergseweg" en het woongebied te verkrijgen, is
de aanleg van groenstroken langs het Grenskanaal, de Meilandsedijk-'sHeerenbergseweg, de Brede Steeg en de oostrand van het bedrijventerrein noodzakelijk. De groenstrook langs de Meilandsedijk-'s-Heerenbergseweg vormt een verbinding tussen de verschillende clusters bebouwing. Hiermee wordt een hoogwaardig wegbeeld beoogd, vergelijkbaar met het westelijk deel van de 's-Heerenbergseweg.
Ook langs de hoofdontsluitingsweg in het plangebied wordt een goede omgevingskwaliteit nagestreefd door aanleg van relatief ruime groenstroken en waterpartijen/berginbassins. Over deze weg zullen namelijk ook voertuigen rijden die geen
bestemming hebben op het bedrijventerrein. Door deze groene inpassing verkrijgt
de passage door het bedrijventerrein een prettig karakter. De in het plangebied
aanwezige watergangen blijven gehandhaafd. Aan de zuidrand van het bedrijventerrein is een waterberging aangelegd. Dit bassin is een noodzakelijke randvoorziening ten hoeve van het rioleringsstelsel van 's-Heerenberg.

4.4

Verkeer

Ontsluiting

Tussen de provinciale weg N316 (grensovergang) en de Meilandsedijk is een ontsluitingsweg (Elsepas) aangelegd welke langs de zuidrand van bedrijventerrein 't Goor
loopt. Deze weg loopt deels door het plangebied en is tevens de hoofdontsluiting
van het bedrijventerrein en maakt onderdeel uit van de regionale wegenstructuur.
In het plangebied zijn op deze hoofdontsluiting een drietal rotondes gerealiseerd.
Ten eerste is in de zuidwestelijk hoek van het Euregionaal bedrijventerrein ter hoogte van de Brede Steeg een rotonde gerealiseerd. Daarnaast is een interne ontsluitingsweg, vanaf de Brede Steeg parallel aan de 's-Heerenbergseweg, aangelegd,
daar waar deze kruist met de nieuwe hoofdontsluiting is eveneens een rotonde gerealiseerd. En als laatste is een rotonde gerealiseerd op de kruising van de hoofdontsluitingsweg met de Meilandsedijk. De hoofdontsluiting wordt in eigendom en beheer overgedragen aan Provincie. Er zijn geen bedrijfsuitritten mogelijk op deze
weg.
Parkeren

Bij de inrichting van de kavels dienen voldoende parkeerplaatsen voor eigen personeel en bezoekers te worden aangelegd. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende
parkeernormen (bron: Regionaal Structuurplan Stadsregio Arnhem - Nijmegen):
• minimaal 1 pp per 125 m2 b.v.o. en
• maximaal 1 pp per 125 m2 b.v.o. op eigen terrein in de open lucht
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Het minimale aantal parkeerplaatsen kan onbeperkt worden uitgebreid op perceelsniveau, voor zover geaccommodeerd in een parkeergarage. In geval van bedrijven met een logistieke functie kan soepeler met deze parkeernorm worden omgegaan en zal 0,4 pp per arbeidsplaats aangehouden worden, conform het bestaande
beleid. Deze parkeernorm biedt enige flexibiliteit ten aanzien van bijvoorbeeld een
eventuele intensivering van de bedrijfsvoering en daarmee van de personeelsbezetting. Gelet op de te verwachten verschillen tussen de te vestigen bedrijven, zal de
parkeersituatie per bedrijf nader worden bepaald.

4.5 Behoefte bedrijventerrein
De gronden zijn momenteel deels in eigendom van een bedrijf dat reeds gevestigd is
op het bestaande en aangrenzende bedrijventerrein 't Goor. Gezien de dringende
behoefte aan bedrijfskavels binnen de gemeente, wil en kan de gemeente niet wachten op realisatie door de huidige eigenaar. Uit de 'Regionale bedrijventerreinvisie
Achterhoek' blijkt dat het aanbod bedrijventerrein in gemeentelijke handen voldoende is om tegemoet te komen aan de resterende vraag van de eerste periode (20042005), daarna loopt het geraamde tekort snel op tot circa 180 ha in 2020. Ook wordt
geconstateerd dat de ruimtevraag betrekking heeft op de terreintype distributiepark
en zware industrieterreinen. Het Euregionaal Bedrijventerrein 's-Heerenberg wordt
een distributiepark genoemd. In dat kader is voor wat betreft de logistieke bedrijven
regionale afstemming gezocht met Zevenaar en Doetinchem.
Thans valt het gebied onder de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en is het aangewezen
als lokaal bedrijventerrein in plaats van een euregionaal bedrijventerrein. Dit betekent
dat er ook kleinere kavels nodig zijn voor lokale bedrijven. Hiervoor is ruimte opgenomen in het bestemmingsplan.
De totale concrete vraag naar bedrijventerrein in 's-Heerenberg bedraagt ten tijde
van tervisielegging ca. 36 ha. De gemeente heeft voor de korte termijn nog drie
kavels met en totaal oppervlak van ca. 30.000 m2 beschikbaar. Voor elk van de drie
kavels zijn er meerdere gegadigden. Kleinere kavels voor lokale bedrijven zijn wel
gepland maar nog niet beschikbaar in verband met moeilijkheden ten aanzien van
de grondverwerving.
De totale concrete vraag naar bedrijventerrein is als volgt verdeeld:
Aantal verzoeken
Oppervlak (m2)
1 X
1 X

2x
2x
3x
2x
3x
17x
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80.000
40.000
20.000
15.000
12.000
10.000
5000-10.000
<5000
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5.

MILIEU- EN OVERIGE PLANOLOGISCH ASPECTEN

5.1 Milieuzonering
De opzet van het bedrijventerrein is zodanig gekozen, dat er voor nabijgelegen milieugevoelige functies een in milieuhygiënisch opzicht aanvaardbare situatie wordt
verkregen. Hiertoe is gebruik gemaakt van de "Staat van Bedrijfsactiviteiten" uit de
publicatie "Bedrijven en Milieuzonering" van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.4
Staat van bedrijfsactiviteiten

Volgens constant jurisprudentie dient de toelaatbaarheid van milieubelastende activiteiten in bestemmingsplannen te worden afgestemd op de aanwezigheid van gevoelige functies in de omgeving. Voor de bedrijfsbestemming is het gebruikelijk
voor dit doel een zogenaamde Staat van Bedrijfsactiviteiten op te nemen. Een dergelijke Staat legt een koppeling tussen de aard van de bedrijven en de ter plaatse
acceptabele milieubelasting. Per milieufactor (geur, stof, geluid en/of gevaar) wordt
voor de verschillende bedrijven een afstand genoemd, welke tot de dichtstbijzijnde
woonbebouwing in acht moet worden genomen. De indeling in milieucategorieën,
in zes mogelijke klassen, is afgeleid van de voor dat bedrijf geldende "grootste afstand" tot een rustige woonwijk:
Milieucategorie
1
2
3
4
5
6

"grootste afstand" varieert van

t/m 10 meter
t/m 30 meter
50 t/m 100 meter
200 t/m 300 meter
500 t/m 1.000 meter
t/m 1.500 meter

Het Euregionaal bedrijventerrein ligt op een afstand van circa 30 tot 450 meter van
bestaande woningen. Enkele woningen liggen echter op een kortere afstand. Met
deze woningen is rekening gehouden met de zonering (enkel categorie 1 & 2) toelaatbaar. Ook het overige deel van het bedrijventerrein is gezoneerd, waarbij rekening gehouden is met de afstanden tot de woningen.
Geluidhinderlijke bedrijven

Op het onderhavig bedrijventerrein is de vestiging van zogenaamde geluidhinderlijke bedrijven (voorheen categorie A-inrichtingen genoemd) toegestaan.
'Bedrijven en milieuzonering. Handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke ordening
praktijk; VNG / Min. VROM, juli 2007.
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Flexibiliteit

Vestiging van bedrijven die vallen in de milieucategorie 4 (of zelfs hoger), maar
waarvan desondanks in redelijkheid verwacht kan worden dat ze geen grotere milieubelasting voor de woonbebouwing zullen veroorzaken dan de categorieën 1 t/m
3, kunnen via vrijstelling worden toegelaten. Criterium voor het verlenen van vrijstelling is, dat de hinder niet groter is dan van de ter plekke wel acceptabele bedrijven zou kunnen worden verwacht.
Een zelfde flexibiliteit is betracht ten aanzien van de op de plankaart aangegeven
zones, waarin bedrijven uit de categorie 4 zich rechtstreeks kunnen vestigen. Met
dien verstande, dat het hier vooral om bedrijven uit de milieucategorie 5 zal gaan.

5.2

Kabels en leidingen

Binnen het plangebied loopt één rioolpersleiding. De rioolpersleiding loopt door de
gronden met een bedrijfsbestemming. Ten behoeve van de verkaveling wordt voorzien in verlegging van de bestaande rioolpersleiding. Op de plankaart, horende bij
dit bestemmingsplan, is de beschermingszone aangegeven waarmee bij de bouw
rekening gehouden dient te worden.

5.3

Geluid

Door DGMR Industrie, Verkeer en Milieu BV is een akoestisch onderzoek uitgevoerd
voor het gehele plangebied (26 februari 2007). De herziening van het bestemmingsplan heeft namelijk tot gevolg dat het akoestische inrichtingsplan, dat is vastgesteld
in het kader van het zonebeheersplan van medio 2006, dient te worden aangepast.
Uit de rekenresultaten volgt dat er reeds in de bestaande situatie op enkele zonebewakingspunten sprake is van een overschrijding van de zoneringsgrenswaarde. De
overschrijding wordt veroorzaakt door bestaande bedrijven gelegen op industrieterrein 't Goor. Het zonebeheersplan, dat is vastgesteld in 2006, voorziet in beleid met
als doel het terugdringen en op termijn opheffen van de geconstateerde overschrijding van de zoneringsgrenswaarde.
Vergelijking van de rekenresultaten volgens het huidige bestemmingsplan versus het
gewijzigde bestemmingsplan levert geen verslechtering op van de rekenresultaten
ter plaatse van de zonebewakingspunten en MTG-bewakingspunten. Er blijft sprake
van een overschrijding van de zoneringsgrenswaarde ter plaatse van enkele zonebewakingspunten. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de geluidsbijdrage van de
lege kavels op het Euregionale bedrijventerrein geen relevante geluidsbijdrage le-
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vert ter plaatse van de zonepunten waar sprake is van een overschrijding van de
zoneringsgrenswaarde.

5.4

Luchtkwaliteit

Van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging is door DGMR Industrie, Verkeer en
Milieu een kwalitatieve analyse uitgevoerd (januari 2007) naar de invloed de categorie aanpassingen op de luchtkwaliteit in de omgeving van het industrieterrein.
De voorgenomen herziening heeft een afname van het aantal vierkante meter kaveloppervlak waarop zich bedrijven uit zwaardere milieucategorieën (4 en 5) mogen
vestigen tot gevolg. Hieruit volgt dat de indeling van het industrieterrein volgens
het herziene bestemmingsplan minder invloed op de luchtkwaliteit in de omgeving
zal hebben dan volgens het vigerende bestemmingsplan is toegestaan. Met het gewijzigde bestemmingsplan treedt derhalve een verbetering van de luchtkwaliteit op
ten opzicht van het huidige bestemmingsplan.
Op 20 maart 2007 heeft DGMR Industrie, Verkeer en Milieu een aanvullende notitie
opgesteld met een onderbouwing voor wat betreft de luchtkwaliteit langs de ontsluitingswegen van het industrieterrein. Voor de maatgevende componenten stikstofdioxide en zwevende deeltjes (fijnstof) zijn luchtkwaliteitberekeningen uitgevoerd langs de ontsluitingswegen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de herziening van het bestemmingsplan een toename van de jaargemiddelde concentraties
van NO2 en PM10 van ten hoogste 0.3 ug/m3 tot gevolg heeft. Dit is een marginale
verhoging van de jaargemiddelde. Er wordt wel ruimschoots voldaan aan de normen
die gesteld zijn in het Besluit Luchtkwaliteit 2005.
Luchtkwaliteit vormt derhalve geen belemmering voor de herziening van het 'Bestemmingsplan Euregionaal Bedrijventerrein'.

5.5 Externe Veiligheid
Er zijn uiteenlopende risico's waaraan men in de dagelijkse leefomgeving bloot kan
staan. Het betreft hierbij onder meer risico's van gevaarlijke stoffen in bedrijven en
bij transport van deze stoffen. Deze risico's zijn verbonden aan een bepaalde plaats.
Voor het transport zijn dat de wegen, het spoor, de waterwegen en de buisleidingen. Vooral bij nieuwe woningbouwontwikkelingen dient rekening gehouden te
worden met eventuele aanwezige externe risico's die de veiligheid negatief kunnen
beïnvloeden.
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Algemene regelgeving

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico's voor de omgeving vanwege:
• het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichting);
• het transport van gevaarlijke stoffen (openbare wegen, water- en spoorwegen,
buisleidingen);
• het gebruik van luchthavens.
Externe veiligheid heeft betrekking op de veiligheid van degenen die niet bij de
risicovolle activiteit zelf zijn betrokken, maar als gevolg van die activiteit wel risico's
kunnen lopen, zoals omwonenden. Het beleid is o.a. verankerd in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen5 (BEVI).
Het beleid heeft tot doel zowel individuele burgers als groepen burgers te beschermen tegen de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Dit kan door maatregelen te treffen bij of aan de bron (inrichtingen, auto's etc.) en door de restrisico's
te beperken, bijvoorbeeld door zonering. Het doel wordt vertaald naar de begrippen plaatsgebonden risico en groepsrisico.
Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken
en onbeschermd op een bepaalde plaats verblijft, komt te overlijden als rechtstreeks
gevolg van een ongewoon voorval met gevaarlijke stoffen. Daarbij is de omvang van
het risico een functie van de afstand waarbij meestal geldt: hoe groter de afstand,
des te kleiner het risico.
Groepsgebonden risico
Ten aanzien van het groepsrisico (GR) is een oriënterende waarde vastgelegd. Deze
wordt uitgedrukt in de kans dat per jaar een groep van 10, 100 of 1000 personen
overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van
een inrichting of transportroute en een ongewoon voorval binnen die inrichting of
op die transportroute waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico kan
worden weergegeven in een grafiek met op de horizontale as het aantal dodelijke
slachtoffers en op de verticale as de cumulatieve kansen per jaar op ten minste dat
aantal slachtoffers. De kans dat (een groep) slachtoffers vallen, wordt weergegeven
met een curve (de fN-curve).
Conclusie

Binnen de milieucategorie 5 worden bedrijven toegelaten die vallen onder het Besluit Externe Veiligheid Inrichting. Enkel de ten oosten van de interne ontsluitingsweg gelegen kavels voorzien in milieucategorie 5. Deze kavels dienen wel te volBesluit van 27 mei 2004, houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid van inrichtingen milieubeheer (Besluit externe veiligheid inrichtingen), Staatsblad 2004, 250
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doen aan de op de plankaart aangegeven PR-contour Deze kavels liggen op voldoende afstand ten opzichte van kwetsbare objecten. Binnen de milieucategorieën 2
tot en met 4 zijn bedrijven die vallen onder het Besluit Externe Veiligheid Inrichting
niet toegestaan, omdat deze kavels op onvoldoende afstand liggen ten opzichte van
kwetsbare objecten.

5.6

Bodemonderzoek

Voor een groot deel6 zijn in totaal twee bodemonderzoek uitgevoerd. Eén bodemonderzoek7 is uitgevoerd voor een gedeelte ten oosten van de Brede Steeg en het
tweede bodemonderzoek8 is uitgevoerd voor het oostelijk deel van het plangebied.
Hieronder worden enkel de conclusies weergegeven. De volledige rapportages zijn
separate bijlagen bij dit bestemmingsplan.
Conclusies

Uit de resultaten blijk dat er diverse stoffen aangetroffen zijn die duiden op een
lichte verontreiniging van de ondergrond en het grondwater. Uit nader onderzoek is
gebleken dat de samenstellingswaarden niet worden overschreden. Gelet op de aard
en mate van de verontreinigingen vormen de verontreinigingen dan ook geen belemmering voor de verdere ontwikkeling van het plangebied.

5.7

Waterhuishouding

In het kader van het bestemmingsplan is door de gemeente een tabel opgesteld ten
behoeve van de watertoets. Deze is voorgelegd aan het waterschap en akkoord bevonden. De tabel is ingevoegd in de bijlage. Daarmee wordt voldaan aan de regels
op basis van het regionale plan.

5.8

Flora en Fauna

Bij elke ruimtelijke onderbouwing dienen de te beschermen natuurwaarden in het
plangebied in beeld gebracht te worden. Hierdoor wordt duidelijk of het ruimtelijk
plan doorgang kan vinden en zo ja, of daar voorwaarden aan verbonden zijn. Hiervoor is een quickscan Flora en Fauna onderzoek9 uitgevoerd. Hieronder worden de
Van de overige gronden heeft de gemeente het eigendom nog niet verworden. Zodra de gronden
zijn verworden, zal ook op deze gronden een bodemonderzoek worden uitgevoerd.
Verkennend bodemonderzoek Brede Steeg 's-Heerenberg; Tauw Milieu bv; 18 november 1996 (rapportnr. R3540359.H01\NLO\IHU).
Verkennend bodemonderzoek Meilandsedijk (ong.) te Lengel; Econsultancy bv; 30 september 2005
(rapportnr. 05092403).
Quickscan Flora en Fauna onderzoek Euregionaal Bedrijventerrein Montferland (projectnr.
211x01400); BRO; 21 februari 2007.
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