Toekomstvisie 2.0
bedrijventerrein RijnPark
(voorheen Westervoortsedijk)

Inhoudsopgave

1 Aanleiding, doel en werkwijze

3

2 Gebiedsindeling

4

3 Bestemmingsplansituatie RijnPark, Structuurvisie 2020-2040 en ander relevant beleid

5

4 Visie bedrijventerrein RijnPark algemeen en per deelgebied

7

Bijlagen

1 Visie Westervoortsedijk uit toekomstvisie open Arnhemse bedrijventerreinen (maart 2015) 10
2 Kaartje gebied bedrijventerrein RijnPark

14

3 Deelnemerslijst Transitieplatform RijnPark en overige betrokkenen

15

4 Gebiedsindeling RijnPark

16

5 Structuurvisie 2020-2040 (blz. 120 t/m 122)

17

6 Visie op Transformatie (blz. 19)

20

7 Detailhandelsvisie 2016-2021 (blz. 17, 19, 22)

22

8 Toelichting op milieucategorieën

26

9 Aanpak Cruquiusgebied Amsterdam

27

December 2016 Transitieplatform RijnPark

2

Toekomstvisie 2.0 bedrijventerrein RijnPark (voorheen Westervoortsedijk)

1 Aanleiding, doel en werkwijze

Aanleiding

Op verzoek van de gemeente Arnhem heeft de Stichting
Arnhemse Bedrijventerreinen (kortweg StAB) in maart 2015
een toekomstvisie uitgebracht voor de open Arnhemse
bedrijventerreinen waaronder het bedrijventerrein
Westervoortsedijk (nu RijnPark). De gehele toekomstvisie
is in te zien op de site van StAB (www.stab-arnhem.nl) en
de daarin opgenomen visie voor de Westervoortsedijk is
als bijlage 1 in dit document opgenomen. Het college heeft
in reactie op deze laten weten dat de visie voor het bedrijventerrein Westervoortsedijk interessante denkrichtingen
bevat voor een toekomstige ontwikkeling van het gebied.

tijdshorizon van 10 jaar). De gemeente heeft toegezegd
dat zij de voorstellen uit de visie bij de uitwerking van het
bestemmingsplan, mits passend binnen de gemeentelijke
beleidsuitgangspunten, zoveel mogelijk meeneemt.
Daarnaast levert de visie ook input voor nog door de
gemeente (verder) te ontwikkelen beleid (o.a. parkeerbeleid, groenbeleid, stadsklimaatbeleid, detailhandel,
duurzame ontwikkelingen etc.).
Werkwijze

Visie 2.0 RijnPark is opgesteld door StAB in nauwe samenwerking met een groot aantal betrokkenen binnen het
gebied, al dan niet vertegenwoordigd in een door StAB
geïnitieerd Transitieplatform RijnPark. Een lijst met deelnemers aan het platform en andere betrokkenen bij het tot
stand komen van visie 2.0 is in bijlage 3 opgenomen.

Van de in totaal 9 aangereikte denkrichtingen in de visie
(zie blz. 16 en 17 van het visiedocument) zijn inmiddels twee
denkrichtingen gerealiseerd:
•	sinds begin 2016 is het deelgebied Dr. C. Lelyweg
toegevoegd aan het bedrijventerrein Westervoortsedijk
(denkrichting 9);
•	op 24 juni 2016 heeft een officiële naamswijziging
plaatsgevonden en is de naam bedrijventerrein
Westervoortsedijk vervangen door bedrijventerrein
RijnPark (denkrichting 2).

Binnen het Transitieplatform RijnPark zijn in eerste
instantie de overige 7 denkrichtingen uit de visie van 2015
besproken, aangepast of weggeschreven. Vervolgens is
ruimte geboden voor inbreng van nieuwe plannen, ideeën
en wensen. Alle plannen, ideeën en wensen zijn ten slotte
integraal per deelgebied beschreven verderop in deze visie
2.0 (hoofdstuk 4). Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen plannen, wensen, etc. die meegenomen kunnen worden
bij de uitwerking van een nieuw bestemmingsplan RijnPark
Oost in 2017 of plannen die hun vertaling vinden in de
(nabije) toekomst. In hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op
de gebiedsindeling die in deze visie voor RijnPark wordt gehanteerd. In hoofdstuk 3 wordt een samenvatting gegeven
van vigerende plannen en beleid voor het betrokken gebied.

Een kaartje van het bedrijventerrein RijnPark is bijgevoegd
als bijlage 2.
De behoefte om de visie uit 2015 te actualiseren komt voort
uit het voornemen van de gemeente om begin 2017 een
nieuw bestemmingsplan in procedure te brengen voor het
oostelijk deel van RijnPark.
Doel

Met de visie 2.0 RijnPark levert StAB door een breed
gedragen platform van betrokkenen geactualiseerde
plannen, ideeën en wensen aan als input voor het nieuwe
bestemmingplan bedrijventerrein RijnPark Oost (met een
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2 Gebiedsindeling

Het bedrijventerrein RijnPark is in het kader van deze visie
opgedeeld in 6 deelgebieden (zie bijlage 4). Hieronder volgt
een korte omschrijving van deze deelgebieden.
1 V
 eilingstraat/Nieuwe Kade: begrenzing door Nieuwe
Kade, Veilingstraat en Westervoortsedijk > bestaand
gebied voor bedrijfsruimtegebruikers.
2 Fluvium Zuid: begrenzing door Van Oldenbarneveldtstraat, Westervoortsedijk en toekomstig woongebied
Fluvium Midden > recent ontwikkeld gebied voor
bedrijfsruimtegebruikers en kantoorachtige bedrijven op
gesaneerde grond voormalig gasfabriekterrein.
3	Westervoortsedijk West: begrenzing door
Van Oldenbarneveldtstraat, Leeghwaterstraat,
erfgrens tussen voormalig Corusterrein en MTSA en
Westervoortsedijk > bestaand gebied voor bedrijfsruimtegebruikers en kantoorachtige bedrijven.
4 Westervoortsedijk Oost: begrenzing door spooremplacement, industriële spoorlijn naar IndustriePark
Kleefse Waard en Westervoortsedijk > recent ontwikkeld
gebied voor bedrijfsruimten en kantoorachtige bedrijven
op gesaneerd bedrijventerrein van voormalige Billiton,
deel van het gebied is nog uitgeefbaar.
5 Arnhem Goederen (spoorwegemplacement):
begrenzing door Broekstraat, Van Oldenbarneveldtstraat, Leeghwaterstraat en Dr. C. Lelyweg > gebied
voor bestaande bedrijfsruimtegebruikers (hoofdzakelijk
PEJA en Post NL), opstelsporen in gebruik bij ProRail/NS
en braakliggende, extensief gebruikte grond.
6 Dr. C. Lelyweg: begrenzing door industriële spoorlijn
aan westkant, sloot aan oostkant en Westervoortsedijk
> bestaand gebied dat aan de oostzijde is gelegen op
voormalige stortlocatie (vigerend raamsaneringsplan) in
gebruik door winkelcentrum De Lely, (perifere) detailhandel (d.m.v. functie-aanduiding) en bedrijfsruimten.

4

Toekomstvisie 2.0 bedrijventerrein RijnPark (voorheen Westervoortsedijk)

3 	Bestemmingsplansituatie
RijnPark, Structuurvisie 20202040 en ander relevant beleid
Anders dan in de toekomstvisie van 2015 het geval was, wordt in visie 2.0 wel rekening gehouden met
relevante vigerende plannen en beleid. Hierna volgt daarvan een opsomming.

Bestemmingsplannen (in ontwikkeling)

Voor het bedrijventerrein RijnPark zijn de volgende bestemmingsplannen of (plan)ontwikkelingen relevant (zie ook het
kaartje van RijnPark op bijlage 2).
Voor het westelijk deel RijnPark
De gemeenteraad heeft op 30 mei 2016 een Voorbereidingsbesluit genomen voor het westelijk gedeelte. Achtergrond van dit besluit is de omstandigheid dat er een kans
bestaat dat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Fluvium Midden-Westervoortsedijk West (FMWW) zal
vernietigen in het kader van de beroepsprocedure tegen
dit plan. Mocht dit gebeuren dan zal het voorgaande plan
bedrijventerrein Westervoortsedijk weer gaan gelden, dat
ruimere gebruiksmogelijkheden voor bedrijven kent dan
beoogd is bij het bestemmingsplan FMWW. Daardoor
ontstaat er een mogelijkheid dat via aanvragen voor omgevingsvergunningen zodanige uitbreiding van de milieugebruiksruimte ontstaat dat dit leidt tot strijdigheid met
de door de gemeenteraad uitgestippelde koers van transformatie van het gebied. Ook zou de beoogde woningbouw
op het Fluviumterrein in gevaar kunnen komen.
Mocht het bestemmingsplan echter in stand blijven dan
kan de mogelijkheid worden bezien om het voorbereidingsbesluit weer in te trekken.
Voor het oostelijk deel RijnPark
Voor het oostelijk deel van RijnPark is, exclusief het
deelgebied Dr. C. Lelyweg – in de huidige situatie nog het
bestemmingsplan bedrijventerrein Westervoortsedijk –
vastgesteld op 14 november 2002/onherroepelijk 7 juli
2004, van toepassing. In 2014 is een eerste aanzet gegeven
voor een nieuw bestemmingsplan Westervoortsedijk Oost
(werktitel). Aan die eerste aanzet in 2014 is in de afgelopen
jaren geen vervolg gegeven. De gemeente heeft te kennen gegeven begin 2017 een nieuw (conserverend) plan in
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procedure te willen brengen. De resultaten van deze visie
2.0 worden betrokken bij de uitwerking van het nieuwe
bestemmingsplan.
Ook zal bij de uitwerking van dit bestemmingsplan het
’nieuwe plandenken’ voor het eerst toegepast worden. In
2015 heeft de Raad een amendement aangenomen waarin
zij het nieuwe plandenken, zoals verwoord in toekomstvisie
van StAB, overneemt. In het raadsamendement is dit als
volgt verwoord. ’’De gemeente laat de bedrijvenlijst los bij
bestemmingsplannen en kiest voor een ja-tenzij-aanpak. De
lijst van bedrijven die zijn toegestaan zal komen te vervallen
en vervangen worden door een omschrijving van wat op het
betreffende bedrijventerrein niet is toegestaan. Het doel
is knellende bepalingen weg te nemen of te versoepelen,
zodat het bestemmingsplan vraaggericht wordt ingevuld’’.
Hoe dit in de praktijk vorm te geven wordt een uitdaging
omdat, voor zover bekend, een dergelijke aanpak in Nederland nog niet eerder is toegepast. Waar het in essentie
om gaat is dat, uitgaande van een bepaalde koers voor het
gebied, meer flexibiliteit wordt ingebouwd.
Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een negatieve
bedrijvenlijst. Deze zou de categorieën 5 en 6 van de
huidige VNG-bedrijvenindeling kunnen bevatten. Op deze
wijze gelden er in beginsel geen beperkingen vanuit een
bedrijvenlijst voor bedrijven die passen in de lagere categorieën van bedrijvenindeling. Wat overigens niet geheel
uitsluit dat in het bestemmingsplan functies en/of categorieën aan worden gegeven in lagere milieu categorieën die
ook niet gewenst zijn op de bedrijventerreinen.
Het deelgebied Dr. C. Lelyweg dat aan het bedrijventerrein
RijnPark is toegevoegd valt in de huidige situatie nog
onder het bestemmingsplan bedrijventerrein Het Broek
vastgesteld op 30 maart 2008 en onherroepelijk op
16 december 2009. Dit gedeelte wordt in het nieuwe
bestemmingsplan van Rijnpark-Oost opgenomen.
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Voor het hele bedrijventerrein RijnPark
Een gedeelte van RijnPark, zowel gedeeltelijk westelijk
als geheel oostelijk, maakt deel uit van het gezoneerd
Industrieterrein Arnhem Noord (vestiging van grote
lawaaimakers mogelijk). Voor dit industrieterrein is de er
omheen liggende geluidszone bij de vaststelling van het
bestemmingsplan Geluidszone Industrieterrein aangepast
en opnieuw vastgesteld. Daarbij is tevens de grens van het
gezoneerde industrieterrein Arnhem Noord opnieuw vastgesteld. Het gedeelte van het bedrijventerrein westelijk van
de Van Oldenbarneveldtstraat maakt nu geen onderdeel
meer uit van het gezoneerd industrieterrein.

Bedrijventerreinen en dus ook RijnPark vallen buiten de
prioriteitsgebieden. Wel zijn in de visie een aantal prioriteitspanden buiten de prioriteitsgebieden opgenomen
waarvoor een zelfde aanpak geldt als voor panden in
prioriteitsgebieden. Het voormalige Coruspand aan de
Westervoortsedijk 65 is als prioriteitspand opgenomen
(zie bijlage 6, blz. 19 uit de Visie op Transformatie).
Detailhandelvisie 2016-2021 en horecavisie

De structuurvisie 2020 met doorkijk naar 2040 (van
10 december 2012) benoemt de westelijke flank van het
aaneengesloten gebied van bedrijventerreinen langs de verkeersas Westervoortsedijk als ’verkleurend werklandschap’.
Bedrijventerrein RijnPark valt binnen de hier bedoelde
westelijke flank. In bijlage 5 zijn de relevante passages uit
de Structuurvisie opgenomen (blz. 120 t/m 122).

Op 4 juli 2016 is de visie informerend behandeld in de Raad.
Een meerderheid is van mening de visie niet los te kunnen
zien van de horecavisie die in voorbereiding is. Behandeling
van de detailhandelsvisie is om die reden opgeschort. In
de visie wordt verdere uitbreiding van detailhandel op
bedrijventerreinen buiten de aangewezen locaties niet
toegestaan. Uitzondering hierop vormt het bedrijventerrein RijnPark waar verkleuring zal worden onderzocht.
Zie bijlage 7 (blz. 17, 19 en 22 van de detailhandelsvisie).
De gemeente wil onderzoeken welke mogelijkheden er
zijn om bestaande perifere detailhandel op deze locatie
te clusteren.

Visie op Transformatie 2015

Regionaal Programma Werklocaties

Op 2 november 2015 is door de Arnhemse gemeenteraad
de Visie op Transformatie aangenomen. In deze visie wordt
een aanpak gepresenteerd die voorziet in het bestrijden
van leegstand van kantoren, winkels en bedrijvenpanden.
Tevens zijn twee amendementen aangenomen:
•	meewerken aan de aanpak van leegstand. Dit amendement regelt dat de gemeente in niet-prioriteitsgebieden
meewerkt aan de bestrijding van leegstand als het
initiatief toegevoegde waarde of kwaliteitsverbetering
voor het gebied oplevert en voldoet aan de Ladder voor
duurzame verstedelijking;
•	het nieuwe plandenken. Dit amendement regelt dat
de gemeente de bedrijvenlijst, een lijst van bedrijven
die zijn toegestaan op bedrijventerreinen, loslaat en
in plaats daarvan gaat werken met een lijst van typen
bedrijven die niet zijn toegestaan (‘ja-tenzij’- aanpak).

In opdracht van de provincie Gelderland en de gemeenten
uit de regio Arnhem-Nijmegen (incl. Druten en Montferland)
wordt momenteel een Regionaal Programma Werklocaties
opgezet. Dit integraal programma is gericht op het verminderen van de overprogrammering aan werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel) in de regio. Het
onderzoek geeft helderheid over de vraag-aanbod situatie
in de regio en de keuzes die nodig zijn voor een gezond
toekomstperspectief van de diverse werklocaties in de
regio. Het RPW borduurt voort op de reeds gemaakte
afspraken uit het Regionaal Programma Bedrijventerreinen
(RPB) en Regionaal Programma Detailhandel (RPD) en de
uitbreidingsmogelijkheden.

Structuurvisie 2020-2040
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4 	Visie bedrijventerrein RijnPark
algemeen en per deelgebied

Algemeen

Het voormalige bedrijventerrein Westervoortsedijk geeft
in de afgelopen decennia een ontwikkeling te zien, waarbij
zware industrie (o.a. Corus en Billiton) is verdwenen en
kantoorachtige bedrijven en detailhandel zijn gekomen.
Het gebied oogt sterk onsamenhangend met nog een paar
bedrijven in milieucategorie 4, een extensief gebruikt en op
bepaalde delen verrommeld spoorwegemplacement (o.a.
groen wildgroei), bedrijfsruimtegebruikers in de categorieën 2 en 3, bedrijfsverzamelgebouwen en bedrijfsunitcomplexen, een wijk-winkelcentrum, overige grootschalige
en perifere detailhandel, kantoorpanden waarvan een aantal als blikvangers aan de Westervoortsedijk zijn gelegen en
nog onbebouwde uit te geven gronden. Er is weinig samenhang tussen al deze functies. Er is nauwelijks groen in het
ca. 75 ha grote gebied en op diverse deellocaties is sprake
van (ernstige) parkeerproblematiek en slechte infrastructuur.
Een toelichting op de milieucategorieën is opgenomen in
bijlage 8 (pagina 26).
RijnPark is toe aan een nieuw imago: een combinatie van
een werklandschap en stadslandschap. Het moet de uitstraling krijgen van een open dynamisch overgangsgebied
tussen de binnenstad aan de westzijde met een uitdijende
woonbebouwing en industriële activiteiten aan de oostzijde op de bedrijventerreinen Het Broek en IndustriePark
Kleefse Waard met milieucategorieën 3 t/m 4. Tussen de
dichte woonbebouwing van Het Broek aan de noordflank
en de rivier de Rijn aan de zuidflank.
Om die nieuwe uitstraling te realiseren zal een langjarig
-vernieuwingsproces op gang moeten komen. Essentieel
voor het vernieuwingsproces is dat er mogelijkheden ontstaan voor vestiging van nieuwe gebruiksfuncties passend
binnen het karakter van het overgangsgebied zonder daarbij het bedrijfsfunctionele karakter van het gebied uit het
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oog te verliezen. Bij deze verkleuring van RijnPark is te denken
aan functies die passen bij de stad/het stadscentrum, zoals
grootschalige/perifere vormen van detailhandel, kantoren,
leisure, recreatie en horeca. De markt bepaalt uiteindelijk wat
er komt, binnen de geldende kaders.
Verder is het van belang dat het vernieuwingsproces:
•	toepassing van duurzame energie als randvoorwaarde
hanteert;
•	ruim aandacht geeft aan een groenblauwe uitstraling van
het hele gebied;
•	creatieve oplossingen biedt voor de parkeerproblematiek op diverse locaties in het gebied;
•	noord-zuid en oost-west verbindingen creëert voor langzaam verkeer;
•	voorziet in een kwalitatief bij dit overgangsgebied behorende infrastructuur;
•	bedrijven die in de nieuwe planologische zetting niet
meer passen in goed overleg met de gemeente waar
mogelijk worden uitgeplaatst.
Ten aanzien van de vestiging van grootschalige of perifere
detailhandel geeft de recente detailhandelvisie 2016-2021
van de gemeente aan dat daartoe op RijnPark mogelijkheden worden verkend, mits het gaat om verplaatsing van
dit soort bedrijven van elders in de stad. De Detailhandelvisie geeft aan dat hiertoe een verkenning zal plaatsvinden.
Er zijn geen mogelijkheden voor nieuwe (grootschalige en
perifere) detailhandel, mits kan worden voldaan aan de
nota Strijdige Functies Bedrijventerreinen (Visie op Transformatie 2015).
Per deelgebied van RijnPark wordt hierna aangegeven
welke van de hiervoor genoemde vernieuwingsaspecten
een uitwerking verdienen. Daarbij is tevens aangegeven in
welke periode gerekend vanaf begin 2017 die uitwerking
zijn beslag zou moeten krijgen.
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Deelgebied 1: Veilingstraat/Nieuwe Kade

Deelgebied 2: Fluvium Zuid

•	huidig eigendom: individuele grondeigenaren met
verworven rechten;
•	uitgangspunt: behoud gebied voor bedrijfsruimtegebruikers tot maximaal milieucategorie 2;
•	oplossing voor parkeerproblematiek Nieuwe Kade,
Veilingstraat en Westervoortsedijk anders dan door
(de huidige) invoering betaald parkeren (1-5 jaar);
•	aan de Westervoortsedijk is een locatie van K3 Delta/
loswal Arnhem met een zand- en grindhandel gevestigd.
Voor deze locatie is in het bestemmingsplan een functieaanduiding bedrijf tot en met categorie 2 aangegeven
met de aanvullende aanduiding ‘specifieke vorm van
bedrijf -3, tevens voor een zand – en grindhandel’. Deze
locatie zou een functie moeten krijgen meer passend bij
de entreefunctie naar de stad/Oostelijk Centrum gebied.
De eigenaar K3Delta deelt vooralsnog deze visie niet. Dit
wordt voor een belangrijk deel ingegeven door het feit
dat het verplaatsen van een riviergebonden laad- en loswal complex is. Deels door het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen van diverse instanties en deels
door de fysieke eisen die aan een loswal worden gesteld.
In de afgelopen jaren heeft K3 Delta zich al dan niet
gezamenlijk met de gemeente in verband met ruimtelijke
kansen georiënteerd op een mogelijke verplaatsing van
activiteiten binnen Arnhem (bijvoorbeeld naar IJsseloord
en/of Koningspleij en IndustriePark Kleefsewaard). Ook
is wel eens geopperd een mogelijke vestiging van het
(hoofd)kantoor van K3Delta op de locatie aan de Westervoortsedijk. Er zijn op ambtelijk niveau contacten met de
gemeente geweest. Door een terughoudende opstelling van de gemeente hebben deze verkenningen geen
concreet vervolg gekregen. Gezien een aantal ruimtelijke
vraagstukken lijkt verdere afstemming tussen gemeente,
StAB en K3Delta noodzakelijk en kansrijk (1-10 jaar).

•	huidig eigendom: individuele grondeigenaren én gemeente bij nog uit te geven kavels;
•	uitgangspunt: behoud gebied voor bedrijfsruimtegebruikers tot maximaal milieucategorie 2;
•	onderzoek naar mogelijkheid voor groenpark voor nog
	uit te geven kavel (ca. 2.500 m2) in de punt Westervoortsedijk/Van Oldenbarnveldtstraat (eigendom gemeente);
een particulier heeft zich hiervoor gemeld en wil dit park
aan de inwoners van Arnhem aanbieden (1-5 jaar);
•	oplossing voor parkeerproblematiek
Van Oldenbarneveldtstraat anders dan
door invoering betaald/parkeren (1-5 jaar).
Deelgebied 3: Westervoortsedijk West

	Voor de korte termijn zijn ideeën voor vergroening van de
huidige wand langs de Westervoortsedijk bespreekbaar
indien hier geen hinder / nadeel van ondervonden wordt bij
de bestaande en beoogde bedrijfsactiviteiten (1-5 jaar).
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• huidig eigendom: individuele grondeigenaren;
•	deelgebied voor bedrijfsruimtegebruikers tot bij voorkeur categorie 2 doch maximaal milieucategorie 3;
•	flexibele invulling mogelijk maken voor andere gebruiksfuncties zoals genoemd bij ‘vernieuwingsproces’ aan het
begin van dit hoofdstuk (1-20 jaar);
•	gemeente denkt graag mee over het mogelijk maken van
nieuwe invulling voormalige Coruslocatie aan de Westervoortsedijk 65(in bestaande gebouwen of na herontwikkeling van de locatie). De gemeente is grondeigenaar
(erfpachtconstructie) van ongeveer de helft van dit 45 ha
grote terrein (1-10 jaar);
•	mogelijkheden nagaan voor verbinding langzaam verkeer
oost-west/noord-zuid (1-10 jaar;
•	dezonering van het gebied met betrekking tot Geluidszone Industrieterrein Arnhem Noord op consequenties/
wenselijkheid te onderzoeken (5-10 jaar);
•	oplossing voor parkeerproblematiek
Van Oldenbarneveldtstraat anders dan door
(huidige) invoering betaald/parkeren (1-5 jaar);
•	mogelijkheden vergroening gebied nagaan (1-5 jaar);
•	verrommeling openbare ruimte, waaronder slechte staat
onderhoud diverse wegen aanpakken (1-5 jaar).
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•	locatie PostNL gaat eventueel in verkoop of blijft langer
in gebruik. Dit is afhankelijk van herontwikkelingsmogelijkheden. Komen er mogelijkheden die tot een gewenste
residuele grondwaarde leiden, dan overweegt PostNL
de locatie te verlaten en de activiteiten elders onder te
brengen. Tevens geeft PostNL aan dat zij het gebouw nog
gebruiken. Maar bij een goede invulling willen zij zeker
over een verkoop of ontwikkeling nadenken (5-15 jaar).
•	herontwikkelingsmogelijkheden van het gebied niet via
traditionele manier van planontwikkeling maar via
een organische ontwikkeling laten verlopen waarbij
gemeente spelregelkaarten en spelregels hanteert (2017;
bestemmingsplan RijnPark Oost). Vergelijkbaar met
aanpak Cruquiusgebied door gemeente Amsterdam
(zie bijlage 9);
•	mogelijkheden nagaan voor verbinding langzaam verkeer
Oost-West en Noord-Zuid (1-5 jaar). Bij kruisen met
sporen mag dit niet gelijkvloers plaatsvinden;
•	mogelijkheden nagaan voor waterberging ten behoeve
van Oostelijk Centrumgebied (5-10 jaar);
•	mogelijkheden van dit gebied voor een benutting duurzame energietoepassing RijnPark nagaan (5-10 jaar);
•	dezonering van het gebied met betrekking tot Geluidszone Industrieterrein Arnhem Noord op consequenties/
wenselijkheid te onderzoeken. Dit mag geen beperking
voor huidige vergunningssituatie van NS en Prorail
opleveren (5-10 jaar);
•	NS/ProRail willen voor de korte termijn meedenken over
een groene afscherming (bijv. heg) van het emplacement
ter verbetering van de gebiedsuitstraling (1- 5 jaar).

Deelgebied 4: Westervoortsedijk Oost

•	huidig eigendom: individuele grondeigenaren en projectontwikkelaars;
•	bedrijfsruimtegebruik tot maximaal milieucategorie 3
terugbrengen; er zijn ten tijde van het opstellen van deze
visie voor zover bekend geen bedrijven categorie 4 meer
aanwezig (2017; bestemmingsplan RijnPark Oost);
•	voor nog uit te geven gronden ook invulling mogelijk
maken voor andere functies zoals genoemd bij ‘vernieuwingsproces’ aan het begin van dit hoofdstuk (2017;
bestemmingsplan RijnPark Oost);
•	mogelijkheden nagaan voor verbinding langzaam verkeer
Oost-West en Noord-Zuid (2017; bestemmingsplan
RijnPark Oost); de niet meer in gebruik zijnde industriële
spoorlijn of stamlijn die langs de Dr.C. Lelyweg loopt
(grond is eigendom gemeente) hierbij betrekken; (2017;
bestemmingsplan RijnPark Oost);
•	mogelijkheden vergroening gebied nagaan (1-5 jaar);
•	dezonering van het gebied met betrekking tot Geluidszone Industrieterrein Arnhem Noord op consequenties/
wenselijkheid te onderzoeken (5-10 jaar);
•	seksinrichtingen en verslavingsklinieken moeten geen
plaats meer krijgen op RijnPark (2017; bestemmingsplan
RijnPark Oost).
Deelgebied 5: Arnhem Goederen (spooremplacement)

• huidig eigendom: NS Stations, Prorail, Post NL en Peja;
•	bedrijvigheid Peja behouden tot maximaal milieucategorie 2 (2017; bestemmingsplan RijnPark);
•	vooralsnog tot 2022 behoud opstelsporen en spoorweg
functies. De gronden van NS en Prorail zijn tot nader
order gereserveerd voor PHS (Programma Hoogfrequent
Spoorvervoer). Hierdoor is verkoop of een herontwikkeling niet mogelijk. Dat wil niet zeggen dat NS daar in
de toekomst niet voor openstaat en wil meedenken over
plannen voor de lange termijn (ná 2022), echter ook dan
zal er altijd een deel van het emplacement als zodanig in
gebruik blijven (5-15 jaar);

Toekomstvisie 2.0 bedrijventerrein RijnPark (voorheen Westervoortsedijk)

Deelgebied 6: Dr. C. Lelyweg

• huidig eigendom: individuele grondeigenaren;
•	bedrijfsruimtegebruik tot maximaal categorie 3
(bestemmingsplan RijnPark Oost);
•	parkeerproblematiek in combinatie met eventuele aanpassing infrastructuur Lelyweg onderzoeken (1-5 jaar);
• mogelijkheden vergroening gebied nagaan (1-5 jaar).
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Bijlage 1 Visie Westervoortsedijk
		 Huidig profiel bedrijventerrein Westervoortsedijk
Dateert uit eerste ontwikkeling in de jaren ’30 van de 20stee eeuw
Grootschalige ontwikkelingen	bouw PostNL sorteercentrum met ingang aan de Johan de Wittlaan in jaren 80, start
herontwikkeling voormalig Billitonterrein in 2003 na sloop en bodemsanering van 1995
tot 2003, idem herontwikkeling van Fluvium Midden (zuidpunt Van Oldenbarneveldstraat)
na sloop en sanering van het voormalig Gasfabriekterrein in jaren 2010 e.v.
Oppervlakte 66 ha
Toegestane bedrijfscategorieën 1 t/m 4 (minimaal 50 m tot 300 m van woonbebouwing)
Bestemmingsplansituatie Ontwerp bestemmingsplan Fluvium Midden-Westervoortsedijk West van 23-01-2014
		 Ontwerp bestemmingsplan geluidszone Industrieterrein Arnhem Noord
		Voor het overige deel van het bedrijventerrein Westervoortsedijk is het
‘bestemmingsplan bedrijventerrein Westervoortsedijk Oost’ in voorbereiding

Schets bedrijventerrein
Bedrijventerrein Westervoortsedijk is wat betreft uitgegeven oppervlak (66 hectare netto) het grootste bedrijventerrein van Arnhem. De begrenzing aan de westzijde loopt
globaal via de Veilingstraat, stukje Westervoortsedijk,
Van Oldenbarneveldtstraat, in het noorden de Broekstraat,
in het oosten de industriespoorlijn vanaf het emplacement
naar het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) en aan de
zuidzijde de Nieuwe Haven en de Rijn.
Samen met het bedrijventerrein Kleefse Waard en
bedrijventerrein Het Broek vormt het bedrijventerrein
Westervoortsedijk het geluidgezoneerd Industrieterrein
Arnhem Noord. Op dit gezoneerd industrieterrein is plaats
voor ‘grote lawaaimakers’.
Binnen het bedrijventerrein Westervoortsedijk zijn globaal
3 deelgebieden te onderscheiden:
•	Zuid Westelijk deelgebied met hoek WestervoortsedijkNieuwe Kade-Veilingstraat, Fluvium Midden en het
terrein tussen Van Oldenbarneveldtstaat-zuidgrens
emplacement-westgrens voormalig Billitonterrein;
•	Zuid Oostelijk deelgebied dat het voormalig Billitonterrein omvat;
•	het Noordelijk deelgebied met het emplacementterrein
inclusief PostNL.
De Rijn vormt de begrenzing aan de zuidzijde van deze drie
deelgebieden, met van west naar oost een aanlegkade aan
de Rijn, de zand- en grindoverslag van Valewaard, een jachthaven met restaurantschip Valkenburg en een aanlegkade in
de Nieuwe Haven voor o.a. scheepsreparatieboten.

In het Zuid Westelijk gebied bevinden zich hoofdzakelijk
kleinschalige industriële bedrijven, detailhandel en enkele
grote kantoren (met name aan de Westervoortsedijk).
Daarnaast zijn er een aantal bedrijfsverzamelgebouwen
en nog een enkel bedrijf in de categorie 3 (o.a. de Smidse
en MTSA aan de Westervoortsedijk) en categorie 4
(Van Houtum Recycling aan de Leeghwaterstraat). In met
name Fluvium Midden liggen nog enkele braakliggende
terreinen (o.a. kantoorfunctie met maximale bouwhoogte
van 30 m). Terrein van voormalig Tata Steel (Corus) aan de
Westervoortsedijk 65 (groot ca. 45.000 m2) is eind 2014
in eigendom verworven door Mach4metal uit Babberich.
Aan de oostzijde van dit deelgebied ligt het assemblagebedrijf MTSA.
Het Zuidoostelijk gebied (voormalig Billitonterrein) met een
eigen toegangsweg (Snelliusweg) tot dit gebied herbergt
in hoofdzaak detailhandel en kantoorgebouwen. Daarnaast
zijn er enkele percelen waarop bedrijfsunits zijn gevestigd.
In het noordoosten ligt de gemeentewerf. Ongeveer een
kwart van het gebied is nog braakliggend/in ontwikkeling.
In het noordelijk gebied ligt het emplacementterrein. NS/
ProRail hebben bij de gemeente aangegeven opnieuw te
gaan inzetten op het afstoten van 10 ha grond midden op
het terrein. Hiertoe moet NS eerst interne procedures starten. Zodra die zijn afgerond neemt NS/ProRail weer contact
op met de gemeente.
PEJA Vastgoed heeft in het noordwestelijk deel een eigen
bedrijfsverzamelterrein ontwikkeld o.a. op van de NS/
ProRail verworven gronden.
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In het noordoostelijk gebied ligt het PostNL businesspoint
en sorteercentrum. Het is ook een locatie van NS Stations
(Vastgoed) dat door PostNL wordt gepacht. Wat er met dit
gebouw (op termijn) gaat gebeuren is niet bekend.
Toekomstige relevante ontwikkelingen
Binnen het bedrijventerrein en direct daar buiten spelen
in de naaste toekomst de volgende grootschalige ontwikkelingen.
•	Herbestemming emplacementterrein in het noordelijk
deel van het bedrijventerrein;
•	realisering van woningbouw in het Nieuwe Kade Kwartier
en het voormalige terrein van Stadsbeheer direct ten
westen van het bedrijventerrein;
•	sloop Rijnwijk en sanering en verplaatsing van de daar
omheen liggende bedrijven aan de Nieuwe Kade,
Badhuisstraat en Veilingstraat;
•	verder in ontwikkeling brengen van een redelijk groot
braakliggend bouwperceel op het voormalige Billitonterrein (eigendom MOGO) en het toekomstig gebruik
van de locatie van Tata Steel (eigendom Mach4Metal);
•	voor het noordoostelijk deel van het bedrijventerrein
moet nog een bestemmingsplan worden uitgewerkt.
Knelpunten/wensen voor de korte termijn
•	Bodemsaneringswerkzaamheden in de afgelopen periode
hebben de bedrijven in de naaste omgeving veel overlast bezorgd bij hun bedrijfsvoering. Met de realisering
van de woonwijk Nieuw Kadekwartier en de sloop van
Rijnwijk en omliggende bedrijven verwachten de ondernemers nieuwe langdurige overlast. Begrip hiervoor is
bij de ondernemers sterk afgenomen. Men verwacht van
de gemeente oplossingen in de sfeer van het aanstellen
van een dagelijks aanspreekbare coördinator, digitale
meldingsmogelijkheden van overlast en snelle afhandeling van klachten.
•	De verharding van de Van Oldebarneveldtstraat tussen
	Westervoortsedijk en Broekstraat is zo vaak open gebroken dat deze inmiddels op een lappendeken lijkt. Er
rijden veel vrachtwagens die, mede door de slechte staat
van het wegdek, overmatig trillingen bij de aanliggende
panden veroorzaken. Voor een goede bereikbaarheid van
bedrijven, verkeersveiligheid en om schade aan panden
verder te voorkomen is een minimaal herstel van het
wegdek op zeer korte termijn noodzakelijk. Vervuiling
van de weg door bouwverkeer, hetgeen nog een aantal
jaren zal duren, kan gevaarlijke situaties opleveren.
•	De parkeerproblematiek in de huidige situatie is groot en
zal in de toekomst naar verwachting nog groter worden.
De problematiek wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door
werknemers van grote werkgevers in de binnenstad
(gemeente, Rijkswaterstaat, provincie en justitie) die
hun auto voor de deur van de bedrijven parkeren en dan

Toekomstvisie 2.0 bedrijventerrein RijnPark (voorheen Westervoortsedijk)

11

lopend of met (vouw)fiets richting kantoor in de binnenstad gaan. Dit lang parkeergedrag leidt er toe dat klanten
en relaties van de bedrijven hun auto niet meer in de
nabijheid van de bedrijven kunnen parkeren. Het leidt
tot aanzienlijke economische schade voor de betrokken
bedrijven met vertrek of zelfs faillissement tot gevolg.
De gemeente ziet, mede in het licht van de realisering van
woningbouw in de directe nabijheid van het bedrijventerrein, een oplossing in betaald parkeren. De bedrijven
zien betaald parkeren op het bedrijventerrein niet als
een oplossing. Aanpak van dit probleem is urgent waarbij
oplossingen gezocht moeten worden in op de situatie
gericht parkeerbeleid (lokaal maatwerk) en terugdringing
van de mobiliteit van de werknemers van eerder genoemde grote werkgevers in de binnenstad.
•	Voor de bedrijven aan de Nieuwe Kade, Badhuisstraat
en Veilingstraat die nog in onzekerheid verkeren over
verplaatsing of aankoop van de panden in het kader van
de nieuwe plannen voor dit gebied dient binnen afzienbare tijd de gewenste duidelijkheid te komen.
Toekomstvisie
Door de diverse grootschalige herontwikkelingen in de afgelopen decennia heeft bedrijventerrein Westervoortsedijk
een totaal ander karakter gekregen. Grootschalige zware
industrie heeft plaats gemaakt voor kantoren, detailhandel
en (innovatieve) kleinschalige industrie en zakelijke dienstverlening in bedrijfsverzamelgebouwen. Het bedrijventerrein Westervoortsedijk is daarmee een natuurlijk
overgangsgebied geworden tussen een zich oostwaarts
uitbreidend stadscentrum met woningen en de bedrijventerreinen Het Broek en Kleefse Waard met een meer industriële uitstraling. De Nieuwe Haven en de Rijn ten zuiden
van het bedrijventerrein vormen een sterk beeldbepalend
element met de Westervoortsedijk als belangrijke toegangspoort naar de stad.
De huidige benaming van het bedrijventerrein, Westervoortsedijk, roept het beeld op dat alleen het terrein langs de
Westervoortsedijk bedoeld wordt. Bedrijven uit omliggende
straten kunnen zich hierdoor niet verbonden voelen. Door
het terrein een naam te geven die meer het gehele terrein
omvat kan er meer cohesie onder de bedrijven ontstaan.
Met deze nieuwe naam kan dit sterk getransformeerde
bedrijventerrein letterlijk op de kaart gezet worden en een
nieuwe economische impuls geven. Opvallend is overigens
dat op de stadsplattegrond de naam ‘bedrijventerrein
Westervoortsedijk’ niet voorkomt. Voorgesteld wordt
om als nieuwe naam bedrijventerrein RijnPark te kiezen.
Het imago van bedrijventerrein RijnPark

In het overgangsgebied tussen de Arnhemse Binnenstad
en de industriële bedrijventerreinen Het Broek en de
Kleefse Waard is mede uit oogpunt van economisch belang

voor Arnhem plaats voor:
•	bedrijven die zich op een perfecte (A) locatie willen
vestigen. Aantrekkelijk voor klanten en medewerkers;
•	plezierig werken. Unieke beeldkwaliteit met de Rijn aan
de zuidkant, voldoende OV mogelijkheden, goede
parkeergelegenheid en goede fietspaden, in een juiste
mix van wandel- en recreatiemogelijkheden waar je ook
nog vlakbij kunt wonen;
•	zakelijke dienstverlening (kantoorfuncties), grootschalige en perifere detailhandel, kleinschalige bedrijvigheid, sport- en recreatievoorzieningen en horeca;
•	elkaar inspirerende innovatieve bedrijven en/of kunstenclusters binnen de bedrijfsverzamelgebouwen;
•	Rijn Beach Arnhem: een strandvoorziening met horeca
aan de Rijn in het gebied omsloten door Nieuwe Kade en
Westervoortsedijk (huidige locatie zand- en grindhandel
Valewaard);
•	(ondergrondse) parkeervoorzieningen die aan de
behoeften voldoen;
•	kennisbedrijven, instellingen en andere organisaties
werkzaam op het gebied van waterbeheer, watermanagement en watertechnologie (relatie met de Rijn).
Water is een van de topsectoren van het Nederlandse
topsectorenbeleid. Er moeten in Nederland nog
miljarden worden geïnvesteerd in het verbeteren
van onze waterinfrastructuur.
Op bedrijventerrein RijnPark is geen plaats (meer) voor:
•	grote lawaaimakers respectievelijk categorie 4 bedrijven; nog aanwezige bedrijven in deze categorie zijn te
verplaatsen naar de bedrijventerreinen ten oosten van
RijnPark. Hiervoor is door de gemeente een verplaatsingsplan op te stellen;
•	seksinrichtingen en/of klinieken ten behoeve van
methadonverstrekking; deze conflicteren met
toekomstig nieuwe functies als park, sport, reactie
en kindervoorzieningen.

Van Oldenbarneveldstraat. Binnen dit groengebied moet
plaats zijn voor fietspaden en de functie sport en recreatie
(sportvelden en sporthal). Daarnaast moeten er (bouw)
mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld kinderopvang of
kinderspeelparadijs. Voldoende parkeervoorziening is
noodzakelijk. Een deel van het emplacementterrein krijgt
op deze wijze een parkachtig karakter met functies die
voorzien in basisbehoeften van onze (toekomstige) samenleving. Functies die op loopafstand liggen van de bewoning
in Het Broek en het Nieuwe Kadekwartier. Deze groene
faciliteiten toevoegen aan het bedrijventerrein heeft een
aantal voordelen:
•	zij spelen in op elkaars parkeerfaciliteiten (overdag
gebruik door bedrijven en avonden/weekenden door
de faciliteiten);
•	voldoen aan een toenemende behoefte aan groen, sport
en recreatie, mede voortkomend uit de toenemende
woningbouw;
•	de bedachte locatie van deze faciliteiten zorgt voor
een natuurlijke/groene scheiding tussen woongebieden
en bedrijven.
Deze visie op het emplacementterrein spoort volledig met
de op 3 februari 2015 in De Gelderlander gepubliceerde
plannen van een aantal initiatiefnemers voor een landschapspark op het emplacement onder de naam
’Het Groene Broek’.
Voormalig Tata Steel terrein

Dit 45.000 m2 groot gebied met bedrijfshallen en ruime
eigen parkeergelegenheid leent zich uitstekend voor
vestiging van grootschalige of perifere detailhandel. De
vestiging van een aansprekend bedrijf kan een belangrijke
impuls voor de economie van de (binnen)stad betekenen.
Circa 17.000 m2 terrein van dit gebied valt nog onder de
erfpachtregeling die tot 2023 doorloopt.
Gebied Dr C. Lelyweg

De kavel achter de gemeentewerf is gereserveerd voor
een seksinrichting maar de ontwikkeling daarvan duurt
inmiddels al zo lang dat in de visie van StAB daar definitief
van is af te zien.
Het emplacementterrein

Het emplacementterrein op het noordelijk deel van het
bedrijventerrein zal in de komende jaren voor een belangrijk
deel zijn functie verliezen. In het vigerende bestemmingsplan is aan dit terrein ook de functie bedrijven toegekend
en heeft zo als het ware een verborgen voorraad aan
bedrijventerreinareaal. Er is een dringende noodzaak tot
inkrimping van het huidige
bedrijventerrein areaal. Hier
De Overmaat
doet zich dan ook de gelegenheid voor de verborgen voorRijkerswoerd
raad definitief te schrappen
en bij het herontwikkelen van
dit gebied in de noordoosthoek ruime invulling aan groen te
geven met een uitloper in westelijke richting naar de

Dit aan de oostzijde van het bedrijventerrein
Westervoortsedijk gelegen gebied valt onder het
bedrijventerrein Het Broek. Gelet op de aanwezigheid
van het Winkelcentrum Lely en een aantal andere grote
detailhandelsbedrijven past dit deelgebied beter bij het
imago van bedrijventerrein Westervoortsedijk dan bij
bedrijventerrein Het Broek met zijn industrieel karakter.
Een definitieve bestemmingsplanologische toekenning van
de detailhandelsfunctie, maakt de kans op investeringen
in dit gebied en daarmee verhoging van de kwaliteit
Bakenhof
(ruimtelijk
en vastgoed) aanzienlijk groter.
Geen geluid gezoneerd gebied meer

Om ontwikkelingen als hiervoor beschreven in de toekomst
mogelijk te maken is dezonering van het bedrijventerrein
Westervoortsedijk, inclusief het deelgebied Dr. C. Lelyweg,
noodzakelijk.
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Samenvatting toekomstvisie
•	Nieuw imago ontwikkelen. Bedrijventerrein
Westervoortsedijk nadrukkelijk positioneren als overgangsgebied tussen de binnenstad (met oprukkende
woonbebouwing) en het Industrieterrein Arnhem Noord
(bedrijventerreinen Het Broek en Kleefse Waard) en
daar vervolgens de bijbehorende gebruiksfuncties aan
toekennen (kantoren, grootschalige en perifere detailhandel, bedrijfsverzamelgebouwen, sport- en recreatievoorzieningen, groen etc.);
•	wijziging naam bedrijventerrein Westervoortsedijk in
bedrijventerrein RijnPark. Daarmee wordt het terrein
opnieuw op de kaart gezet, het versterkt het nieuwe
imago en verhoogt de cohesie binnen het gebied;
•	versterking relatie met de Rijn door realisering van een
Rijn Beach strandvoorziening;
•	gedeeltelijk focus op topsectorenbeleid Water door
aantrekken bedrijven en (kennis)instellingen op gebied
van watermanagement en watertechnologie;
•	dezonering van het gehele bedrijventerrein
Westervoortsedijk met betrekking tot Geluidszone Industrieterrein Arnhem Noord. Verplaatsingsplan
noodzakelijk voor huidig aanwezige categorie 4
bedrijven (grote lawaaimakers);
•	het emplacementterrein is (deels) te herbestemmen tot
een groen landschapspark met bijpassende functies;
•	seksinrichtingen en poliklinieken conflicteren met de
nieuwe functies groen, sport, recreatievoorzieningen,
kinderopvang/kinderspeelparadijs etc. en moeten geen
plaats meer krijgen op het bedrijventerrein;
•	voormalig Tata Steelterrein is te bestemmen voor
grootschalige of perifere detailhandel en kan bij slimme
invulling een spin off opleveren voor de (binnen)stad;
•	gebied Dr C. Lelyweg (veel detailhandel) past
beter bij imago en functies van bedrijventerrein
Westervoortsedijk en is om die reden ruimtelijk
planologisch daar aan toe te voegen.
De ruimtelijke voorstellen van de toekomstvisie zijn
aangegeven op de schets.

Toekomstvisie 2.0 bedrijventerrein RijnPark (voorheen Westervoortsedijk)
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West
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Bijlage 2

Bedrijventerrein RijnPark (voorheen bedrijventerrein Westervoortsedijk)
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Bijlage 3

deelnemerslijst Transitieplatform RijnPark en overige betrokkenen
Deelnemers Transitieplatform
NS Stations
Prorail Public Affairs
Peja Vastgoed
Kuiper Bouw
Mach4Metal
De Hoge Dennen/Winkelcentrum de Lely
Van Amerongen Berging
Gemeente Arnhem
Oost N.V.
StAB

mevrouw S. Beckers, de heer S. Janszen
mevrouw E. Hegeman
mevrouw T. van den Brink,de heer R. Lusing
de heer R. Winters, de heer S. Mol
de heer B. Klein Herenbrink, de heer W. Eilering (adviseur)
de heer M. Tesselhoff (Strijbosch Thunnissen)
de heer R. van Amerongen/BC-lid RijnPark
mevrouw L. Hendriks, de heer A. Meijers
mevrouw C. Aarnoudse, de heer F. Geerlings
de heer B. Kobessen, voorzitter Transitieplatform en auteur visie 2.0

Overige betrokkenen
PostNL Real Estate
Mourik Groot Ammers/MOGO
Vastgoedeigenaar MTSA
Van Wijnen
Volkshuisvesting
Henk Scholten Volvo
CCV
K3 Delta

de heer N. J van Hermon
de heer T. Oud
de heer en mevrouw A. Kokke
de heer I. Bouwman
de heer H. van Ramshorst
de heer H. Scholten
mevrouw M. Hommersom
de heer R. Koekkoek, de heer I. Reerink

Bedrijventerrein Contactgroep RijnPark

de heer R. van Amerongen, Van Amerongen Berging
mevrouw S. Bartels, De Smidse
de heer E. Borst, vastgoedeigenaar
mevrouw M. Hommersom, CCV
de heer B. Klein Herenbrink, Mach4Metal
de heer M. Mutlu, ADA Groep
de heer A. Witte, ALWI Elektrotechniek
de heer H. van Ramshorst, Volkshuisvesting
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Bijlage 4

Bedrijventerrein RijnPark (gebiedsindelingen)
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Bijlage 5 Structuurvisie 2020-2040
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Bijlage 6 Visie op Transformatie
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Bijlage 7 Detailhandelsvisie 2016-2021
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Bijlage 8 R
 egeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten
met behulp van milieuzonering
Regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten met behulp van milieuzonering

Om de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten in een
bestemmingsplan vast te leggen, wordt vaak gebruik
gemaakt van een milieuzonering. Een milieuzonering zorgt
ervoor dat milieubelastende functies (zoals bedrijven) en
milieugevoelige functies (zoals woningen) waar nodig
ruimtelijk voldoende worden gescheiden. De gehanteerde
milieuzonering is gekoppeld aan een bedrijvenlijst. Dit is
een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en
bedrijfsactiviteiten, al naar gelang de te verwachten
belasting voor het milieu, zijn ingedeeld in een aantal categorieën. Voor de indeling in de categorieën zijn de ruimtelijk relevante milieuaspecten: geluid, geur, stof, gevaar
(met name brand- en explosiegevaar).

Omgevingstype bepalend voor de daadwerkelijk te hanteren afstanden

De aanpak van milieuzonering en de gebruikte bedrijvenlijst
zijn gebaseerd op de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering uit 2009 . Zo’n bedrijvenlijst wordt gehanteerd om
de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten op een samenhangend bedrijventerrein te regelen. In dit soort situaties
zorgt de milieuzonering ervoor dat hinderlijke bedrijfsactiviteiten op voldoende afstand van woningen of andere
gevoelige functies worden gesitueerd. Dit gebeurt door het
aanhouden van richtafstanden tussen deze milieugevoelige
en milieubelastende activiteiten.

Omgevingstype rustige woonwijk
In een rustige woonwijk komen enkel wijkgebonden v
oorzieningen voor en vrijwel geen andere functies zoals
kantoren of bedrijven. Langs de randen (in de overgang
naar eventuele bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door
verkeer. Als daarmee vergelijkbare omgevingstypen noemt
de VNG-publicatie onder meer een rustig buitengebied
(eventueel met verblijfsrecreatie) en een stilte- of natuurgebied.

Richtafstanden bepalend voor de categorie-indeling

In de SvB ‘bedrijventerrein’ is voor elke bedrijfsactiviteit
voor ieder van de ruimtelijke relevante milieuaspecten een
richtafstand ten opzichte van een ‘rustige woonwijk’ vermeld. De grootste van deze vier richtafstanden is bepalend
voor de indeling van een activiteit in een milieucategorie.
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De gewenste afstand tussen een bedrijfsactiviteit en
woningen (of andere gevoelige functies zoals scholen)
wordt mede bepaald door het type gebied waarin de
gevoelige functie zich bevindt. Conform de VNG-publicatie
worden daarbij twee omgevingstypen onderscheiden:
rustige woonwijk en gemengd gebied. De vermelde richtafstanden gelden ten opzichte van een rustige woonwijk
(of een vergelijkbaar omgevingstype). Voor een gemengd
gebied (en daarmee te vergelijken gebieden) gelden
kleinere afstanden. Daarnaast dient in de milieuzonering
rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van
eventuele bedrijfswoningen op een bedrijventerrein.

Omgevingstype gemengd gebied
In een gemengd gebied komen naast wonen ook andere
functies voor, zoals winkels, horeca en kleine bedrijven.
Daarmee vergelijkbare gebieden zijn lintbebouwingen in
het buitengebied waarin functiemenging voorkomt en
gebieden gelegen direct langs een hoofdinfrastructuur.
Kenmerkend voor het omgevingstype gemengd gebied is
dat sprake is van een zekere verstoring en dus van een
relevant andere omgevingskwaliteit dan in een rustig
woongebied.
Bedrijfswoningen
Een bedrijfswoning op een bedrijventerrein is een
specifiek woningtype waar minder hoge eisen aan het
woon- en leefklimaat kunnen worden gesteld. Bedrijfswoningen zijn in het algemeen minder milieugevoelig dan
de omgevingstypen rustige woonwijk en gemengd gebied.
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Toekomstvisie 2.0 bedrijventerrein RijnPark (voorheen Westervoortsedijk)

Bijlage 9 Aanpak Cruquiusgebied Amsterdam

Toekomstvisie 2.0 bedrijventerrein RijnPark (voorheen Westervoortsedijk)
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