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1

Inleiding

1.1

Aanleiding bestemmingsplan

De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden huisvest een relatief groot aandeel bedrijven in de
transportsector. Veel van deze bedrijven zijn familiebedrijven die ontstaan zijn vanuit een
agrarisch bedrijf. Met name deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat de bedrijven zeer
diffuus verspreid zijn over de regio en veelal op locaties gevestigd zijn die vanuit de huidige
beleidsopvattingen minder gewenst zijn.
Voor de gemeenten is dit een probleem. Zij moeten rekening houden met een stringent Groene
Hartbeleid en de contouren zoals deze in de Nota Ruimte zijn geformuleerd. Dit beleid laat
weinig ruimte voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen om deze bedrijven te concentreren.
Toch kunnen gemeenten niet oneindig doorgaan met het gedogen van bedrijven op locaties waar
de milieuwetgeving dreigt te worden overtreden of waar het bestemmingsplan dergelijke
bedrijvigheid eigenlijk niet toelaat.
Een ligging midden in de bebouwde kom of juist in het buitengebied maakt het ook voor de
bedrijven vaak moeilijk om hun bedrijfsvoering voort te zetten. Het ontbreken van voldoende
parkeermogelijkheden, het uitblijven van adequate milieuvergunningen en bestemmingsplannen
zijn slechts enkele van de bestaande problemen. Daarnaast is het onmogelijk op de bestaande
locatie het bedrijf uit te breiden.
Uit onderzoek (&Samhoud, 2001) is gebleken dat er in de regio circa 250 bedrijven op 38
locaties zijn die ruimteproblemen hebben. De realisatie van een collectief bedrijventerrein voor
bedrijven uit de transportsector wordt als oplossing gezien voor de geschetste problematiek.
Voor deze oplossing bestaat onder de betreffende bedrijven draagvlak, zo heeft bovengenoemd
onderzoek aangetoond.
Vervolgens is onderzoek (Grontmij, 2002) verricht naar potentiële locaties voor een dergelijk
bedrijventerrein in de regio. Uit een analyse van 7 locaties is Schelluinen-West (afbeelding 1)
als beste optie naar voren gekomen.
In 2002 is een haalbaarheidsstudie verricht voor de locatie Schelluinen-West (Grontmij). In
deze studie zijn de kaders voor de planontwikkeling van het collectieve bedrijventerrein
geschetst en is een inrichtingsplan opgesteld. Op basis van dit inrichtingsplan is de financiële
haalbaarheid van het project onderzocht.
Schelluinen-West is bedoeld als terrein om regio-brede knelpunten op te lossen. In de breedste
zin van het woord gaat het hier over bedrijven die gevestigd zijn in de Alblasserwaard &
Vijfheerenlanden, die door de aard van hun werkzaamheden veel transportbewegingen hebben
en die op hun huidige locatie een knelpunt veroorzaken op het gebied van leefbaarheid van de
kernen, veiligheid en dimensionering van wegen en beeldkwaliteit en gebruik van het Groene
Hart.
1.2

Vigerend bestemmingsplan

Voor het plangebied Schelluinen-West is het bestemmingsplan Landelijk Gebied vigerend
(vastgesteld op 28 mei 1998 en goedgekeurd op 5 januari 1999).
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Het toekomstige bedrijventerrein is in dit bestemmingsplan bestemd voor Agrarische
doeleinden. De percelen langs de Parallelweg zijn onder meer bestemd voor Bedrijfsdoeleinden,
Tuinen, Agrarische doeleinden en Volkstuinen. Voor de gronden aan de Kerkweg zijn er
overwegend bestemmingen voor Woondoeleinden en Tuinen. Voor de Parallelweg en enkele
voormalige werkdepots in het plangebied vigeert het bestemmingsplan Betuweroute
(vastgesteld 27 augustus 1998 en goedgekeurd op 30 maart 1999).
1.3

Doel bestemmingsplan

Aangezien het vigerende bestemmingsplan niet voorziet in de beoogde planontwikkeling voor
het onderhavige plangebied Schelluinen-West, is een partiële herziening van het vigerende
bestemmingsplan noodzakelijk.
Het voorliggende bestemmingsplan “Schelluinen-West” maakt de realisering van het
bedrijventerrein planologisch mogelijk. Het plan biedt als zodanig de juridische basis voor de
toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in het plangebied. Door middel van
ontwikkelingsplanologie wordt het Groene Hart ontlast. Dit is de reden dat het te ontwikkelen
bedrijventerrein louter is bestemd voor transport en aanverwante logistieke activiteiten en
branchefaciliterende bedrijven ten behoeve van de te verplaatsen bedrijven uit de
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
Fasering
De gemeente Giessenlanden en de partijen uit de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij welke
het plan gaat ontwikkelen namens de aandeelhouders (gemeenten uit de regio en private partij),
zijn voornemens het bestemmingsplan gefaseerd te ontwikkelen. De eerste fase zal bestaan uit
het oostelijke gedeelte van het plangebied met een omvang van circa 24 hectare. Deze fase
krijgt in dit bestemmingsplan een globale eindbestemming. De tweede fase zal bestaan uit het
westelijke gedeelte van het plangebied van ongeveer 11 hectare. De gronden uit deze fase
krijgen de bestemming Bedrijventerrein uit te werken (BTUW), waardoor een
uitwerkingsbevoegdheid wordt opgelegd. Op deze wijze moet eerst een planologische procedure
ex artikel 11 WRO worden doorlopen, voordat dit deel kan worden ontwikkeld.
De redenen voor deze fasering zijn:
1. Efficiëntie in grondexploitatie; Meervoudig gebruik maken van ophoogmateriaal dat eerst in
de eerste fase wordt gebruikt en later in de tweede fase.
2. Beperking economisch risico; Indien, tegen de verwachting in, blijkt dat niet genoeg
bedrijven kunnen worden aangetrokken uit de doelgroep is niet reeds het hele terrein bouw
en woonrijp gemaakt en heeft ROM-S de premie op de aanschafwaarde van de gronden
veroorzaakt door de bestemmingsplanwijziging nog niet betaald.
3. Beperking beleidsmatig risico; indien, tegen de verwachting in, blijkt dat de vraag niet groot
genoeg is, hoeven geen compromissen gesloten te worden in het aantrekken van bedrijven.
Met andere woorden: de relatie tussen vertreklocaties en Schelluinen-West blijft
gewaarborgd omdat de tweede fase in dat geval niet in ontwikkeling hoeft te komen en haar
agrarische inrichting behoudt.
4. Behoud uniformiteit en kwaliteit van planontwikkeling; Het concept van een
transportcentrum vereist een strikte bewaking van kwaliteit en uniformiteit. Daarnaast moet
aan de ondernemers wel voldoende ruimte worden geboden om zich daar te vestigen en te
ontwikkelen. De combinatie van deze twee factoren maakt het noodzakelijk dat de
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij grip houdt op de gehele ontwikkeling en dus ook in
fase twee.
Opzet bestemmingsplan
Behoudens de bestaande bebouwing aan de Parallelweg en de Kerkweg, is dit bestemmingsplan
globaal van opzet. Dit is gedaan omdat de ontwikkeling van het bedrijventerrein over meerdere
jaren loopt, waardoor flexibel kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. Uiteraard zijn
de voor het bestemmingsplan onmisbare elementen van de gewenste stedenbouwkundige
structuur (inrichtingsplan), waaronder ondermeer de gedachte milieuzonering en de maximale
bouwhoogte, in het plan opgenomen.
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Van het bestemmingsplan zijn de voorschriften en de plankaart bindend. Uit oogpunt van
rechtszekerheid is de toelichting ook van belang. In de toelichting staan immers de
beweegredenen en onderbouwing die geleid hebben tot de gekozen bestemmingen, alsmede de
interpretatie en betekenis van de bestemming.
1.4

Onderzoeken

Ten behoeve van de planontwikkeling voor Schelluinen-West en in het kader van het
voorliggende bestemmingsplan zijn in de afgelopen periode onderzoeken uitgevoerd met
betrekking tot onder meer de locatieleuze, de haalbaarheid en de milieuaspecten.
De relevante hoofdlijnen van deze onderzoeken zijn opgenomen in dit bestemmingsplan. De
rapportages van de onderzoeken zelf gelden als separate bijlagen bij dit bestemmingsplan.
Het betreft achtereenvolgens de volgende onderzoeken in chronologische volgorde van tijd:
• Haalbaarheidsstudie Schelluinen-West (Definitief rapport) in opdracht van Regionaal
Economisch Overleg Zuid-Holland Zuid (Grontmij, 28 maart 2002);
• Locatievergelijking bedrijventerrein Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Grontmij 28 mei
2002);
• Watertoets Transportbedrijventerrein Schelluinen-West (Concept rapport) in opdracht van
Gemeente Giessenlanden (Grontmij, 16 januari 2004);
• Ontsluitingsstudie Transportterein Schelluinen-West (Definitief rapport 4 februari 2004) in
opdracht van Regio Zuid-Holland Zuid (Grontmij, 2003);
• Natuurtoets Transportcentrum Schelluinen-West (Concept rapport) in opdracht van
gemeente Giessenlanden (Grontmij, 24 september 2003);
• Natuurwaarden nabij Schelluinen, verricht in opdracht van de gemeente Giessenlanden
(Grontmij, 2003);
• Behoefteonderzoek: “Bedrijven onder Dak”, Kamer van Koophandel 2003;
• Geotechnisch onderzoek en advies bouwrijp bedrijventerrein Schelluinen-West in opdracht
van Regio Zuid-Holland Zuid (Grontmij, 2003);
• Flankerend beleid Schelluinen-West in opdracht van Regio Zuid-Holland-Zuid (A/V)
(Grontmij, 3 februari 2004);
• Voortzetting haalbaarheidsstudie Schelluinen-West in opdracht van Zuid-Holland-Zuid,
(Grontmij, 3 februari 2004);
• Historisch bodemonderzoek in opdracht van de gemeente Giessenlanden (Grontmij, 19
januari 2004);
• Taakstelling natuurcompensatie verricht in opdracht van de gemeente Giessenlanden
(Grontmij, 21 juli 2005);
• Luchtkwaliteitstoets verricht in opdracht van de gemeente Giessenlanden (Rboi, 2005);
• Actualisatie ontsluitingsstudie Schelluinen-West, juni 2004, in opdracht van Zuid-HollandZuid (Grontmij 3 februari 2004);
• Actualisatie ontsluitingsstudie Schelluinen-West, juni 2005, verricht in opdracht van de
gemeente Giessenlanden (Grontmij, 2005);
• Luchtkwaliteitonderzoek Transportcentrum Schelluinen-West in opdracht van de gemeente
Giessenlanden (Kema, 9 augustus 2006).
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Zicht op plangebied vanuit de N216
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2

Plangebied

2.1

Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan “Schelluinen-West” wordt begrensd door
achtereenvolgens:
• het spoor van de Betuweroute aan de zuidkant;
• de provinciale weg N216 aan de oostkant;
• de landscheiding aan de westelijke en noordelijke kant.
Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 60 ha. Hiervan wordt in totaal circa 35 ha
ontwikkeld tot bedrijventerrein.

Begrenzing en situering plangebied
2.2

Huidige situatie

Langs het noordelijk deel van het plangebied loopt de landscheiding die het water van de polder
afvoert naar het gemaal, gelegen ten westen van het plangebied. Het plangebied heeft hierdoor
een enigszins amorfe vorm. Het westelijk deel van het plangebied wordt doorsneden door de
Kerkweg. Aan weerszijden van deze weg is woonbebouwing aanwezig. Het gebied ten westen
van deze weg is hierdoor niet te gebruiken voor ontwikkeling van het bedrijventerrein.
In het plangebied is een aantal bedrijfswoningen aanwezig. Door de aanleg van de Betuweroute
zijn sommige van deze woningen gesloopt en reeds meer polder inwaarts herbouwd. Bij de
inrichting van het bedrijventerrein dient rekening gehouden te worden met deze woningen.
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2.3

Grondgebruik

Het plangebied bestaat nagenoeg geheel uit intensief gebruikt cultuurgrasland met evenwijdig
aan elkaar lopende waterlopen. Opgaande begroeiing is beperkt tot erfbeplantingen rond de
bebouwing in het zuiden en enkele groepjes opgaande begroeiing in de cultuurgraslanden.
Langs de N216 staat een bomenrij van populieren. Langs de landscheiding, aan de noordkant
van het plangebied, komen enkele groepjes hoog opgaande essen voor. Daarnaast loopt ten
noorden van het plangebied een hoogspanningsleiding.
2.4

Waterhuishouding

Het plangebied Schelluinen-West is gelegen in het peilgebied Hardinxveld-Noord (02-10-01).
Het winterpeil in dit peilgebied bedraagt NAP -1,35 meter en het zomerpeil bedraagt NAP -1,25
meter. Het langgerekte peilgebied bestaat uit twee delen die via bruggen onder de A15 en de
Betuweroute met elkaar zijn verbonden.
De afvoer van water in het plangebied geschiedt via poldersloten in de richting van de
Landscheiding. Parallel aan de Landscheiding ligt een A-watergang die het water afvoert in
westelijke richting naar het gemaal. Deze bevindt zich ten noorden van Boven-Hardinxveld en
slaat overtollig water uit op de Giessen. Aan de oostkant is een inlaat aanwezig waarmee water
vanuit de Schelluinsche Vliet ingelaten kan worden.
De waterkwaliteit blijkt uit metingen in het verleden in het omringende gebied matig tot slecht
te zijn. De verwachting is dat de waterkwaliteit in het plangebied daarmee overeenkomt.
In het plangebied zijn geen primaire en secundaire waterkeringen aanwezig.
In hoofdstuk 5 van deze toelichting wordt nader ingegaan op de resultaten van de watertoets,
met aanbevelingen voor het toekomstige watersysteem in het plangebied. In het kader van de
opgenomen wijzigingsbevoegdheid voor het vergroten van het bedrijventerrein door aan de
zuidrand categorie 3a bedrijven toe te staan, is als voorwaarde opgenomen dat nader onderzoek
moet worden gedaan naar de gevolgen van deze uitbreiding voor het watersysteem.
2.5

Ecologie

Op basis van natuurwaardeninventarisaties in de omgeving van het plangebied kan het
plangebied worden omschreven als potentieel waardevol voor water- en oevervegetaties. Voor
meer informatie over de ecologie wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van deze toelichting, waarin
de resultaten van de natuurtoets, de aanvullende veldinventarisatie en het daaruit voortvloeiende
onderzoek naar de taakstelling voor de benodigde compensatie voor de in dit kader aangetroffen
soorten zijn opgenomen.
2.6

Bodemopbouw en geohydrologie

De huidige maaiveldhoogte ligt globaal tussen NAP –0,70 tot –1,00 meter en bedraagt
gemiddeld NAP –0,90 meter. In het noorden van het plangebied is plaatselijk een
zandtussenlaag met een dikte van één à twee meter aangetroffen. De bovenzijde van deze laag
ligt op een diepte van circa 5,5 meter –mv (NAP –6,5 meter).
Het klei-/veenpakket wordt geohydrologisch gezien gekenmerkt als de slecht doorlatende,
holocene deklaag. De pleistocene zandlaag daaronder vormt het goede doorlatende, eerste
watervoerend pakket. Volgens de Grondwaterkaart van Nederland (TNO) bedraagt de
stijghoogte in het eerste watervoerend pakket in de orde van NAP – 0,50 à –1,0 meter. De
grondwaterstanden in het gebied variëren van ca. NAP –0,95 tot –0,74 meter. De Gemiddelde
Laagste Grondwaterstand bedraagt circa 0,65 meter –mv (± NAP -1,50 meter).
Uit bovenstaande kan worden afgeleid dat in het plangebied sprake is van een (lichte)
kwelsituatie. De kwelflux bedraagt in de orde van 0,50 tot 0,75 mm/dag. Het doorlaatvermogen
van het eerste watervoerend pakket bedraagt circa 1500 m²/dag (TNO).
In het plangebied varieert de drooglegging (verschil maaiveld – polderpeil) ten opzichte van het
zomerpeil van 0,70 meter in het zuidelijk deel tot 0,40 meter in het noordelijk deel. Tevens zijn
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er enkele laag gelegen delen in het plangebied aanwezig. Zo is ten westen van de provinciale
weg N216 een zeer laaggelegen deel met een drooglegging van slechts enkele decimeters ten
opzichte van het zomerpeil.
2.7

Riolering

Momenteel bestaat het plangebied hoofdzakelijk uit agrarisch gebied. Alleen langs de Kerkweg
(westkant) en de Parallelweg (zuidkant) is bebouwing aanwezig. De woningen en bedrijven
langs deze wegen zijn voorzien van een aansluiting op een drukriolering. Het rioolwater wordt
afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Schelluinen.
2.8

Bodemkwaliteit

De bodemkwaliteit is onderzocht in het kader van het historische bodemonderzoek dat heeft
plaatsgevonden voor het plangebied. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 5.5.
2.9

Kabels en leidingen

Door het plangebied loopt een riooltransportleiding. Binnen de toetsingsafstand van de
rioolwatertransportleiding van 40 meter, bevinden zich geen bestemmingen waar zich
gedurende langere tijd mensen kunnen ophouden.
2.10

Potenties voor het bedrijventerrein

Zoals ook in het streekplan Zuid-Holland Oost is opgenomen, is bedrijventerrein SchelluinenWest bestemd voor bedrijven uit de transportbedrijven met aanverwante logistieke activiteiten
en branchefaciliterende bedrijven, die op dit moment in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
zijn gevestigd.
Het bedrijventerrein Schelluinen-West is bedoeld als een vestigingslocatie voor bedrijven uit de
sector transport met eventueel logistieke aanverwante activiteiten en branchefaciliterende
bedrijven. Mede in dit licht is het uiteraard van belang te weten of in deze sector voldoende
vraag mag worden verwacht naar kavels of gebouwen op het centrum.
Twee krachten zullen ontstaan welke bedrijven uit de regio naar Schelluinen-West zullen doen
bewegen:
Pull factoren / Manifeste vraag
De manifeste vraag is die welke vanuit de transportbedrijven zelf wordt gegenereerd,
bijvoorbeeld vanwege nu reeds bestaand ruimtegebrek of beperkte groeimogelijkheden.
Met diverse bedrijven waarvan werd vermoed dat zij tot deze vraagcategorie zouden kunnen
behoren heeft een gesprek plaatsgevonden. Uit deze gesprekken blijkt dat een aantal bedrijven
expliciet geïnteresseerd is om zich te zijner tijd te vestigen op Schelluinen-West. Een locatie
dicht bij het rijkswegennet en optimaal gedimensioneerd voor transport is hierbij een goede
pull-factor.
Push factoren / latente vraag
De latente vraag is die welke zal worden gegenereerd door het eigen beleid van de gemeenten.
Deze categorie is naar verwachting de grootste. Op basis van voorgaande onderzoeken heeft de
Milieudienst van de regio ZHZ een gedetailleerde inventarisatie verricht van het grootste deel in
de regio gevestigde bedrijven in deze sector.
Deze inventarisatie biedt de gemeenten het handvat om op te treden tegen situaties die niet
gedekt worden door vergunningen op het vlak van milieu en ruimtelijke ordening, zodra een
alternatieve vestigingslocatie op Schelluinen-West beschikbaar is. De gemeenten hebben
expliciet afgesproken dat een uniform beleid wordt opgezet ten behoeve van de handhaving in
deze regio. Voor dit beleid is reeds het nodige voorwerk verricht en gemeenten hebben een vast
beleidsoverleg (beleidsmatig en operationeel) over dit thema.
Om de problematiek in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden op te lossen, heeft voorts
locatieonderzoek plaatsgevonden. Dit resulteerde in eerste instantie in 7 potentiële locaties
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(Gorinchem Noord, Hardinxveld-Giessendam, Meerkerk, Schelluinen-West, Vianen
Gaapserwaard, Vuren en Werkendam). Vervolgens zijn deze locaties getoetst aan de hand van
relevante criteria (verhouding tot vigerend beleid, bereikbaarheid, beschikbare capaciteit,
nabijheid van het saneringsgebied, kwaliteit van de natuur en de landschappelijke impact).
De locatie Schelluinen-West ligt echter binnen de grenzen van het Groene Hart. Dat betekent
dat dit bedrijventerrein alleen mag worden gerealiseerd wanneer de ruimtelijke kwaliteit en de
leefbaarheid op de vertreklocaties, zoals in dorpskernen en het landelijke gebied verbetert.
Uit het verrichte onderzoek (Grontmij, 2002) komt naar voren dat het vertrek van een
aanzienlijk aantal bedrijven op de betreffende vertreklocaties naar verwachting zal leiden tot een
netto winst voor de ruimtelijke kwaliteit in Alblasserwaard – Vijfheerenlanden en in de kernen
van de regio.
Zo blijkt dat bij 13 van de 38 potentiële vertreklocaties de bedrijfsbestemming kan worden
gewijzigd in agrarische doeleinden of natuur. Hierdoor zou direct een nettowinst voor het
Groene Hart van circa 4,9 ha (rapport 11 juni 2002) worden opgeleverd. Bij 9 locaties zijn er
goede mogelijkheden om de bedrijfsbestemming te wijzigen in woondoeleinden. Dit levert
winst op in de zin van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Bij 3 vertreklocaties kan de
bedrijvenbestemming niet worden gewijzigd. Hier kan “marginale” winst worden geboekt in de
zin van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse door herinrichting van het bestaande
bedrijventerrein. Bij de resterende 4 locaties zijn geen mogelijkheden voor herbestemming.
Bij de daadwerkelijke start van de ontwikkelingen worden de onderhandelingen met de
ondernemers op de potentiële vertreklocaties zo spoedig mogelijk opgestart waardoor de
planvorming voor de vertreklocaties in meer detail kan worden uitgewerkt (programmatisch,
planologisch en financieel).
Voorts is onderzocht hoeveel bedrijven geïnteresseerd zijn in vestiging op de locatie
Schelluinen-West (Kamer van Koophandel, 2003). Van 18 bedrijven zijn gegevens bekend. Van
deze 18 bedrijven hebben 9 bedrijven voorkeur voor vestiging in de gemeente Giessenlanden.
Het merendeel wil binnen 1 – 3 jaar verhuizen. Het betreft overwegend bedrijven in de
milieucategorie 1 tot en met 3. Andere belangrijkste conclusies staan in de volgende tabel.
Aspect
Aantal bedrijven
Max. milieucategorie 1
2
Max. milieucat. 2
1
Max. milieucat. 3
14
Max. milieucat. 4
1
Voorkeur Giessenlanden/Schelluinen
9
Concreet op zoek
8
Gewenste termijn 1-2 jaar
7
Gewenste termijn 2-3 jaar
9
Gewenste termijn 3-5 jaar
2
Perceelsgrootte 0 – 1.000 m2
3
2
Perceelsgrootte 1.000 – 10.000 m
1
Perceelsgrootte 10.000 – 20.000 m2
11
Perceelsgrootte > 1.000 m2
3
Ondergronds misschien
8
Gebruik openbare parkeerplaats
4
Wil in verzamelgebouw
8
Bron: bewerkt op basis van het behoefteonderzoek van Kamer van Koophandel, 2003
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Beleidskader

3.1

Algemeen

In het kader van het bestemmingsplan is bezien in hoeverre de beoogde ontwikkeling past
binnen het beleid van verschillende (hogere) overheden. Hiervoor is een aantal van toepassing
zijnde beleidsnota’s en plannen geanalyseerd. De belangrijkste aanknopingspunten en
conclusies van deze analyse zijn in dit hoofdstuk opgenomen.
3.2

Europees niveau

Voor wat betreft het Europees niveau zijn de Europese Vogelrichtlijn en de Europese
Habitatrichtlijn van belang.
Vogelrichtlijn (1979)
De Europese Vogelrichtlijn regelt de bescherming van vogelsoorten door aanwijzing van
zogenaamde Speciale Beschermingszones.
Het plangebied maakt geen deel uit van een Speciale Beschermingszone in het kader van de
Vogelrichtlijn. Het dichtstbijzijnde Vogelrichtlijngebied is de Biesbosch op circa 3 km afstand.
Wat betreft de externe werking van het transportcentrum zijn geen effecten te verwachten op de
Biesbosch. Daarvoor reikt de invloed van het transsportterrein (met name geluid) niet ver
genoeg.
Nadere toetsing en aanvraag van ontheffingen zijn hier verder daarom niet aan de orde.
Habitatrichtlijn (1992)
De Europese Habitatrichtlijn richt zich op de bescherming van habitattypen (natuurtypen)
waarvoor Europa op wereldschaal een bijzondere verantwoordelijkheid draagt.
Het plangebied is niet gelegen in een SBZ van de Habitatrichtlijn. Het dichtstbijzijnde
Habitatrichtlijngebied is de Biesbosch op circa 3 km afstand en de Boezem van Brakel op circa
7 km afstand. Dit gebied is een onderdeel van het hele Habitatrichtlijngebied Boezem van
Brakel, Pompvelden en Kornse Boezem. Wat betreft de externe werking zijn ook hier geen
effecten van betekenis te verwachten omdat de effecten van het transportcentrum niet zover
zullen reiken.
Nadere toetsing en ontheffingen zijn hier verder daarom niet aan de orde.
3.3

Rijksbeleid

Vanuit het rijksbeleid zijn de Vierde Nota Extra en de Nota Ruimte van belang voor wat betreft
het algemene ruimtelijk-planologisch beleid. Ten aanzien van flora en fauna zijn de
Natuurbeschermingswet en het Structuurschema Groene Ruimte richtinggevend. Voor de
waterhuishouding zijn dit de Vierde Nota Waterhuishouding en het Nationaal Bestuursakkoord
Water.
Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (1990)
Rijksnota’s, waaronder de VINEX, zijn over het algemeen van een hoger schaalnivo. Het
plangebied Schelluinen-West is als zodanig niet concreet benoemd in de VINEX. Als
aanknopingspunt voor de planontwikkeling van Schelluinen-West, kan wel worden genoemd de
in de VINEX aangegeven prioriteitstelling met betrekking tot het versterken van de economie
en werkgelegenheid.
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De nota stelt dat economie en milieu in samenhang dienen te worden ontwikkeld. Hiertoe is in
de nota het geïntegreerd gebiedsgericht ruimtelijk en milieubeleid, kortweg ROM beleid
genoemd, geïntroduceerd.
Het plangebied Schelluinen-West maakt deel uit van het ROMgebied Groene Hart. In zijn
algemeenheid geldt voor het Groene Hart een restrictief beleid. De ontwikkeling van
Schelluinen-West past hier niet direct in. Het gegeven dat Schelluinen-West bijdraagt aan het
oplossen van knelpunten elders in het Groene Hart past in zekere zin wel binnen de
beleidsoptiek van de VINEX.
Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening /Nota Ruimte
Deze nota houdt de ruimtelijke contrasten in Nederland in stand. Deze contrasten zorgen voor
afwisseling in het landschap en voor beleving van “ruimte”. Rode contouren begrenzen het te
bebouwen gebied en geven zekerheid hierover. Groene contouren begrenzen de belangrijke
groene gebieden en geven garanties voor het behoud en kwaliteit ervan. Vanuit dit gezichtspunt
geeft de nota geen concrete aanknopingspunten voor de beoogde planontwikkeling voor
Schelluinen-West. Wel is het begrip “Ruimte voor Ruimte” een aanknopingspunt. “Ruimte voor
Ruimte” betekent dat bepaalde functies die hinder opleveren voor de omgeving kunnen worden
ingeruild voor andere functies. Dit heeft dan niet alleen betrekking op de eerder genoemde
vertreklocaties in de regio, maar ook eventueel op enkele percelen in het plangebied zelf, waar
sprake is van beëindiging van de agrarische bedrijvigheid in de nabije toekomst. De provincie
Zuid-Holland heeft inmiddels het begrip “Ruimte voor Ruimte” nader geconcretiseerd in een
specifieke nota (zie paragraaf 3.4).
Voor het plangebied is de in de Nota Ruimte globaal aangegeven Natte As (ecologische
verbinding) voor wat betreft de effecten op natuur en ecologie van belang. In hoofdstuk 5 van
deze toelichting wordt daar verder op ingegaan.
Natuurbeschermingswet (1968)
De huidige Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van aangewezen
staatsnatuurmonumenten (eigendom van de staat) en beschermde natuurmonumenten (eigendom
van particulieren en natuurorganisaties). Het plangebied maakt geen deel uit van een beschermd
of staats natuurmonument. In dit kader is nadere toetsing niet van toepassing.
Structuurschema Groene Ruimte (1995)
Het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) bevat het beleid dat gericht is op een duurzame
ontwikkeling en een verantwoord toekomstig grondgebruik in het landelijk gebied in onder
andere de vorm van Ecologische hoofdstructuur (EHS), Randstadgroenstructuur en Groene
Hart.
De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het
netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische
verbindingszones.
Het plangebied maakt geen deel uit van de EHS.
Flora en Faunawet (2002)
Sinds april 2002 is de nieuwe Flora- en Faunawet van kracht. Deze wet heeft de bescherming
van individuele soorten op nationaal niveau overgenomen van de Natuurbeschermingswet. De
Flora- en faunawet vervangt onder andere de Vogelwet, Jachtwet en een gedeelte van de
Natuurbeschermingswet.
In het plangebied komt een aantal soorten voor die beschermd zijn in het kader van de Flora en
Faunawet. In hoofdstuk 5 van deze toelichting wordt bij de natuurtoets hier nader op ingegaan.
Vierde Nota Waterhuishouding (1999)
In de nota zijn doelstellingen verwoord voor het op orde brengen en houden van het
watersysteem. Deze doelstellingen zijn nader geconcretiseerd in het Advies Waterbeheer 21e
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eeuw en het Nationaal Bestuursakkoord Water. Het is belangrijk dat op tijd wordt ingespeeld op
klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename van verhard oppervlak.
Voor het plangebied, waar herinrichting en ontwikkeling van nieuwe functies gaan
plaatsvinden, is het van belang dat er voldoende waterbergend vermogen is en dat voldaan
wordt aan de kwaliteitsrits schoonhouden – scheiden - afvoeren. In hoofdstuk 5 van deze
toelichting wordt bij de watertoets hier nader op ingegaan.
3.4

Provinciaal beleid

Op provinciaal niveau is het beleidskader, zoals verwoord in de Nota Provinciaal Economische
Visie, de Nota Koersbepaling ter voorbereiding op het inmiddels vastgestelde nieuwe streekplan
Zuid-Holland Oost zelf van belang. Voor het aspect natuur biedt de Nota Provinciaal
Ecologische Hoofdstructuur aanknopingspunten. Dit geldt ook voor de Nota Ruimte voor
Ruimte, waar het gaat het om sanering van bestaande bedrijfslocaties in combinatie met
kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied. Tot slot dient de Regionale
OntwikkelingsMaatschappij Schelluinen (ROM-S) te worden genoemd.
Nota Provinciaal Economische Visie (2001)
Deze visie loopt tot 2010 en is ontwikkeld samen met regionale en gemeentelijke partners. Het
behouden en versterken van de economische vitaliteit binnen de restrictieve context van het
Groene Hart wordt in de visie als uitdaging gezien voor Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
Het zoeken naar extra ruimte voor regiogebonden (transport-)bedrijven wordt als één van de
prioriteiten gezien. Deze extra ruimte is nodig als gevolg van saneringen herplaatsing van
bedrijven uit het landelijk gebied. Schelluinen-West wordt in dit kader als een potentiële
opvanglocatie gezien.
Nota Koersbepaling (2001)
Deze nota is opgesteld ter voorbereiding van de herziening van het inmiddels vigerende
streekplan Zuid-Holland Oost. In de nota wordt weliswaar gesteld dat de provincie de in de
VINEX vastgestelde grenzen van het Groene Hart handhaaft, maar dat het wenselijk is om de
vraag naar bedrijventerreinen opnieuw te bezien.
Dit wordt mede gedaan om de economische aspiraties van de gemeenten in het
streekplangebied, zoals neergelegd in de gemeentelijke structuurvisies mogelijk te maken. De
nota noemt specifiek de mogelijkheid van nieuwe (regionale) bedrijventerreinen binnen het
Groene Hart. Deze bedrijventerreinen zouden mogelijk aan de toegangspoorten van
bijvoorbeeld de Krimpenerwaard of Alblasserwaard kunnen worden gerealiseerd. Het
plangebied Schelluinen-West, gelegen aan de rand van het Groene Hart en op korte afstand van
Gorinchem past binnen deze optiek.
Streekplan Zuid-Holland Oost (2003)
In het nieuwe streekplan, vastgesteld op 12 november 2003, is het plangebied Schelluinen-West
op de plankaart als bedrijfsterrein aangegeven. In de bijbehorende beschrijving is het plangebied
concreet als “Transportcentrum Schelluinen-West” aangeduid. Daarbij is vermeld dat de
ontwikkeling van een transportcentrum in Schelluinen-West onderdeel uitmaakt van de
transformatieopgave die voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is geformuleerd. Dit
betekent dat het transportcentrum uitsluitend zal worden bestemd voor transportbedrijven die nu
elders in het gebied zijn gevestigd. Bij het verplaatsen van deze bedrijven zal volgens het
streekplan de nu verspreide overlast afnemen, mits aan de achtergelaten locaties een beter
passende bestemming wordt gegeven, zoals woningbouw of groen. In de paragraaf Potenties
voor het bedrijventerrein van de voorliggende toelichting van dit bestemmingsplan is hier al op
ingegaan.
Het Streekplan Zuid-Holland-Oost is in 2005 partieel herzien. Deze herziening heeft geen
consequenties voor dit bestemmingsplan.
Voorts meldt het streekplan dat bij het realiseren van het transportcentrum het convenant
Transportcentrum Schelluinen-West leidend is. Hierin is de oprichting van een Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) voorzien.
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Met betrekking tot de waterhuishouding meldt het Streekplan dat het provinciaal beleid gericht
is op anticiperen in plaats van reageren en niet afwentelen maar vasthouden, bergen, afvoeren en
aanvoeren. Hierbij zullen de waterbeheerders worden verzocht de voorwaarden voor de
waterstaatkundige inrichting van het gebied aan te geven.
Nota Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur (1998)
Ten aanzien van het beleidskader inzake natuur is naast het streekplan de Nota Provinciaal
Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) relevant. Het plangebied maakt geen deel uit van de PEHS.
Wel komen in de omgeving van het plangebied verschillende ecologische verbindingszones
voor. Volgens het provinciaal beleid vormt de beoogde planontwikkeling geen belemmering
voor deze zones. Wel dient het bedrijventerrein landschappelijk te worden ingepast. Daarbij
verdient de landscheiding in de overgang van het landelijk gebied naar het bedrijventerrein
bijzondere aandacht.
Nota Ruimte voor Ruimte in Zuid-Holland (2003)
De provincie Zuid-Holland heeft de regeling Ruimte voor Ruimte, vastgesteld op 27 september
2003, uitgewerkt voor haar grondgebied in samenhang met de Nota Planbeoordeling 2002. De
Nota Ruimte voor Ruimte wordt in het kader van de herziening van de streekplannen ZuidHolland Oost en Zuid-Holland West geïntegreerd. In 2005 is de nota herzien.
Met deze nota wil de provincie de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied verbeteren door
sloop van voormalige (agrarische) bedrijfsgebouwen en kassen die niet in het landschap passen.
Om dit doel te bereiken mogen in ruil voor het definitief en substantieel slopen van de
bedrijfsgebouwen, op passende locaties een of meer compensatiewoningen worden gebouwd.
Ontstening en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit staan in de regeling centraal. De regeling
voorziet niet in de verplaatsing van bedrijven.
3.5

Regionaal niveau

Op regionaal niveau is de rapportage De Vitale Regio, de Regionale Structuurvisie, het
regionale Waterstructuurplan, Convenant Transportcentrum Schelluinen-West en flankerend
beleid van belang. Ook speelt de oprichting van de ROM-S een belangrijke rol.
De Vitale Regio (2001)
Het betreft een strategische visie op de ruimtelijke toekomst van de Regio AlblasserwaardVijfheerenlanden, die in opdracht van de Stuurgroep Structuurvisie is opgesteld. In de visie is
aangegeven dat er dringend aanvullende bedrijvenlocaties nodig zijn, hetzij door uitbreiding van
bestaande terreinen, hetzij door aanleg van extra regionale terreinen. Door uitplaatsing van
hinderlijke bedrijvigheid kan de ruimtelijke kwaliteit in dorpskernen verbeteren. Het
onderhavige plangebied Schelluinen-West wordt concreet in de visie aangegeven als locatie
voor transportbedrijven.
Regionale Structuurvisie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
In de structuurvisie wordt het onderhavige plangebied als te ontwikkelen locatie voor
transportbedrijven genoemd. De locatie zal worden ontsloten via de N216 op de A15. Vermeld
wordt dat door verplaatsing van transportbedrijven naar deze locatie de kwaliteit van de groene
ruimte in het centrale open gebied van de regio wordt verbeterd.
De realisering van een robuuste groenblauwe structuur, met voldoende ruimte voor
waterberging wordt als belangrijke voorwaarde voor het te ontwikkelen bedrijventerrein
genoemd. Daarnaast dient de locatie landschappelijk te worden ingepast. De cultuurhistorische
waardevolle kade (landscheiding) dient in dit verband te worden versterkt, onder meer door de
ontwikkeling van een recreatieve route. Voor het terrein zelf wordt intensief ruimtegebruik
(collectief gebruik van voorzieningen) en een duurzame veilige inrichting voorgestaan.
Met betrekking tot de waterhuishouding zijn het Integraal Waterbeheersplan (1999-2003) en
het Waterstructuurplan Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (2002) van belang. Het gehele
peilgebied waarin het plangebied is gelegen is aangeduid als zoekgebied voor waterberging van
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oppervlakte water. Voorts is aangegeven dat het plangebied ook geschikt is voor de functie van
natte natuur. In hoofdstuk 5 van deze toelichting wordt nader ingegaan op de watertoets.
Convenant Transportcentrum Schelluinen-West
De gemeentebesturen van Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam,
Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland en Zederik en de provincie Zuid-Holland hebben een
convenant afgesloten voor het totstandbrengen van het Transportcentrum Schelluinen-West.
In dit convenant zijn de uitgangspunten uitgewerkt voor de ontwikkeling en uitgifte van het
transportcentrum. Daarnaast zijn uitgangspunten geformuleerd voor de actualisering van de
milieuvergunningen van de bedrijven van de vertreklocaties, de zogenaamde knelpuntbedrijven.
Verder zijn de uitgangspunten opgesomd voor de herinrichting van de vrijkomende locaties en
is de inzet van middelen uitgewerkt.
De intentie van dit convenant is het oplossen van de problemen in de hele AlblasserwaardVijfheerenlanden op het gebied van leefbaarheid van de kernen, de veiligheid en de
dimensionering van wegen en beeldkwaliteit en gebruik van het Groene Hart. Deze problemen
worden veroorzaakt door bedrijven die door de aard van hun werkzaamheden gekenmerkt
worden door veel transportbewegingen.
Als eerste uitgangspunt is opgenomen dat het bedrijventerrein bij uitgifte dient te worden
gereserveerd voor bedrijven uit de sector transport en branche-faciliterende (aanverwante)
bedrijven. Het terrein is gereserveerd voor bedrijven uit de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
Aan bedrijven die na actualisatie van de milieuvergunningen niet meer beschikken over een
adequate milieuvergunning en bedrijven die de leefbaarheid in de kernen aantasten wordt
voorrang verleend.
Flankerend beleid (2003/2004)
Op 12 september 2003 hebben de acht gemeenten in het gebied AlblasserwaardVijfheerenlanden (Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam,
Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland en Zederik) het Pact van Schelluinen ondertekend.
Doelstelling van dit Pact is het tot stand brengen van een regionaal terrein voor
transportbedrijven in Schelluinen.
Als uitwerking van het Pact hebben de gemeenten de Notitie Flankerend Beleid SchelluinenWest opgesteld (Grontmij, 2003). Doel van deze notitie is het vormgeven aan het flankerend
beleid dat nodig is om de realisatie van het bedrijventerrein Schelluinen-West te bevorderen en
ervoor te zorgen dat er binnen de regio op een eenduidige manier wordt omgegaan met de
betreffende bedrijven.
In het kader van deze notitie zal bij de transportbedrijven in de regio geïnventariseerd worden of
zij voldoen aan de regels op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu (zowel Wet
milieubeheer als Wet verontreiniging oppervlaktewateren) en verkeer.
Om de ruimtelijke en milieuhygiënische kwaliteitswinst te verzilveren moeten de gemeenten
voorkomen dat op de huidige vertreklocaties nieuwe bedrijven kunnen starten die een zelfde
problematiek veroorzaken. Dat betekent dat uit de inventarisatie moet blijken hoe precies
bedrijven passen binnen hun huidige bestemming.
De gemeenten dienen de bedrijfsbestemming van deze locaties aan te passen. Hiervoor zullen
zij de desbetreffende bestemmingsplannen moeten herzien. Door het nemen van een
voorbereidingsbesluit (artikel 21 WRO) spreekt de gemeente de intentie uit de bestemming te
zullen wijzigen. De gemeente moet dan binnen één jaar een ontwerp-bestemmingsplan ter
inzage leggen. Alle bouwvergunningen (en daarmee ook de milieuvergunningen) worden
verplicht aangehouden in afwachting van het bestemmingsplan.
De acht gemeenten hebben reeds flinke stappen gezet in het vaststellen van de kaders voor het
flankerende beleid. Na het ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst en het oprichten
van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij wordt dit thema opgepakt in een vast
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beleidsoverleg waarin het beleid geconcretiseerd wordt en waar acties afgestemd worden. In de
Samenwerkingsovereenkomst spreken gemeenten zich ook concreet uit over de verplichting die
zij aangaan voor concrete handhaving.
Momenteel wordt door de regionale milieudienst onderzoek gedaan naar bedrijven die kunnen
worden aangemerkt als knelpuntbedrijf. Op basis hiervan kan de ROM-S in samenspraak met de
betrokken gemeentebesturen meer gericht toewerken naar het in beweging brengen van deze
locaties door de ter plaatse aanwezige knelpuntbedrijven te verplaatsen naar het bedrijventerrein
Schelluinen-West en de vrijkomende locatie een meer passende bestemming te geven.
ROM-S 2005
Door de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Leerdam, Hardinxveld-Giessendam, Zederik,
Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Graafstroom en O.P.P. Ontwikkelings- en Participatiebedrijf
Publieke sector bv is een intentieovereenkomst gesloten voor de oprichting van de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen (ROM-S). De ROM is inmiddels in oktober 2005
opgericht.
In deze intentieovereenkomst wordt het kader geschetst waarbinnen de ROM-S moet gaan
functioneren. Deze ontwikkeling vindt plaats binnen het kader zoals aangegeven in het
Streekplan Zuid-Holland-Oost. Dit provinciale beleidskader is met name gericht op versterking
van het Groene Hartbeleid en als oplossing voor de problematiek van de verspreide
transportbedrijven in de Regio met als voorwaarde dat aan de achtergelaten locaties een beter
passende bestemming wordt gegeven. De gemeenten onderschrijven dit beleid en zullen een
stringent en uniform flankerend beleid (handhaving) hanteren om de beoogde
kwaliteitsverbetering te bereiken.
ROM-S heeft de volgende drie doelstellingen:
1. de ontwikkeling van het bedrijventerrein Schelluinen-West voor transportbedrijven;
2. de ontwikkeling van een aantal parkeervoorzieningen voor vrachtauto’s in de Regio;
3. de herontwikkeling van de door desbetreffende bedrijven verlaten locaties.
In de intentieverklaring is de samenwerking tussen de partijen, de gedeelde
verantwoordelijkheden en de te volgen werkwijze nader uiteengezet.
3.6

Gemeentelijk beleid

Het gemeentelijk beleid voor het plangebied is verwoord in eerder genoemde regionale
structuurvisie. Voorts is de gemeente betrokken bij de formulering van het Flankerend Beleid.
Met betrekking tot de waterhuishouding heeft de gemeente recent een waterplan opgesteld. Bij
de watertoets, opgenomen in hoofdstuk 5 van deze toelichting is dit beleid in beschouwing
genomen.
3.7

Conclusie

Vastgesteld kan worden dat de beoogde planontwikkeling voor Schelluinen past binnen de
beleidskaders van de diverse overheden. Vooral het recente beleid van provincie en lagere
overheden maken de ontwikkeling mogelijk, mits aan voorwaarden van een goede
landschappelijke inpassing in combinatie met duurzaam waterbeheer, een goede afwikkeling
van het verkeer en de leefbaarheid van de omgeving wordt voldaan.
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4.1

Algemeen

Voor het deel van het plangebied, waar het nieuwe bedrijventerrein wordt ontwikkeld, zijnde
het exploitatiegebied is een inrichtingsplan opgesteld (Grontmij 2002). Dit is gedaan op basis
van een aantal uitgangpunten met betrekking tot ondermeer inpassing, omvang, milieuzonering,
ontsluiting, inrichting en beheer. In dit hoofdstuk wordt volstaan met de voor het
bestemmingsplan relevante hoofdlijnen van het inrichtingsplan.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het inrichtingsplan een suggestie betreft, waarbij een
andere situering van de voorzieningen mogelijk is, voor zover deze binnen de juridische
planopzet (voorschriften en plankaart) van het voorliggende bestemmingsplan past.
4.2

Uitgangspunten

Voor het inrichtingsplan zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• realisering van een nieuw bedrijventerrein met een omvang van circa 35 ha.
• bestaande en nieuwe bedrijvigheid zorgvuldig ruimtelijk en landschappelijk inpassen.
• realisering van een groen-blauwe buffer tussen bestaande woonbebouwing aan de
Parallelweg en de Kerkweg en het bedrijventerrein.
• de algemene toegestane hindercategorie voor bedrijven is 3 en voor een op de plankaart
aangegeven deelgebied is een bedrijf uit een hogere hindercategorie 4 bij vrijstelling
toegestaan.
• een duurzaam bedrijventerrein, waarbij ondermeer wordt uitgegaan van een verbeterd
gescheiden rioolstelsel en een optimaal beheer in de vorm van parkmanagement gericht op
collectieve beveiliging en dergelijke.
• indien mogelijk toepassen van efficiënt ruimtegebruik door kleine bedrijven te schakelen of
te situeren in een gebouw. Het spreekt voor zich dat deze oplossing moet passen bij de
bedrijfsvoering van toekomstige ondernemers en de marktomstandigheden.
• bieden van een gevarieerd aanbod aan bedrijfskavels.
• de maximale bouwhoogte bedraagt 10 meter.
• realisering van een centrale ontsluiting via een rotonde op de provinciale weg N216.
• realisatie van een calamiteitenroute naar de Parallelweg.
4.3

Actief grondbeleid

De gemeente heeft bij besluit van 8 juli 2004 en 26 augustus 2004 het gemeentelijk
voorkeursrecht op grond van de artikelen 8a en 8 van Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)
gevestigd, teneinde een voorkeursrecht op de grondmarkt te verkrijgen en ongewenste
ontwikkelingen, zoals aankopen door andere projectontwikkelaars en bouwbedrijven, met
andere kwaliteitsdoelstellingen dan de regio, te voorkomen. Na de vaststelling van het
bestemmingsplan is het voorkeursrecht op 11 januari 2007 bestendigd. De achtergrond is dat de
gemeente het noodzakelijk acht dat zij zelf (en straks de Ontwikkelingsmaatschappij) de regie
bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein in handen houdt, met gebruikmaking van de
beschikbare grondbeleidsinstrumenten.
De belangrijkste overweging om een actief grondbeleid te voeren is dat het bedrijventerrein is
bedoeld als instrument om de kwaliteit van de regio te behouden en te verbeteren. Hiermee
wordt invulling gegeven aan het Groene Hart beleid. Tegelijkertijd willen de gemeenten zich
samen met het bedrijfsleven en de provincie inzetten voor een gezonde economische
ontwikkeling van het gebied, met inbegrip van de transportsector. Deze dubbele doelstelling:
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kwaliteit van de regio én economische ontwikkeling, maakt het noodzakelijk om als
gemeente(n) c.q. ontwikkelingsmaatschappij zelf te kunnen beschikken over de grond en
vervolgens, na het bouwrijp maken, ook het uitgiftebeleid zelf te kunnen bepalen en uitvoeren.
Twee voorbeelden waarom de gemeente een actief grondbeleid wil voeren en zelf het
uitgiftebeleid wil vaststellen:
1. Als derden de grond uitgeven zullen zij veelal trachten deze in combinatie met opstallen aan
de transportbedrijven te verkopen. Voor het beleid is het echter noodzakelijk dat aan de
transportbedrijven een zo groot mogelijke vrijheid wordt geboden. Elke vrijheidsbeperking
voor de afnemers van kavels vormt een potentieel obstakel voor de verplaatsing van het
bedrijf.
2. Indien de gemeente, lees: de Ontwikkelingsmaatschappij, actief de grond verwerft kan zij
bij de uitgifte van bouwrijpe kavels aan transportbedrijven tevens afspraken maken over de
aankoop van de vertreklocaties van deze bedrijven, teneinde deze een bij het beleid
passende nieuwe bestemming te geven. Indien derden daarentegen de grond uitgeven, vormt
hun voornaamste oogmerk het maken van winst, niet in het minst via de herontwikkeling
van deze vertreklocaties, waarmee de door de gemeente beoogde nieuwe bestemming niet
kan worden gerealiseerd. Bij de keuze van de aankopende partijen zullen zij zich laten
leiden door hun winstdoelstelling en niet door het achterliggende beleid waarvoor het
transportcentrum en de samenhang met de vertreklocaties is bedoeld.
4.4

Clustering

Om de ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten is een zekere mate van clustering van bedrijven
voor te stellen. Clustering betekent dat voorzieningen gedeeld worden waardoor het
ruimtebeslag geminimaliseerd kan worden. Clusteren zorgt er voor dat gebouwen kunnen
worden geschakeld en gestapeld. Daar staat tegenover dat ‘te veel clusteren’ beperkend kan zijn
voor de vrijheid van de bedrijfsvoering van de ondernemer.
Voor Schelluinen-West zijn drie verschillende verkavelingmodellen ontwikkeld. Deze modellen
variëren in mate van clustering van de bedrijfsvoering. Op deze wijze kan er in de ontwikkeling
gezocht worden naar een zekere mate van clustering zonder dat dit ten koste gaat van de
keuzevrijheid.
Totale clustering
Het is mogelijk verschillende bedrijven te integreren in één gebouw. Er is dan sprake van een
terrein, bestaande uit diverse percelen met hierop een gezamenlijk gebouw. Een megastructuur
waarin bedrijven een of meerdere segmenten kunnen krijgen. Alle voorzieningen worden
gedeeld op het terrein waardoor het ruimtebeslag wordt beperkt. Het gebouw zelf wordt aan alle
zijden ontsloten waardoor er tevens flexibiliteit aanwezig is ten aanzien van het docken van
vrachtwagens. Een groot bedrijf kan op deze manier aan zowel de achterkant als de voorkant
laden en lossen.
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Clustering van manoeuvreerruimte
Een tweede mogelijkheid is om de manoeuvreerruimte van het terrein zoveel mogelijk te
clusteren. Vrachtwagens hebben om in te draaien een bepaalde ruimte nodig. Het gaat om totaal
35 meter waarvan 18 meter opstelruimte is. Afhankelijk van de wensen voor het gebruik kan
een gedeelte van de manoeuvreerruimte gedeeld worden tussen twee tegenoverliggende
bedrijven.

Vrije kavel
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De vrije kavel komt overeen met de traditionele wijze van verkavelen voor dit soort terreinen.
Elk bedrijf geeft op zijn eigen kavel invulling aan zijn bedrijfsvoering. De vrije kavel geeft de
ondernemer een grote mate van vrijheid. Het ruimtebeslag zal hierbij echter wel het grootst zijn.

4.5

Stedenbouwkundige en landschappelijke randvoorwaarden

Op basis van het profiel van het bedrijventerrein, het bestaande landschap en de huidige functies
van het gebied is onderzoek gedaan naar de stedenbouwkundige en landschappelijke
randvoorwaarden voor de toekomstige inrichting van het bedrijventerrein. Hierbij is vooral
gekeken naar de randen van het bedrijventerrein. Binnen de in deze paragraaf geschetste
randvoorwaarden wordt momenteel in opdracht van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
Schelluinen-West in samenspraak met de gemeente Giessenlanden een stedenbouwkundig plan
voor het bedrijventerrein opgezet. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het beeldkwaliteitsplan.
Deze ingrediënten moet leiden tot het inrichtingsplan. Op basis van het inrichtingsplan zal het
bedrijventerrein en de daarbij behorende gebieden zoals de landscheidingsstrook en de water- en
natuurcompensatiestrook in het zuidoosten van het plangebied te zijner tijd daadwerkelijk
worden gerealiseerd .
In dit kader is onderzoek gedaan naar alle drie de zijden van het bedrijventerrein.
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Aanzicht Noord
Bij de aanleg van het bedrijventerrein zal bijzondere aandacht worden besteed aan de
landschappelijke inpassing van de landscheiding. De provincie heeft hierbij kenbaar gemaakt
dat zij de landscheiding zichtbaar aanwezig wil houden in het landschap. Om hieraan tegemoet
gekomen en tegelijkertijd te voldoen aan de eisen voor water- en natuurcompensatie is een
aantal uitgangspunten opgesteld voor de inrichting van de strook tussen de landscheiding en het
bedrijventerrein.
Landschappelijke inpassing landscheiding en open weidelandschap
Aan de noordzijde van het bedrijventerrein komt een heesterstrook variërend van 2-4 meter
hoog, met daarin groepjes van bomen. Dit verzacht een groot deel van het zicht op de bedrijven
gezien vanuit het noordelijk gelegen open landschap. Auto’s, pallets e.d. zijn minder in zicht.
Dit nieuwe beeld sluit aan op de bestaande landschappelijke situatie.

Aanzicht noord

Dwarsdoorsnede Noord
Deze dwarsdoorsnede geeft een goed beeld van de toekomstige overgang van het open weide
gebied naar het bedrijventerrein. Het gebied wordt gescheiden door de landscheiding, die de
wisseling in de richting van het slagenlandschap markeert. De landscheiding bestaat momenteel
uit een dijklichaam met aan beide zijden sloten. Hier en daar staan op of aan de landscheiding
houtwallen met daarin opgaande beplanting en bomen. Bij de inrichting van het bedrijventerrein
wordt getracht aan te sluiten op het bestaande beeld van de landscheiding. Dit beeld sluit goed
aan bij de wensen die de provincie heeft kenbaar gemaakt tijdens de overleggen die hierover
hebben plaatsgevonden.
De strook met groen heeft een wisselende breedte over de lengte van de landscheiding. Op
sommige plaatsen is meer ruimte voor een groene inpassing. Dit sluit aan op het hierboven
geschetste aanzicht noord waarbij goed te zien dat de beplanting als het ware groepsgewijs
geclusterd is. Door de wisseling in breedte wordt gemiddeld meer groen gerealiseerd dan de in
het onderstaande profiel in eerste instantie tot uiting komt.
Op de plankaart komt dit terug doordat op de plaatsen waar meer ruimte is voor groen, de
gronden ook zijn bestemd voor groenvoorziening. Deze bestemming laat ruimte voor de aanleg
van de beplanting die nodig is om de landscheiding als zelfstandig landschappelijk waardevol
element te laten functioneren enerzijds en anderzijds het bedrijventerrein te voorzien van een
goede landschappelijke inpassing aansluitend op de wijze waarop de landscheiding elders ook is
voorzien van aangrenzende beplanting.
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Dwarsdoorsnede noordzijde

Op de landscheiding zijn hier en daar kleine houtwallen in de vorm van struiken en bomen
aanwezig. Reagerend op het bestaande landschappelijke beeld van de landscheiding zijn hier en
daar een groepje bomen bedacht met onderliggende begroeiing. Hierdoor ontstaat een
transparant beeld.
Er is bewust niet gekozen om het bedrijventerrein in te pakken, maar het beeld te verzachten. De
volgende impressie en het aanzicht Noord zoals hiervoor al getoond laten duidelijk zien hoe dit
uitwerkt bezien vanaf de onderhoudsstrook behorende bij de watergang aansluitend aan de
landscheiding.

Opgaande beplanting met bomen
Dwarsdoorsnede Oostzijde
De overgang van het bedrijventerrein naar de N216 wordt vorm gegeven door een watergang.
De gebouwen mogen in afwijking van de algemene regel ter plaatse in de perceelsgrens worden
gebouwd. Uitgewerkt levert dit de volgende impressie op:
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Dwarsdoorsnede oostzijde

Dwarsdoorsnede zuidzijde
Aan de zuidzijde is een landschappelijke overgang bedacht in de vorm van een
ontwateringssloot met daaraan sluitend een onderhoudsstrook. Tussen de watergang en
onderhoudsstrook is een groenstrook bedacht voor opgaande beplanting in de vorm van heesters
en bomen. Dit levert de volgende impressie op:

Dwarsdoorsnede zuidzijde

Hoogte bedrijfsbebouwing
Op basis van de afstand van de provinciale weg tot de bebouwing aan de andere zijde van de
brede watergang en de relatie tot het open landschap is gekozen voor een hoogte van 10 meter.
Deze hoogte levert een goed beeld op vanaf de provinciale weg en het daarachter gelegen
gebied op het bedrijventerrein. Dit beeld is goed te zien op de dwarsdoorsnede oost.
Deze hoogte sluit daarnaast goed aan op de wensen van de transportbedrijven om voldoende
ruimte te laten voor het stapelen van europallets. Met een gemiddelde hoogte van 2 meter per
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pallet, laat een dergelijk gebouw ruimte voor het stapelen van vijf pallets. Dit is voornamelijk
uit een oogpunt van duurzaam ruimtegebruik een belangrijk uitgangspunt.
Vervolgwerkzaamheden
Binnen de in deze paragraaf geschetste randvoorwaarden dient de komende maanden het
stedenbouwkundige ontwerp verder te worden uitgewerkt. Hiertoe wordt door een
stedenbouwkundig bureau momenteel gewerkt aan een stedenbouwkundig plan en een
beeldkwaliteitsplan.
Wanneer het natuurcompensatieplan en het waterhuishoudingsplan nader zijn uitgewerkt, zullen
deze producten samen met het stedenbouwkundige plan en het beeldkwaliteitsplan het
inrichtingsplan gaan bepalen. Op basis van dit inrichtingsplan worden de nieuw in te richten
deelgebieden in de komende jaren gerealiseerd.
Uitgangspunten vervolgwerkzaamheden
Bij het opstellen van het stedenbouwkundige plan en het beeldkwaliteitsplan verdienen de
volgende zaken nog nadere aandacht:
1. het zicht van de N216 op het bedrijventerrein. Het gaat hierbij vooral om het bepalen van de
beeldkwaliteit van de kavels die in principe met hun rug naar de N216 zijn gekeerd;
2. het zicht vanaf de open ruimte van het weidelandschap over de landscheiding naar het
bedrijventerrein en
3. de interne oriëntatie op de ontsluitingslus;
Hierbij vraagt onder meer de beeldkwaliteit van de te op te richten bedrijfsbebouwing, de
indeling van de kavels en zaken als buitenopslag nadere aandacht. Het bestemmingsplan biedt
hiertoe het planologische en ruimtelijke kader.
4.6

Ontsluiting

Voor de ontsluiting van het transportcentrum is één hoofdontsluiting geschetst die door middel
van een rotonde op de N216 aantakt, ten noorden van het aanwezige benzinestation.
Ontsluitingsstudie (2003) en Actualisatie ontsluitingsstudie (2004).
Uit de verrichte ontsluitingsstudie (Grontmij, 2003) blijkt dat het totaal aantal
verkeersbewegingen op de hoofdontsluiting van het transsportterrein wordt ingeschat op 6.800
personenauto’s-equivalent (pae)/etmaal. Dit betekent dat de aan- en afvoerweg van de
hoofdontsluiting van het transsportterrein elk een intensiteit van circa 3.400 pae /etmaal moeten
kunnen verwerken. Bij de gangbare aanname dat de spitsuurintensiteit 10% van deze
etmaalwaarde bedraagt zal de spitsuurintensiteit circa 340 pae bedragen. De schatting is dat
deze cijfers een worst case scenario weergeven. De praktijk zal dan ook waarschijnlijk lager
uitvallen.
Uit de actualisatiestudie (Grontmij, 2004) blijkt dat uitgaande van deze spitsuur-intensiteit en de
geprognosticeerde intensiteit voor 2014 een enkelstrooksrotonde als ontsluiting volstaat. Het
ruimtebeslag van een enkelstrooksrotonde is afhankelijk van de gekozen boogstralen en de
keuze voor het afwikkelen van het fietsverkeer. In dit kader is in de ontsluitingsstudies
geadviseerd in een vroeg stadium de wegbeheerder er bij te betrekken.
Uit de toetsing van de verkeerseffecten op doorstroming van de rotonde op het kruispunt N216Zandkade is gebleken dat de bestaande enkelstrooks uitgevoerde rotonde nu goed voldoet, maar
net niet als het transportcentrum er nu reeds lag. Voor het prognosejaar 2014 wordt bij een
enkelstrookse rotonde met de ontwikkeling Schelluinen-West zeker congestie verwacht. Indien
blijkt dat deze congestie zich voordoet is het opwaarderen van de rotonde tot ei-rotonde een
oplossing.
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Rotonde ontsluiting
Schelluinen-West

Rotonde
Zandkade

Rotonde
A15 - Banneweg

Transportcentrum
Schelluinen-West

Ontsluiting transportcentrum met aansluiting op de N216
Actualisatie ontsluitingsstudie Schelluinen-West juni 2005
De Actualisatiestudie (Grontmij, 2004) is in juni 2005 aangevuld met een nadere studie naar de
ontsluiting van het plangebied en de gevolgen daarvan voor de afwikkeling van het verkeer in
de omgeving van het plangebied. Een aanvullende verkeerstelling is voor de rotonde Banneweg
uitgevoerd.
Tijdens een overleg met de provincie, d.d. 17 mei 2005, is aangegeven dat het niet reëel is om
de verkeersproductie van Schelluinen-West voor 100% toe te schrijven aan nieuwe
ontwikkelingen. De bedrijven worden immers vanuit de regio verplaatst naar Schelluinen-West.
Deze aanname is echter wel gebruikt bij de berekeningen voor de studie ”Actualisatie
ontsluitingsstudie transportcentrum Schelluinen-West, 2004”. De provincie gaat er van uit dat
50% van de productie en attractie van Schelluinen-West in de autonome situatie ook al gebruik
maakt van de N216. In de berekeningen uit het rapport “Actualisatie ontsluitingsstudie
Transportcentrum Schelluinen-West, 2004” zou de additionele verkeersdruk op de N216 en de
rotondes (nieuw aan te leggen, Zandkade en Banneweg) dan ook 50% te hoog zijn ingeschat. De
gemeente Giessenlanden heeft aangegeven twijfels te hebben bij deze aanname en heeft
opdracht gegeven ook de situatie te bekijken waarbij 25% van het additionele verkeer reeds op
de N216 aanwezig is. Voor beide situaties is in deze rapportage een berekening gemaakt voor de
verkeersintensiteiten op bovengenoemde rotondes voor het planjaar 2014.
De reductie op de intensiteiten van het vrachtverkeer op de N216 is sterk afhankelijk van de
huidige locatie van de bedrijven die op Schelluinen-West zullen vestigen. Hoe meer bedrijven
uit de regio kunnen worden aangetrokken hoe groter de reductie op het overige wegennet.
Rotonde ontsluiting Schelluinen-west op N216
Uit de toetsing van een enkelstrooksrotonde voor de ontsluiting van het transportcentrum op de
N216 blijkt dat zowel in de ochtend als in de avondspits de intensiteiten goed kunnen worden
verwerkt. Dit geldt zowel voor de situatie met een reductie van 25% als met 50%.
Rotonde Zandkade
De bestaande rotonde op het kruispunt van de N216 met de Zandkade voldeed zonder reductie
alleen in de ochtendsituatie. Tijdens de avondspits gaf het resultaat van de rotondeverkenner aan
dat de verzadigingsgraad ruim boven de 80% uitkwam. Bij de vaststelling van het onderhavige
bestemmingsplan op 11 januari 2007, is door de gemeente gesteld dat deze rotonde voorafgaand
aan de realisatie van het bedrijventerrein te reconstrueren.
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De resultaten samengevat:

Rotondetoets
Ochtendspits 2014
Avondspits 2014
Ochtendspits 2014
Avondspits 2014
Ochtendspits 2014
Avondspits 2014

Reductie
Geen
Geen
25%
25%
50%
50%

Verzadigingsgraad
79%
101%
68%
92%
61%
83%

De resultaten van de berekeningen met reductie laten zien dat een afname in het vrachtverkeer
een sterke verbetering in de doorstroming oplevert. Met een reductie van 50% is de
verzadigingsgraad op de rotonde tijdens de avondspits maar net boven de 80%. Dit betekent dat
er tijdens de avondspits een geringe kans op filevorming optreedt in de loop van de periode
tussen nu en 2014. Naar verwachting is de doorstroming gedurende de rest van de dag ruim
voldoende. Op basis van de uitkomsten is geen aanpassing nodig van de bestaande situatie.
Afgesproken is de verkeerssituatie goed te blijven volgen. In de grondexploitatie van het
transportcentrum Schelluinen-West is een budget gereserveerd voor het opwaarderen van de
rotonde Zandkade. De noodzaak van reconstructie wordt onderbouwd.
Rotonde A-15 Banneweg
Voor de toetsing van rotonde op het kruispunt van de Banneweg met de A15 is een
verkeerstelling uitgevoerd gedurende de spitsperiodes. Naast het tellen van de intensiteiten van
het verkeer onderverdeeld naar lichte, middelzware en zware motorvoertuigen is ook de richting
van alle verkeer vastgesteld. De verdeling van het verkeer over de richtingen is sterk bepalend
voor het functioneren van een rotonde, vanwege de mogelijk optredende conflicten met het
overige verkeer.
De rotonde heeft slechts drie aansluitingen, waarvan er twee voorzien zijn van een by-pass voor
het rechtsafslaande verkeer. Dit voorkomt een conflict met het verkeer dat van de rotonde
afkomt. De middenbermen van de rotonde zijn breed, waardoor de reactietijd voor verkeer dat
de rotonde op wil rijden wordt vergroot. Op de rotonde is geen fietsverkeer aanwezig dat de
doorstroming kan beperken.
De telling en toetsing hebben geresulteerd in de volgende tabel:
Rotondetoets
Reductie
Verzadigingsgraad
Ochtendspits 2014
Geen
76%
Avondspits 2014
Geen
79%
Ochtendspits 2014
25%
71%
Avondspits 2014
25%
74%
Ochtendspits 2014
50%
67%
Avondspits 2014
50%
70%
Uit de resultaten blijkt dat verkeer op de rotonde in geen van de situaties problemen zal hebben
met de doorstroming.
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Milieu

5.1

Algemeen

Ten behoeve van dit bestemmingsplan zijn de volgende milieuaspecten van belang:
• bedrijvigheid Parallelweg;
• zonering bedrijventerrein
• flora en fauna;
• waterhuishouding;
• bouwrijpmaken;
• bodem;
• archeologie
• externe veiligheid;
• geluid;
• luchtkwaliteit.
Voor bovengenoemde aspecten is onderzoek verricht. De betreffende onderzoeksrapporten
gelden, zoals reeds in paragraaf 1.4 van voorliggende toelichting is aangegeven als separate
bijlagen bij dit bestemmingsplan. In dit hoofdstuk wordt volstaan met belangrijkste conclusies
uit deze onderzoeken.
5.2

Bedrijvigheid Parallelweg

Voor de bedrijvigheid aan de Parallelweg wordt een restrictief en conserverend beleid gevoerd.
De bedrijvigheid aan de Parallelweg is waar nodig en verantwoord bestemd op basis van
feitelijk gebruik. De wijze van bestemmen sluit aan op de wijze zoals deze bedrijven zijn
bestemd in het geldende bestemmingsplan Landelijk gebied. Dit is vertaald door het
bebouwingspercentage, de bouwhoogte en het maximale aantal toegestane bedrijfswoningen op
de plankaart op te nemen. Daarnaast zijn per bedrijf de maximale gebruiksmogelijkheden
opgenomen door de doeleindenomschrijving voor de bestemming Bedrijfsdoeleinden te
koppelen aan de Staat van Bedrijfsactiviteiten.
Voor de bestemming Agrarische doeleinden is het vigerende bestemmingsplan als uitgangspunt
genomen. Deze bestemming is aangepast conform de provinciale nota Regels voor Ruimte.
5.3

Zonering bedrijventerrein

Bij het zoneren van het bedrijventerrein zijn de gevoelige bestemmingen als uitgangspunt
genomen. Hierbij is rekening gehouden met de woningen aan de Kerkweg, de bedrijfswoningen
aan de Parallelweg en de meest nabijgelegen woning uit de kern van Schelluinen. Op basis
hiervan is een zonering opgenomen waarbij een splitsing is gemaakt tussen een gedeelte waarbij
bij recht bedrijven in de milieucategorie 1 tot en met 3 zijn toegestaan en een zone waarin bij
vrijstelling bedrijven in de milieucategorie 1 tot en met 4 met een maximale afstand van 200
meter tot gevoelige objecten zijn toegestaan.
Bij het bepalen van de afstand tot de bedrijfswoningen aan de Parallelweg is rekening gehouden
met het omgevingstype. Het gebied kan worden gekarakteriseerd als een buitengebied met
verspreid liggende woningen zoals omschreven in Bedrijven en Milieuzonering van de VNG.
Op basis van de in deze VNG-publicatie gehanteerde wijze van zoneren is de aan te houden
afstand tot gevoelige bestemmingen met één stap gecorrigeerd waardoor kan worden volstaan
met een aan te houden afstand van maximaal 50 meter in plaats van de gebruikelijke 100 meter
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afstand (categorie 3b)die moet worden aangehouden ten opzichte van een rustige woonwijk.
Voor de bestemmingscategorie 3a met een maximale afstand van 50 meter kan deze afstand
worden gecorrigeerd volgens dezelfde redenering naar 30 meter.
5.4

Flora en Fauna

In het kader van de verscherpte natuurwetgeving dient, voordat ruimtelijke ingrepen
plaatsvinden, te worden onderzocht of belangrijke natuurwaarden voorkomen op een te
bebouwen locatie. Voor dit bestemmingsplan heeft daarom een natuurtoets plaatsgevonden.
Beschermde gebieden en soorten
Uit de natuurtoets is gebleken dat het plangebied niet in of in de directe omgeving van een
Natuurbeschermingswetgebied ligt. Wel grenst het plangebied aan een ecologische
verbindingszone dat tot de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur behoort. De gewenste
inrichting mag de realisatie van deze verbindingszone niet belemmeren.
Het plangebied herbergt Rode lijstsoorten die in het kader van het provinciaal beleid
gecompenseerd moeten worden en soorten waarvoor in het kader van de Flora- en
faunawetgeving een ontheffing moet worden aangevraagd. In onderstaande tabel zijn alle
soorten weergegeven, die in het plangebied voorkomen en een beschermde status hebben.
Tabel 1: Voorkomende beschermde soorten in het plangebied
Planten
Zoogdieren
Vogels
Amfibieën
Zwanebloem
Konijn
Grutto*
Kamsalamander*
Galigaan*
Haas
Tureluur*
Kleine
watersalamander
Kamgras*
Egel
Kievit
Bruine kikker
Mol
Graspieper*
Middelste groene
kikker
Huisspitsmuis
Boerenzwaluw*
Grote groene kikker
Hermelijn
Buizerd
Gewone pad
Wezel
Ringmus*
Bunzing
Torenvalk
Veldmuis
Fazant
Kraai
Ekster
Kauw
Witte kwikstaart
Spreeuw

Vissen
Bittervoorn*
Grote modderkruiper*
Kleine modderkruiper

* Rode lijstsoort.

Effecten
De belangrijkste effecten van het transportterrein betreffen het ruimtebeslag (vernietiging) en
rustverstoring. Door het ruimtebeslag zullen de aanwezige soorten en hun leefgebieden of
groeiplaatsen verdwijnen. Voor algemene soorten zal dit geen significante effect hebben, omdat
ze in Nederland vrij veel voorkomen en er voldoende alternatieve leefgebieden in de omgeving
aanwezig zijn. De duurzame instandhouding van deze soorten is niet in het geding. Wanneer bij
de inrichting van het plangebied geen rekening wordt gehouden met de leefgebieden van de
beschermde soorten, zullen deze uit het plangebied verdwijnen.
Wat betreft rustverstoring, deze is in de huidige situatie al aanwezig door de N216, de A15 en
de spoorlijn. De toenemende verstoring zal geen significant effect hebben op de voorkomende
soorten (voornamelijk kleine zoogdieren en (weide)vogels), omdat in de omgeving voldoende
alternatieve leefgebieden aanwezig zijn.
Gebieden
Geconcludeerd kan worden dat het plangebied:
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•
•
•

niet gelegen is in of binnen de beïnvloedingssfeer van een Natuurbeschermingswetgebied;
niet is gelegen in of binnen de beïnvloedingssfeer van de Provinciale Ecologisch
Hoofdstructuur, maar wel grenst aan een ecologische verbindingszone;
Rode lijstsoorten herbergt die beschermd zijn in het kader van het provinciaal beleid en
soorten die in het kader van de Flora- en faunawet beschermd zijn. In de onderstaande tabel
staan de soorten aangegeven die effecten ondervinden van de geplande activiteiten en
waarvoor geen vrijstelling geldt.

Tabel 2: Voorkomende soorten in het gebied met beschermingsstatus
Soort
Flora- en faunawet

Rode lijst

Amfibieën

Kamsalamander

Categorie 3

X

Vogels

Grutto

Categorie 2/3

X

Tureluur

Categorie 2/3

X

Kievit

Categorie 2/3

Bittervoorn

Categorie 3

X

Grote modderkruiper

Categorie 3

X

Kleine modderkruiper

Categorie 2

Vissen

Provinciaal beleid
De provincie Zuid-Holland heeft de compensatieplichtige gebieden van het Structuurschema
Groene Ruimte overgenomen en aangevuld. Wanneer de realisatie van de Provinciale
Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) belemmerd wordt, is compensatie verplicht. Bij de aanleg
van het transportterrein is dit niet aan de orde. Wel wordt een bijdrage verwacht aan de
realisatie van de verbindingszone, die aan het plangebied grenst.
Daarnaast zijn leefgebieden van Rode lijstsoorten compensatieplichtig. Aangezien in het
plangebied verschillende Rode Lijst soorten voorkomen, dient er gecompenseerd te worden. Het
gaat hierbij om de compensatie voor de kamsalamander, grutto, tureluur, bittervoorn en grote
modderkruiper. In overleg met de provincie Zuid-Holland is ook besloten te compenseren voor
de heikikker. Deze soort komt in de gehele Alblasserwaard voor en aangenomen mag worden
dat deze soort ook in het plangebied voor komt. De compensatie moet gereed zijn en
functioneren, voordat de ingrepen plaatsvinden.
Voor de Rode lijstsoorten is contact gezocht met de provincie Zuid-Holland, die de taakstelling
voor het compensatieplan heeft beoordeeld. Op basis van deze taakstelling is een
compensatieplan opgesteld, dat door de provincie Zuid-Holland is goed bevonden.
Flora- en faunawet
Op grond van artikel 75, lid 4 van de Flora- en faunawet moet bij de minister van LNV
ontheffing aangevraagd worden voor verstoring en vernietiging van de beschermde soorten
bittervoorn, grote modderkruiper, kleine modderkruiper, heikikker en kamsalamander.
Voor vogels kan in principe geen ontheffing worden verleend. Voor deze soorten geldt dat deze
niet opzettelijk mogen worden verontrust en dat vaste voortplantings-, rust- of verblijfplaatsen
niet mogen worden verstoord. Hiertoe dienen de verstorende werkzaamheden buiten het
broedseizoen (per soort verschillend, maar ongeveer in de periode maart-juli) uitgevoerd te
worden. De werkzaamheden kunnen ook gestart worden vóór het broedseizoen. Wanneer er
echter een vogel gaat broeden en deze versoord wordt door de werkzaamheden, dan moeten de
werkzaamheden stil gelegd worden.
De ontheffing wordt namens de minister verzorgd door Dienst Landelijk Gebied. De
proceduretijd tussen het indienen van de aanvraag en het bekendmaken van het besluit door
LNV is 6 weken. Uit ervaring kan dit 5 à 6 maanden duren. Om tot een snelle besluitvorming te
komen is het noodzakelijk dat de aanvraag ontvankelijk is. Dit houdt in dat op grond van de
ingediende aanvraag LNV genoeg informatie heeft om een besluit te kunnen nemen.

99075589 - La Fors, revisie
Pagina 33 van 66

Milieu

Zicht op plangebied

Voor de kleine modderkruiper is een ontheffingsaanvraag met mitigerende maatregelen
voldoende. Voor de soorten heikikker, kamsalamander, bittervoorn en grote modderkruiper
moeten naast mitigerende maatregelen ook compenserende maatregelen getroffen worden.
De ontheffing is in september 2006 aangevraagd. Vooraf aan de aanvraag zijn de mitigerende en
compenserende maatregelen met DLG besproken en goed bevonden. Naar verwachting wordt
de ontheffing begin 2007 ontvangen.
Compensatie bittervoorn, grote modderkruiper, heikikker en kamsalamander
Zowel in het kader van de Flora- en faunawet en het provinciaal beleid, moet gecompenseerd
worden voor de bittervoorn, grote modderkruiper, heikikker en kamsalamander. Compensatie
binnen het plangebied is mogelijk. Het is niet noodzakelijk om voor elke soort de oppervlakte
aan verloren leefgebied te compenseren (2,5 hectaren), aangezien de soorten hetzelfde
leefgebied delen.
Aan de noordgrens van het plangebied wordt een brede groenzone gerealiseerd bestaande uit
een plas-dras oever, een onderhoudspad en een strook met bomen en struiken. De plas-dras
oever wordt circa 4 meter breed, is circa 970 meter lang en maximaal 30 cm diep. Deze oever
met een oppervlak van circa 0,4 hectaren biedt paai- en schuilmogelijkheden voor de bittervoorn
en de grote modderkruiper. Daarnaast bestaat de waterberging, met een oppervlakte van 1,3
hectaren, uit aaneengesloten wateren van 10 meter breed met minimaal 100 meter
natuurvriendelijke oevers van 50 cm breed.
Voor de heikikker en kamsalamander wordt een geïsoleerde poel gerealiseerd nabij de
waterberging en huidige mogelijke overwinteringlocaties (tuinen en groenstrook). De poel krijgt
een oppervlakte van 500 vierkante meter. De oevers aan de noord- en oostzijde zijn minimaal
1:5 en de poel is maximaal 1,5 meter diep. Om oppervlaktewater zoveel mogelijk uit de poel te
weren, wordt langs de noordoostoever een grondrug van 10 tot 20 cm aangelegd.
Compensatie grutto en tureluur
In de directe omgeving van het plangebied zijn kansrijke compensatiemogelijkheden aanwezig
voor de grutto en de tureluur. In totaal zal 27,4 hectaren moeten worden gecompenseerd. Dit
gebied is kleiner dan het gebied dat feitelijk wordt veranderd van functie doordat een deel van
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het gebied in de huidige situatie potentieel ongeschikt is door de verstoring van de aangrenzende
infrastructuur.
In overleg met de provincie Zuid-Holland is echter gekozen voor een financiële compensatie in
plaats voor een fysieke compensatie. Het gebied dat verloren gaat herbergt namelijk één paar
grutto en één paar tureluur en is daardoor geen levensvatbare populatie. De Rom-S staat garant
voor de financiële compensatie en zoekt hiervoor een natuurorganisatie voor het inrichten of
beheren van een weidevogelgebied. Dit weidevogelgebeid ligt bij voorkeur in de
Alblasserwaard.
De hoogte van de financiële compensatie wordt in overleg met de provincie Zuid-Holland
vastgesteld. Dit geldt ook voor de precieze inrichting en beheer van het weidevogelgebied.
Nader overleg met de provincie en toekomstige terreinbeheerder zal moeten uitwijzen welke
locatie en welke maatregelen hiervoor in aanmerking komen.
De financiële compensatie moet rond zijn voordat de ingreep in het gebied plaatsvindt.
Mitigerende maatregelen
In de aanvraag voor ontheffing (in het kader van de Flora- en faunawet) moet aangegeven
worden op welke wijze mitigerende maatregelen getroffen worden om de schadelijke effecten
zoveel mogelijk te beperken.
Voorbeelden van mitigerende maatregelen voor dit plan kunnen zijn:
• bestaande waterlopen behouden of nieuwe waterlopen aanleggen met hetzelfde natuurtype;
• bij het dempen van de sloten beschermde soorten wegvangen (amfibieën en vissen) en
terugplaatsen in een geschikt biotoop in de directe omgeving;
• de sloten van één kant dempen, waardoor er vluchtmogelijkheden zijn voor de amfibieën;
• verstorende maatregelen buiten het broedseizoen (maart-juli) uitvoeren;
• verstorende maatregelen buiten het paaiseizoen van vissen en amfibieën en niet gedurende
de winterrust uitvoeren
Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan biedt voldoende ruimte om de voorgestelde mitigerende en
compenserende maatregelen die nodig zijn voor de voorkomende soorten te kunnen realiseren.
De aanleg van de plas-dras oever van circa vier meter langs de Landscheiding is in de nieuwe
bestemming planologisch mogelijk gemaakt. De overige compensatiemaatregelen zijn binnen
het plangebied te realiseren en heeft de bestemming Natuur verkregen.
De basisrandvoorwaarden voor de realisatie van natuurcompensatie worden in het
bestemmingsplan verankerd. Opgenomen is dat bij de realisatie rekening moet worden
gehouden met de aanleg van een plas-dras oever, de waterberging met natuurvriendelijke oevers
en de poel.
In de fase van ontwerpbestemmingsplan naar vast te stellen bestemmingsplan zijn de
voorwaarden voor de verkregen ontheffing en de verdere uitwerking van het compensatieplan
verwerkt in deze toelichting. Deze uitwerking is ingepast in de planologische randvoorwaarden
die voor het plangebied zijn vastgesteld. Het betreft hierdoor als het ware een uitwerking van de
hoofdkaders voor de compensatie voor de flora en fauna die door de aanleg van het
bedrijventerrein en de daarbij behorende voorzieningen mogelijk worden aangetast of
vernietigd.
Hierbij geldt als belangrijk uitgangspunt dat het bestemmingsplan in voldoende mate de in het
gebied aanwezige natuurwaarden respecteert. Daarnaast geldt dat de benodigde
natuurcompensatie zoveel als mogelijk binnen het gebied zelf wordt gerealiseerd en dat over het
onderdeel natuurcompensatie dat niet in het plangebied zelf kan worden gerealiseerd sluitende
afspraken zijn gemaakt om hier op een andere locatie aan te voldoen.
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Conclusie
Uit de uitgevoerde natuurtoets en berekening van de taakstelling voor natuurcompensatie en de
daaruit voortvloeiende aangevraagde ontheffing voor de verstoring c.q vernietigen van de in het
gebied voorkomende natuurwaarden kan worden geconcludeerd dat de in het gebied
voorkomende natuurwaarden geen belemmeringen vormen voor de realisatie van het
bedrijventerrein.
Daarnaast wordt door de aangevraagde ontheffing en het op te stellen compensatieplan in
voldoende mate gegarandeerd dat de in het gebied voorkomende natuurwaarden een goede
plaats krijgen in het nieuwe gebied. De compensatie van weidegrond voor de grutto en tureluur
vindt op financiële wijze plaats door een bijdrage van ROM-S aan een natuurorganisatie.
5.5

Waterhuishouding

Ten einde inhoud te kunnen geven aan de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein
is rekening gehouden met een duurzame inrichting van het watersysteem, dat goed aansluit bij
de gebiedskenmerken. In dit verband is ingespeeld op de beleidslijnen van de provincie en de
eisen die het Waterschap Rivierenland stelt. In het kader van de watertoets is intensief overleg
gevoerd met het waterschap Rivierenland. De resultaten zijn uitgewerkt in het rapport
Watertoets transportbedrijventerrein Schelluinen-West. Naderhand zijn nadere afspraken
gemaakt over het realiseren van het benodigde oppervlak open water ten behoeve van de
waterbergingsopgave. Deze afspraken zijn verwoord in deze paragraaf. Momenteel worden de
wateraspecten uitgewerkt naar een Waterhuishoudingsplan. Het Waterhuishoudingsplan behoort
bij de aanvraag in het kader van de Keur van het waterschap Rivierenland.
Op deze wijze wordt gewaarborgd dat de werkzaamheden voor de aanleg van het
bedrijventerrein en de aanleg van de daarbijbehorende delen op elkaar aansluiten. Hierbij zal in
het bijzonder aandacht worden besteed aan de opeenvolging van de werkzaamheden. Dit ziet
vooral toe op het bouwrijp maken van het bedrijventerrein en het realiseren van compenserende
waterbergingsgebieden bestaande uit een watergang langs de landscheiding, een watergang
langs de N216, een sloot aan de zuidzijde van het bedrijventerrein en het inrichten van de
zuidoostelijke punt voor waterberging en natuurcompensatie.
Proces
De Watertoets transportbedrijventerrein Schelluinen-West is opgesteld in overleg met het
Hoogheemraadschap Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (HHAV) en het Zuiveringschap
Hollandse Eilanden en Waarden (ZHEW). In 2005 zijn beide organisaties gefuseerd tot het
waterschap Rivierenland. Op de watertoets is een wateradvies (OW/U 0400067, 8 januari 2004)
afgegeven.
Nadien is het plan voor transportbedrijventerrein Schelluinen-West gewijzigd. Daarom heeft in
2006 aanvullend overleg plaatsgevonden met het waterschap Rivierenland. Op 29 augustus
2006 zijn de uitgangspunten voor de inrichting van de watergangen vastgelegd. De profielen
voor de watergangen zijn tijdens het overleg op 19 december 2006 besproken. Het waterschap
Rivierenland heeft goedkeuring gegeven op de profielen.
Waterstructuur
Het plangebied wordt omringd door watergangen die in open verbinding staan met de overige
watergangen in het peilgebied. In verband met eisen ten aanzien van de waterhuishouding, de
ecologische hoofdstructuur en de landschappelijke inpassing zijn de karakters van de
watergangen verschillend. De onderstaande figuur geeft een globale aanduiding van het
watersysteem weer.
Voor de dwarsprofielen wordt verwezen naar paragraaf 4.5 waarin de stedenbouwkundige en
landschappelijke randvoorwaarden voor het bedrijventerrein zijn uitgewerkt.
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A-watergang langs de landscheiding
De breedte van de watergang wordt 7,0 meter, met een waterdiepte van 1,0 m ten opzichte van
zomerpeil. De oever aan de zijde van het exploitatiegebied wordt over een breedte van 4,0 m
verlaagd tot het 0,2 meter beneden zomerpeil en ingericht als plasdraszone. De plasdraszone
draagt hierdoor volledig bij aan de waterbergingsbehoefte. De watergang wordt aangemerkt als
A-watergang.
Brede watergang langs de N216
Een brede watergang van 10,2 meter breed vormt de scheiding tussen de N216 en het
bedrijventerrein. De waterdiepte bedraagt 1,0 m ten opzichte van zomerpeil. De
bedrijfsgebouwen staan in het water. Aan deze zijde komen derhalve geen taluds voor. Aan de
zijde van het N216 is een onderhoudsstrook voorzien van 3 meter direct naast de watergang. De
oeververbinding ter plaatse van de toegang tot het bedrijventerrein wordt als brug uitgevoerd
dan wel voorzien van een ruim gedimensioneerde duiker in verband met varend onderhoud en
een goede doorstroming. De watergang wordt aangemerkt als A-watergang.
Watergang langs de zuidrand exploitatiegebied
De watergang langs de zuidrand van het exploitatiegebied vormt de verbindende schakel tussen
alle afgesloten watergangen loodrecht op de Parallelweg. Tevens vormt de watergang de fysieke
grens van het bedrijventerrein. De watergang heeft het karakter van een poldersloot met een
waterbreedte van 3,7 meter. De waterdiepte bedraagt 1,0 meter ten opzichte van zomerpeil.
Langs beide oevers dient een 1,0 meter brede strook vanaf insteek talud te worden vrijgehouden
in verband met inspectie en onderhoud. De watergang wordt aangemerkt als B-watergang.
Waterplas
De zuidoosthoek van het plangebied tussen de provinciale weg N216 en de Parallelweg biedt
ruimte voor een waterplas. De waterplas staat door middel van een duiker onder de Parallelweg
in verbinding met de watergang langs de Betuweroute. De waterplas krijgt een oppervlak van
1,0 hectare.
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Watergang langs de Betuweroute
Door het aanbrengen van een duikerverbinding met de waterplas maakt de bestaande watergang
langs de Betuweroute eveneens onderdeel uit van het watersysteem van het plangebied. De
afmetingen van de watergang blijven ongewijzigd.
Benodigde waterberging
Het benodigd oppervlak open water binnen het bestemmingsplangebied bedraagt 11,3% van het
totale oppervlak van het bestemmingsplangebied. Het totale oppervlak bedraagt 64 hectare,
zodat minstens 7,2 hectare als open water moet worden ingericht.
In de plannen is in totaal 6,5 hectare open water binnen de begrenzing van het
bestemmingsplangebied opgenomen. Dit betekent dat op basis van het criterium 11,3% van het
totale gebied nog een oppervlak van 0,7 hectare is benodigd. Met het waterschap Rivierenland is
afgesproken dat niet eerder mag worden gestart met de ontwikkeling van het bedrijventerrein
Schelluinen-West, dan wanneer bekend is waar en op welke wijze, met instemming van het
waterschap Rivierenland, de resterende waterbergingsopgave van 0,7 hectare voor het
bestemmingsplangebied Schelluinen-West wordt gerealiseerd. Er is reëel zicht (mondelinge
overeenkomst) op dat de ROM-S op korte termijn ruimte verwerft waarop de
waterbergingsopgave kan worden gerealiseerd.
Fasering
Het bedrijventerrein wordt in twee fasen aangelegd. Bij realisatie van fase 1 blijft het terrein van
fase 2 ongewijzigd. Dit betekent dat circa 0,7 hectare aan watergangen blijft gehandhaafd. In
totaal is na realisatie van fase 1 6,3 hectare oppervlaktewater aanwezig. Dit komt overeen met
een tekort van 0,9 hectare.
Bij de realisatie van fase 2 wordt meer oppervlaktewater gegraven dan wordt gedempt. Na
realisatie van fase 2 is 6,5 hectare oppervlaktewater aanwezig, oftewel een tekort van 0,7
hectare oppervlaktewater. Dit tekort van 0,7 hectare oppervlaktewater wordt buiten het
zogenaamde exploitatiegebied maar binnen het bestemmingsplangebied aangelegd.
In de realisatiefase zal OASEN worden betrokken bij de ontwikkeling.
Waterkwaliteit
Om een goede waterkwaliteit na te streven wordt er rekening gehouden met de volgende punten:
• Langs een A-watergang wordt een brede natuurvriendelijke oever aangelegd.
• De watergangen staan (met uitzondering van de duikerverbinding onder de Parallelweg) met
elkaar in open verbinding, hiermee ontstaat er voldoende doorstroming.
• Met het oog op de eutrofiëringproblematiek moet aangegeven worden dat het veenpakket bij
voorkeur niet wordt aangesneden.
Riolering
De beslisboom aan- en afkoppelen verharde oppervlakten 2003 is van toepassing. Dit betekent
dat neerslag van daken van gebouwen rechtstreeks wordt geloosd op het oppervlaktewater. Door
middel van bouwvoorschriften zal het toepassen van uitloogbare materialen worden gemeden.
Het afstromende water van de verharde oppervlakken op maaiveldniveau (wegen, verharding
rond gebouwen) zal worden afgevoerd via de RWA-leiding van het verbeterd gescheiden
stelsel.
5.6

Bouwrijpmaken

De huidige drooglegging in het gebied (verschil maaiveld – polderpeil) bedraagt circa 0,40
meter. Voor de nieuwe bestemming als bedrijventerrein is een drooglegging van circa 1,20
meter ten opzichte van het zomerpeil gewenst. Dit betekent een netto ophoging van circa 0,8
meter.
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Uitgaande van een gemiddeld maaiveldniveau van NAP –0,90 meter is, volgens het verrichte
onderzoek (Grontmij, PM) een bruto ophoging noodzakelijk van 2,30 à 2,40 meter. Door middel
van een tijdelijke overhoogte van 1,0 meter in combinatie met verticale drainage hart op hart
van 1,50 meter kan in een jaar tijd een restzetting worden bereikt van 0,10 meter.
5.7

Bodem

In opdracht van de gemeente is onderzoek gedaan naar de bodem- en grondwaterkwaliteit door
het verrichten van een historisch onderzoek (Grontmij, 2004). Hieruit is naar voren gekomen dat
in het gebied slechts een beperkt aantal locaties aanwezig zijn waarvoor nog nader onderzoek
moet worden gedaan. Deze locaties zijn opgenomen in de volgende tabel. Deze locaties zijn
aangegeven op de kaart behorende bij het rapport.
Te onderscheiden deellocaties met onderzoeksstrategie
Deellocatie

Oppervlakte

Weilandpercelen
27 ha
Stortplaats bouwmaterialen
2

Gedempte sloten (35-60 m) 200 m (per

Verdacht/

Aard verwachte

Plaats van

Onderzoeks-

Onverdacht

stoffen

voorkomen

strategie

Onverdacht
Verdacht

Diversen

Grond

ONV-GR
VED-HE

Verdacht

Diversen

Grond

VEP

1

sloot)
2

Gedempte sloot (200 m)

800 m

Gedempte sloot ( 650 m)

2600 m

Dammen

20 m (per

2

2

Verdacht

Diversen

Grond

VEP

Verdacht

Diversen

Grond

VEP

Verdacht

Diversen

Grond

VEP

Onverdacht

-

-

Onverdacht

dam)
Sloten

Lengte 8.750
m

1 ONV-GR
VEP

1

Grootschalig onverdacht
Verdacht, plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern

Daarnaast zijn in het verleden vervuilingen aangetroffen. Het gaat hierbij om de locatie van de
verlegde Parallelweg, de Kerkweg 3a en het tankstation aan de Provinciale weg N216. Deze
vervuilingen zijn gesaneerd. Hierbij is wel mogelijk een (beperkte) restverontreiniging
achtergebleven op aangrenzende locaties. Het betreft de percelen met oude huisnummering
Parallelweg 12, 13 en 15. Evaluaties van deze saneringen zijn niet in de archieven aangetroffen.
Voordat de grond wordt aangekocht zal nader onderzoek worden gedaan naar bovengenoemde
zaken. Bij de aankoop van de grond zullen hier nadere afspraken over worden gemaakt.
Naar verwachting zullen deze aanvullende onderzoeken geen belemmeringen opleveren voor de
realisatie van het bedrijventerrein. Waneer echter mocht blijken dat dit consequenties heeft voor
de inrichting van het bedrijventerrein zal dit bij de verdere uitwerking van de verkaveling
worden meegenomen. Het bestemmingsplan laat hiervoor door de gekozen opzet en
plansystematiek voldoende ruimte toe.
5.8

Archeologie

De gemeente Giessenlanden heeft aan Grontmij Nederland bv de opdracht verleend om een
archeologisch bureauonderzoek uit te voeren in Schelluinen- West. Uit dit bureauonderzoek
blijkt dat het grootste deel van het plangebied een lage archeologische verwachting heeft. Er
bevinden zich echter drie geologische elementen in het plangebied die potentiële archeologische
vindplaatsen zouden kunnen zijn. Het betreft hier twee stroomruggen en een rivierduin.
Eerder archeologisch onderzoek dat in het westen van het plangebied in het kader van de
voorbereiding van de Betuweroute heeft plaats gevonden, leverde geen archeologische
vindplaatsen op.
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Gezien de resultaten van het eerder uitgevoerde onderzoek door RAAP en de ROB is de kans op
het aantreffen van een archeologische vindplaats in het westelijke deel van het plangebied
uitermate gering. Het duin dat daar eventueel in de ondergrond zit, ligt zeer diep en is moeilijk
te onderzoeken. Uit overleg met het overkoepelend gezag, de provinciaal-archeoloog van ZuidHolland is gebleken dat als ten behoeve van bouwwerkzaamheden heipalen in het duin worden
geslagen, dit duin onderzocht zal moeten worden door middel van grondboringen.
Booronderzoek (handmatig) zal ook plaats dienen te vinden op de aanwezige stroomgordels.
Door middel van boringen kunnen de stroomgordels beter in kaart worden gebracht en
eventuele archeologische vindplaatsen worden gekarteerd.
Bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid 1 voor het uitbreiden van het bedrijventerrein
in de richting van de Kerkweg is het doen van een aanvullend archeologisch onderzoek als
criterium opgenomen. De uitkomst van het archeologisch onderzoek is bepalend voor de wijze
waarop het bedrijventerrein in de richting van de Kerkweg verder zal worden uitgebreid. Voor
de oostelijke punt is op de plankaart een archeologisch waardevol gebied opgenomen. Het
vervolgonderzoek bepaalt de wijze waarop het deelgebied in de toekomst zal worden ingericht
voor waterberging en natuurcompensatie.
Uit het uitgevoerde bureauonderzoek is gebleken dat zich binnen het plangebied een drietal
locaties bevindt waarbinnen een grote kans bestaat op het aantreffen van archeologische
waarden. Het betreft twee locaties waarbinnen in de ondergrond een fossiele stroomrug is
gelegen en één locatie waarin zich in de diepere ondergrond een rivierduin bevindt. Deze
locaties hebben in het verleden goede bewoningsmogelijkheden geboden.
Tijdens het veldwerk zijn de verschillende locaties onderzocht op de aanwezigheid van
archeologische waarden. Het onderzoek kon op één locatie (in het noorden van het plangebied)
niet worden uitgevoerd omdat de huidige grondeigenaar geen toestemming verleende. Voor dit
deelgebied is een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen. Deze uitwerkingsbevoegdheid kan
alleen worden toegepast als nader onderzoek wordt gedaan naar de archeologische waarden.
Het onderzoek aan de Kerkweg heeft aangetoond dat zich inderdaad een rivierduin bevindt in de
diepere ondergrond. De top van dit duin bevindt zich op 5,5 tot 8,0 m. beneden het huidige
maaiveld. In 2 boringen zijn (indirecte) aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een
archeologische vindplaats. Het betreft sporen van houtskool welke afkomstig kunnen zijn van
een vindplaats, maar ook een natuurlijke herkomst kunnen hebben of door de lucht van elders
zijn aangevoerd. Er zijn geen primaire archeologische indicatoren aangetroffen (zoals vuursteen,
aardewerk, bot, etc.).
Gezien de diepteligging van het duin en de beperkte verstoringen die er gaan plaatsvinden lijkt
vervolgonderzoek niet noodzakelijk te zijn.
De meest oostelijk gelegen stroomrug is in de boringen duidelijk zichtbaar. Uit het onderzoek is
gebleken dat het bodemprofiel plaatselijk verstoord is. In de boringen zijn geen archeologische
indicatoren waargenomen. Dit maakt dat de kans klein is dat zich in dit gedeelte van het
plangebied archeologische waarden bevinden en er waarschijnlijk geen vervolgonderzoek
noodzakelijk zal zijn.
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5.9

Externe veiligheid

In opdracht van de gemeente is door Grontmij onderzoek gedaan naar externe veiligheid
(Grontmij 2005). Hierbij is gekeken naar een drietal aspecten:
1. De aanwezigheid van een LPG-tankstation.
2. De provinciale weg (N216).
3. De Betuweroute
4. A-15
5. bedrijvigheid op het bedrijventerrein.
5.9.1

LPG-tankstation

In 2003 is uit de beoordeling van het tankstation naar voren gekomen dat het station niet in
aanmerking komt voor sanering omdat er zich geen kwetsbare objecten bevinden binnen een
afstand van 50, er zich geen woonhuizen, ziekenhuizen en dergelijke binnen een afstand van 80
meter vanaf het vulpunt voorkomen.
Vanaf het vulpunt geldt afhankelijk van de feitelijke doorzet een plaatsgebonden risicocontour
van respectievelijk 45 meter bij een maximale doorzet van 1000 m3 per jaar. Op basis van
informatie van de milieudienst is vast komen te staan dat de feitelijke doorzet voor het
betreffende bedrijf ruim minder is dan 1000 m3. (circa 600 m3). 1000 m3 laat vooralsnog
voldoende ruimte voor de groei van de feitelijke doorzet per jaar voor de planperiode. Daarnaast
ontstaat hierdoor voldoende ruimte voor het bedrijventerrein, waarvan het LPG-tankstation
onderdeel van gaat uit maken.. Voor het groepsrisico geldt een aandachtsgebied met een
doorsnee van 150 meter vanaf het LPG-vulpunt.
Dit is in het bestemmingsplan vertaald door te bepalen dat er zich op het bedrijventerrein geen
kwetsbare objecten mogen vestigen zoals omschreven in het Besluit Externe Veiligheid
Inrichtingen (=BEVI) binnen een afstand van 45 meter ten opzichte van vulpunt. Daarnaast is
bepaald dat bij recht het oppervlak aan kantoorruimte niet meer mag bedragen dan 1500 m2. Bij
vrijstelling kan dit oppervlak worden vergroot nadat is aangetoond dat er geen belemmeringen
zijn te verwachten op basis van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen. Daarnaast is de
komst van een facility point gekoppeld aan binnenplanse vrijstellingsprocedure gekoppeld aan
een externe veiligheidstoets.

Situering LPG station in plangebied
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Tennisbanen

Party-centrum

Voetbalkantine
LPG-station

Locatie objecten

Tennisbanen

Party-centrum

Voetbalkantine
LPG-station

Luchtfoto objecten
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Remon Party Centrum
Besluit externe veiligheid inrichtingen
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen richt zich, zoals uit de naam blijkt, primair op
inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Welke inrichtingen onder de werking van het
besluit vallen, blijkt uit artikel 2, lid 1. Deze inrichtingen brengen risico’s met zich mee voor de
in de omgeving gelegen risicogevoelige objecten.
Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten
Het besluit onderscheidt twee categorieën risicogevoelige objecten, namelijk kwetsbare en
beperkt kwetsbare objecten. Dit onderscheid is gebaseerd op maatschappelijke opvattingen over
de groepen mensen die in het bijzonder moeten worden beschermd en op gegevens zoals het
aantal personen en de verblijfstijd van groepen mensen. Kwetsbare objecten zijn bijvoorbeeld
woningen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, scholen, kinderopvang, grote kantoren, hotels en
winkelcomplexen en grote kampeer- en recreatieterreinen. Beperkt kwetsbare objecten zijn
volgens het besluit verspreid liggende woningen, dienstwoningen van derden, kleinere kantoren,
hotels en winkels, bedrijfsgebouwen, sporthallen, zwembaden, speeltuinen, overige sport- en
kampeerterreinen en objecten van hoge infrastructurele waarde zoals elektriciteitscentrales.
Plaatsgebonden risico
Vervolgens geeft het besluit waarden voor het risico dat toelaatbaar wordt geacht voor deze
objecten. Hierbij worden twee vormen van risico onderscheiden. Allereerst het plaatsgebonden
risico: dit is een maat voor het overlijdensrisico op een bepaalde plaats, waarbij het niet van
belang is of op die plaats daadwerkelijk een persoon aanwezig is. In het besluit is het
plaatsgebonden risico gedefinieerd als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en
onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van een inrichting zou verblijven, overlijdt
als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval met een gevaarlijke stof. Dit risico laat zich
goed ruimtelijk vertalen, aangezien het gaat om punten waar zich een bepaald risico voordoet.
Deze punten kunnen worden verbonden tot een contour.
Voor de zogenaamde categoriale inrichtingen, waarbij slechts één stof of categorie van stoffen
verantwoordelijk is voor het risico, kan het plaatsgebonden risico eenvoudig worden bepaald.
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om LPG, enkelvoudige opslagen, ammoniakopslag en dergelijke.
Voor deze inrichtingen is op basis van een ministeriële regeling de plaatsgebonden
risicocontour vertaald in een afstand. Bij de niet-categoriale inrichtingen, waarbij niet steeds
dezelfde stoffen aanwezig zijn en waarbij stoffen wellicht worden bewerkt, kan geen standaard
afstand worden bepaald. De ligging van de plaatsgebonden contour zal hierbij moeten worden
bepaald door een risicoanalyse.
Voor kwetsbare objecten geldt een harde normstelling in de vorm van een grenswaarde. Voor
beperkt kwetsbare objecten geldt een richtwaarde. De grenswaarde dient altijd en de
richtwaarde zoveel mogelijk in acht te worden genomen. Zowel de grens- als de richtwaarde
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voor het plaatsgebonden risico is bepaald op 10-6 per jaar. Voor bestaande kwetsbare objecten
mag gedurende drie jaar na de vaststelling van het besluit een grenswaarde van 10-5 worden
aangehouden en moet uiterlijk op 1 januari 2010 aan de norm van 10-6 worden voldaan. Voor
situaties met een te hoog risico geldt bovendien dat tot 2010 de situatie niet mag verslechteren
(“stand still”-beginsel). Indien bijvoorbeeld sprake is woningen binnen de 10-5-contour, doet
zich een acute saneringssituatie voor en zal binnen drie jaar de milieuvergunning moeten
worden ingetrokken of aangescherpt of de woning moeten zijn gesaneerd.
Aangezien het bij beperkt kwetsbare objecten slechts gaat om een richtwaarde, geldt voor deze
objecten geen saneringsverplichting.
Ten tweede kent het besluit het zogenaamde groepsrisico. Hierbij gaat het om de kans per jaar
dat een groep mensen in minimaal een bepaalde omvang slachtoffer wordt van een ongeval. In
het besluit wordt dit gedefinieerd als de (cumulatieve) kansen dat ten minste 10, 100 of 1.000
personen overlijden als direct gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van de
inrichting en van één ongeval in die inrichting, waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Het
groepsrisico moet worden bepaald binnen het invloedsgebied van de inrichting. Voor het
groepsrisico gelden, anders dan voor het plaatsgebonden risico, geen grenswaarden, maar
slechts oriënterende waarden. Het gaat om een maatschappelijke verantwoordingsplicht aan de
hand van het risico. Ten aanzien hiervan moet een belangenafweging plaatsvinden. De wijze
waarop met het groepsrisico moet worden omgegaan, blijkt uit een bij het besluit behorende
ministeriële regeling en de in concept beschikbare “Handreiking Groepsrisico”.
Ook hier doet zich het verschil voor tussen categoriale en niet-categoriale bedrijven. Voor
categoriale bedrijven kan aan de hand van de tabellen uit de ministeriële regeling worden bepaald
of het aantal personen in het invloedsgebied, in combinatie met het gevaar van de risicobron, de
oriënterende waarde overschrijdt. Bij niet-categoriale bedrijven moet altijd een berekening van
het groepsrisico worden uitgevoerd.
Gevolgen van het veiligheidsbesluit voor het plangebied
In het plangebied ligt een LPG-tankstation die onder de werking van het Besluit externe
veiligheid inrichtingen valt. Op een afstand van circa 127 meter van het vulpunt ligt een
partycentrum en op circa 111 meter ligt een voetbalkantine. Verder ligt op ca. 150 meter van het
vulpunt een tennisvereniging met banen.
Op basis van het BEVI wordt het partycentrum beschouwd als een kwetsbaar object. Van de
voetbalkantine en tennisvereniging is het niet bekend hoeveel personen zich dagelijks daar
bevinden. Binnen het invloedsgebied (150 m) bevinden zich 10 bedrijven die gekenmerkt worden
als beperkt kwetsbare objecten. Tevens is een Facility Point, bij vrijstelling, naast het tankstation
gepland bestaande uit ondermeer een horecagelegenheid en wasstraat.
In het onderstaande wordt ingegaan op het plaatsgebonden en het groepsrisico in relatie tot deze
inrichting en het partycentrum.
Plaatsgebonden risico
De gelimiteerde omzet per jaar is maximaal 1000 m3, dit is een aanname omdat de feitelijke
doorzet niet bekend is. De afstand vanaf het vulpunt tot het party centrum bedraagt 127 meter. Dit
betekent dat de 10-6-contour op 45 meter uit het vulpunt ligt. Vanaf het ondergronds reservoir en
de afleverzuil geldt een afstand van respectievelijk 25 m en 15 m.
De 10-5-contour ligt op 25 m vanuit het vulpunt en op 15 m vanuit het ondergrondse reservoir.
Binnen de 10-6-contour van vulpunt, ondergronds reservoir en afleverzuil is één kwetsbaar object
gesitueerd te weten het Facility Point. Dit object kan slechts ontwikkeld worden bij vrijstelling.
Wanneer dit aan de orde komt, zal in dit kader aanvullend onderzoek op het gebied van externe
veiligheid moeten worden verricht hoe hiermee wordt omgegaan.
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Invloedsgebied Groepsrisico
Binnen de 10-6-contour van vulpunt, ondergronds reservoir en afleverzuil zijn verder geen
kwetsbare objecten gesitueerd. De inrichting voldoet daarom aan het plaatsgebonden risico en er
bestaat geen risico voor het partycentrum.
Groepsrisico
De verantwoordingsplicht voor het groepsrisico volgt uit de artikelen 12 en 13 van het Besluit
externe veiligheid inrichtingen. De verplichting komt tot uitdrukking in een motivering van:
het aantal personen in het invloedsgebied;
het groepsrisico;
de mogelijkheden tot risicovermindering;
de alternatieven;
de mogelijkheden om de omvang van de ramp te beperken;
de mogelijkheden tot zelfredzaamheid;
Invloedsgebied
Voor het LPG-tankstation geldt op basis van de ministeriële uitvoeringsregeling dat de straal van
het invloedsgebied 150 m bedraagt. Het invloedsgebied heeft daarmee een oppervlakte van
7,07 ha. Het invloedsgebied wordt verminderd met het oppervlak binnen de 10-6-contour, ofwel
7,07 ha – (3,14 x 45²)= 6,43 ha.
Personendichtheid
Uit dezelfde uitvoeringsregeling volgt uit tabel 1 van het onderdeel “groepsrisico dichtheden
personen per hectare” dat de dichtheid 17 personen per hectare mag bedragen, wil de oriënterende
waarde niet worden overschreden. Dit komt dus neer op 6,43 x 17 = 109 personen.
Om de bijbehorende personendichtheid te kunnen bepalen, wordt gebruikgemaakt van het
zogenaamde “paarse boek” (CPR 18) met kengetallen. In onderstaande tabel is dit schematisch
weergegeven .
Functie
bedrijven
totaal

aantal
10
totaal

Kengetal
5 personen/bedrijf

Personendichtheid invloedsgebied
50
50
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Voor het partycentrum kan uitgegaan worden van de aanwezigheid van ca. 220 personen
gedurende 12 uur per dag.
Functie

aantal

Kengetal

Partycentrum

1

220

Personendichtheid invloedsgebied
220

Totaal

220

Correctie op de personendichtheid
Uit de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico blijkt dat deze personendichtheid kan
worden gecorrigeerd aan de hand van de correctietabellen uit de ministeriële regeling.
Aangezien hierbij als voorwaarde geldt dat sprake moet zijn van een uniforme
personendichtheid, kan in dit geval geen gebruik van de tabel worden gemaakt. Immers in het
invloedsgebied komt een mengeling aan bebouwing voor. Hier kan enkel de aanwezigheid van
personen worden genuanceerd door onderscheid te maken tussen de nacht- en dagperiode en aan
de hand hiervan te komen tot een gecorrigeerde etmaalwaarde.
Voor woningen kan worden uitgegaan van een bezetting van 70% gedurende de dagperiode en
100% gedurende de nachtperiode. Voor bedrijven wordt uitgegaan van continubedrijven en
dagdienst bedrijven. In dit geval gaat het om dagbedrijven die een bezetting van gemiddeld zo’n
5 mensen per bedrijf die gemiddeld zo’n 8 uur per dag aanwezig zijn. In onderstaande tabel is
de correctiefactor toegepast.
Functie

Correctie op personendichtheid

Bedrijven

33,33%*50 (aanname)

Personendichtheid gecorrigeerd
(afgerond) 17

Totaal

17

Rond het LPG-vulpunt staat hieronder de berekening voor de personendichtheid gecorrigeerd.
De correctie voor het partycentrum wordt dan als volgt berekend.
Functie

Correctie op personendichtheid

Partycentrum

50%*220 (aanname)

Totaal

Personendichtheid gecorrigeerd
(afgerond) 110
110

Binnen het invloedsgebied resteert op basis van bovenstaande berekening geen ruimte voor nog
meer personen. De berekende personendichtheid bedraagt 127 personen, te weten 17 personen
voor de bedrijven en 110 voor het partycentrum. De grens voor het groepsrisico wordt daardoor
met 18 personen overschreden (127 - 109).
Stedenbouwkundig plan
Conform het stedenbouwkundige plan bevinden zich binnen het invloedsgebied naast het
partycentrum nog een voetbalkantine en tennisvelden. De voetbalkantine bevindt zich in het,
voor het groepsrisico bepalend, gebied. Verwacht mag worden dat het toelaatbaar aantal
personen met meer dan één wordt overschreden.
Conclusie
Gezien het feit dat de inrichting niet voldoet aan het groepsrisico, kan binnen het invloedsgebied
(maar wel buiten de 10-6-contour) in beperkte mate gebruik gemaakt worden van het
partycentrum. In dit geval wordt de oriëntatiewaarde overschreden en moeten er maatregelen
genomen worden in overleg met gemeente en brandweer om te kunnen voldoen aan de
verantwoordingsplicht.
5.9.2

Provinciale weg N216

Voor deze weg is een aantal risicoberekeningen uitgevoerd met een aantal stoffen die door de
gemeente zijn vastgelegd in de aanwijzing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
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Berekeningen zijn uitgevoerd met het RBM II model dat ontwikkeld is door RWS om de
risicoberekeningen uit te voeren van het vervoer van gevaarlijke stoffen voor de modaliteiten
weg, spoor en vaarweg.
Het toetsingskader voor de alternatieven is vastgelegd in de Richtlijnen en in tabel 1
weergegeven.
Toetsingscriteria externe veiligheid
Aspect

Toetsingscriterium

Externe
veiligheid

plaatsgebonden risico

onderzoeksmethode
RBM-II

Groepsrisico

RBM-II

uitgedrukt in:
woningen en objecten binnen een contour
van 10-6 per jaar
overschrijding door FN-curve van
oriënterende waarde per km route (lijn 10 4
per jaar voor 10 slachtofferts, 10 -6 per
jaar voor 100 slachtoffers etc.

De essentie van de toetsing voor het aspect externe veiligheid in deze projectfase ligt in een
toetsing aan de concrete normen.
Normstelling
De door de rijksoverheid vastgestelde normen voor de externe veiligheid van transporten van
gevaarlijke stoffen zijn vastgelegd in:
• risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS, 1996);
• circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (verdere uitwerking en
verduidelijking RNVGS).
Er zijn normen bepaald voor het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).
Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon, die onafgebroken en onbeschermd
op een bepaalde plaats langs een weg verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident
met het vervoer van 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. De diverse
niveaus van het plaatsgebonden risico worden geografisch weergegeven door zogenaamde isorisicocontouren (lijnen) om de weg. Daarbij verbindt elke lijn plaatsen in de omgeving van de
weg met een even hoog plaatsgebonden risico.
In de circulaire RNVGS is vastgelegd dat in een nieuwe situatie voor kwetsbare objecten (zoals
woningen) voor het plaatsgebonden risico een grenswaarde moet worden gehanteerd van 10-6
per jaar (kans op overlijden van één op miljoen per jaar). Concreet betekent dit, dat zich geen
kwetsbare objecten binnen de 10-6 /jaar–contouren mogen bevinden.
Voor een bestaande situatie geldt een grenswaarde van 10-5 per jaar (kans op overlijden van één
op honderdduizend per jaar) en een streefwaarde van 10-6 per jaar.
Onder een “nieuwe situatie” wordt in dit verband verstaan: de aanleg van een nieuwe weg, dan
wel een significante wijziging van de transportstromen over de weg, dan wel de realisatie van
nieuwe woningen in de omgeving van de weg die niet zijn voorzien in de vigerende
bestemmingsplannen. Indien de bestaande transportstromen worden gehandhaafd en er sprake is
van een nieuwbouw van woningen die wel is voorzien in de vigerende bestemmingsplannen,
dan is er sprake van een “bestaande situatie”.
Groepsrisico
Het groepsrisico is de kans per jaar per kilometer weg dat een groep van 10 of meer personen in
de omgeving van de weg in één keer het (dodelijk) slachtoffer wordt van een incident met het
vervoer van gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico geeft daarmee de aandachtspunten op de route
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van de weg aan waar zich mogelijk een ramp met veel slachtoffers kan voordoen en houdt
daarmee rekening met de aard en de dichtheid van de bebouwing in de omgeving van de weg.
Het groepsrisico wordt weergegeven door middel van een grafiek, een zogenaamde fN-curve,
waarin op de verticale as de cumulatieve kans op het aantal doden per jaar en op de horizontale
as het aantal doden logaritmisch is weergegeven.
In de RNVGS is de oriënterende waarde voor het groepsrisico per km weg bepaald op:
10-4 per jaar (één op tienduizend per jaar) voor een ongeval met tenminste 10 slachtoffers;
10-6 per jaar (één op miljoen per jaar) voor een ongeval met tenminste 100 slachtoffers;
10-8 per jaar (één op honderdmiljoen per jaar) voor een ongeval met tenminste 1000
slachtoffers;
Enz.
Dit betreft een oriënterende waarde, in de zin dat het bevoegd gezag de mogelijkheid heeft om
hiervan gemotiveerd af te wijken. Bij een overschrijding van de oriënterende waarde van het
groepsrisico of een toename van het groepsrisico moeten de beslissingsbevoegde overheden het
groepsrisico betrekken bij de vaststelling van een vervoersbesluit (bijvoorbeeld de vaststelling
van een wegtracé op basis van de tracéwet of de routering van gevaarlijke stoffen op basis van
de wet vervoer gevaarlijke stoffen) en een omgevingsbesluit (bijvoorbeeld de vaststelling van
een bestemmingsplan).
Maatregelen
Er hoeven in principe geen beperkingen aan het ruimtegebruik te worden gesteld in het gebied
dat op meer dan 200 meter van een route of tracé ligt. Dit laat onverlet dat bestuursorganen in
verband met de mogelijke effecten van een ongeval met gevaarlijke stoffen, die soms verder
reiken dan de genoemde 200 meter, wel andere maatregelen kunnen overwegen. Indien nodig
moeten bij de overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico (mede) als gevolg
van de kwetsbaarheid van de omgeving buiten dit gebied, wel andere beperkingen worden
getroffen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om maatregelen in de sfeer van de zelfredzaamheid
van de bevolking, zoals het belang van goede vluchtwegen, slimme bouwvoorschriften en
specifieke voorlichting. Dergelijke maatregelen kunnen overigens ook aan de orde zijn als er
geen sprake is van een overschrijding van de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico en de
oriëntatiewaarde voor het groepsrisico.
Gerekend is met de volgende stofklassen:
1. GT3: toxische gassen.
2. GF3: licht ontvlambare gassen.
3. GT5: toxische gassen.
Voor alle drie de modellen is er geen plaatsgebonden risicocontour aanwezig. De
plaatssgebonden risicocontour valt voor alle drie de stoffen volgens de berekeningen samen met
de contour van de weg.
De oriëntatiewaarde van het groepsrisico bij het transport van de drie stoffen wordt niet
overschreden. De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico behorende bij de stof GT5 wordt bijna
overschreden. Dit houdt in dat bij toevoeging van nieuwe functies bekeken zal moeten worden
of de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico nog wel kan worden gerespecteerd. Het gaat hierbij
om activiteiten die veel mensen aantrekken. Het bestemmingsplan laat dergelijke activiteiten
niet toe. De aanwezigheid van het aandachtsgebied voor groepsrisico vanuit de N216 vormt dan
ook geen belemmering voor de aanleg van het bedrijventerrein. De resultaten van de in dit kader
uitgevoerde berekeningen zijn in bijlage 1 van deze toelichting opgenomen.
Het feit dat de weg is aangewezen als route gevaarlijke stoffen leidt niet tot belemmeringen
voor de aanleg van het bedrijventerrein.
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5.9.3

Betuweroute

In de risico atlas spoor, vervoer van gevaarlijke stoffen uit 2001, is het tracé dat langs het
plangebied loopt reeds geïdentificeerd als een van de tracés waar de norm van 10-6 op een
afstand van meer dan 30 meter van het midden van het spoor ligt. In deze gebieden is in
principe bouw van kwetsbare objecten niet mogelijk.
Wanneer de Betuwelijn in gebruik genomen wordt dan zal het vervoer van gevaarlijke stoffen
alleen maar toenemen.
Derhalve heeft op basis van cijfers van Pro Rail onderzoek plaatsgevonden om een inschatting
van de vervoersstromen te kunnen maken en om de risico’s (PR en GR) te kunnen bepalen. In
dit kader zijn vijf stoffen berekend: B2, B3, C3, D3, D4 stoffen.
Uit deze berekening vloeit voort dat voor geen enkele van de stoffen de
plaatsgebondensrisicocontour buiten het spoorbaan vak valt. Deze route gevaarlijke stoffen over
het spoor vormt daardoor geen belemmering voor de aanleg van het bedrijventerrein.
Schelluinen
Betuweroute

Stofcategorie

Vervoersfrequentie
Transporten per
jaar

Gemiddelde afstand tot de 10-6
contour

afstand

Betuweroute
Betuweroute
Betuweroute
Betuweroute
Betuweroute

B2
B3
C3
D3
D4

950
200
8850
1000
800

Niet aanwezig
Niet aanwezig
Niet aanwezig
Niet aanwezig
Niet aanwezig

-

5.9.4

Overschrijding
oriëntatiewaarde
voor het
groepsrisico (GR)
-

A-15

In de Risico-atlas vervoer gevaarlijke stoffen is dit deel van de A-15 niet aangewezen als
aandachtsgebied. Derhalve heeft geen nader onderzoek plaatsgevonden. Het vervoer van
gevaarlijke stoffen over de A-15 vormt daarmee geen belemmering voor de ontwikkelingen
zoals voorzien in dit bestemmingsplan.
Bedrijvigheid op het bedrijventerrein
Bij de inrichting van het bedrijventerrein wordt uitgegaan van bedrijven met milieucategorie 1
tot en met 3b. Voor een gebied in het noorden van het bedrijventerrein langs de N216 is de
mogelijkheid opengelaten om een bedrijf met milieucategorie 4 toe te laten.
De transportbedrijven hebben over het algemeen alleen een hindercirkel voor geluid tot een
afstand van maximaal 100 meter.
Deze transportbedrijven vallen uitsluitend onder het BEVI als er meer dan 10 ton aan opslag
plaatsvindt van gevaarlijke stoffen.
Voor dit soort bedrijven moet een kwalitatieve risicoanalyse worden gemaakt om de plaats- en
groepsrisico te berekenen.
Veiligheidsadvies regionale brandweer
De regionale brandweer is in het kader van de externe veiligheid om een veiligheidsadvies
gevraagd. Dit veiligheidsadvies zal vertaald moeten worden naar concrete maatregelen. Het
bestemmingsplan laat alle ruimte om deze maatregelen concreet uit te kunnen voeren. Bij de
vaststelling van het bestemmingsplan zal de gemeente een definitieve afweging maken tussen de
maatschappelijke lasten en economische baten. Het veiligheidsadvies laat echter zien dat het
bedrijventerrein kan worden gerealiseerd. Het veiligheidsadvies geeft een aantal nadere
adviezen voor het verder verbeteren van de veiligheidssituatie
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De knelpunten voor realisering van het bedrijventerrein Schelluinen-West liggen met name in
de criteria groepsrisico en beheersbaarheid. De plaatsgebonden risico’s voor de verschillende
risicobronnen leveren geen knelpunten op.
De oriënterende waarde voor het groepsrisico van het LPG-tankstation wordt overschreden. De
oriënterende waarde voor het groepsrisico wat betreft toxische gassen voor de Provinciale weg
N216 wordt bijna overschreden.
Onder het criterium beheersbaarheid vormen de bereikbaarheid en bluswatervoorziening een
knelpunt. De bereikbaarheid van het bedrijventerrein is voldoende gewaarborgd. In het
bestemmingsplan is hiertoe de mogelijkheid voor een tweetal calamiteitenroutes opgenomen. Op
basis van een nadere uitwerking zal moeten worden bekeken in hoeverre de interne
ontsluitingslus met de calamiteitenontsluiting naar de Parallelweg voldoende mogelijkheden
biedt voor het wegkomen bij een calamiteit. Op dit moment is de hoeveelheid bluswater bij de
risicobronnen onvoldoende. Bij de uitwerking van het stedenbouwkundige plan naar
inrichtingsplan zal hier nader aandacht aan worden besteed.
Ten aanzien van deze aspecten adviseert de regionale brandweer Zuid- Holland Zuid het
volgende:
1. In het kader van het groepsrisico van het LPG-tankstation wordt aanbevolen om de
personendichtheid in het bestemmingsplan te verankeren;
2. Om de veiligheidssituatie op het bedrijventerrein te verbeteren wordt aanbevolen de
volgende maatregelen in het kader van de zelfredzaamheid te nemen:
• Het wegenplan zodanig inrichten dat de vluchtwegen van de risicobronnen aflopen;
• Het toepassen van explosiewerend glas aan de risicobronzijde tot een afstand van zo’n
400 meter van de risicobron, waardoor verwondingen door scherven kunnen worden
voorkomen;
• Het beperken van glas aan de risicozijde voorkomt nog meer verwondingen;
• Het ontwerpen van objecten waar niet-verblijf ruimten als bergingen, keukens, wc’s en
trappenhuizen aan de gevaarszijde zijn geplaatst, beperkt het aantal slachtoffers en
gewonden (bufferwerking);
• De gebouwen loodrecht projecteren ten opzichte van de risicobron;
• Het toepassen van ronde vormen aan de risicozijde. De impact van een drukgolf heeft
hierdoor minder invloed op een object;
• Het toepassen van (centraal) afsluitbare ventilatieopeningen en ventilatiesystemen in de
kantoorruimten en bedrijfswoningen. Hierdoor wordt voorkomen dat toxische stoffen
binnentreden;
• Het toepassen van centraal afsluitbare ventilatieopeningen en -systemen in de overige
verblijfsruimten;
• Het toepassen van bouwmaterialen waarin zo min mogelijk voegen (kieren) aanwezig
zijn, dit voorkomt dat toxische stoffen in het pand kunnen verspreiden;
• Personeelsleden dienen door middel van risicocommunicatie geïnformeerd en
geïnstrueerd te worden over de risico’s en de mogelijke maatregelen die ze zelf kunnen
nemen als dat nodig is;
• Bij de bedrijven dient geïnstrueerd personeel aanwezig te zijn die de centraal afsluitbare
ventilatie kan bedienen.
3. Om de veiligheidssituatie op het bedrijventerrein te verbeteren wordt aanbevolen, in overleg
met brandweer Giessenlanden, de volgende maatregelen in het kader van de
beheersbaarheid te nemen:
• Het plaatsen van een extra brandkraan bij het LPG-tankstation, zodat voldoende
bluswater aanwezig is ten tijde van een incident met een LPG-tankwagen;
• Het aanleggen van voldoende bluswatervoorzieningen op het bedrijventerrein die aan de
norm voldoen;
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•

Het aanleggen van één of meerdere opstelplaatsen en het optimaliseren van de
toegankelijkheid bij het open water aan de noordzijde van het bedrijventerrein.

In samenspraak met de lokale brandweer en de regionale milieudienst zal worden bekeken
welke zaken op een goede wijze kunnen worden ingepast binnen het aandachtsgebied voor het
groepsrisico van 150 meter ten opzichte van het vulpunt van het LPG-station.
Conclusie
Binnen het plangebied wordt voldaan aan de wettelijke eisen voor externe veiligheid. Bij de
nadere uitwerking van de plannen vraagt het partycentrum, de voetbalkantine de mogelijke
komst van een facilitypoint en de plaatsing van de kantooruimten bij transportbedrijven in de
directe nabijheid van het LPG-vulpunt nadere aandacht. Aan de hand van het veiligheidsadvies
van de regionale brandweer kunnen de in dat kader genoemde nadere maatregelen worden
genomen om de veiligheidssituatie nog verder te verbeteren. De maatregelen die relevant zijn in
het kader van het bestemmingsplan zullen in dit plan nader worden uitgewerkt en verankerd.
5.10

Verantwoording Groepsrisico

Groepsrisico
De verantwoordingsplicht voor het groepsrisico volgt uit de artikelen 12 en 13 van het Besluit
externe veiligheid inrichtingen. De verplichting komt tot uitdrukking in een motivering van:
• het aantal personen in het invloedsgebied;
• het groepsrisico;
• de mogelijkheden tot risicovermindering;
• de alternatieven;
• de mogelijkheden om de omvang van de ramp te beperken;
• de mogelijkheden tot zelfredzaamheid.
Door de provincie Zuid-Holland is deze verantwoordingsplicht voor het groepsrisico uitgewerkt
in de CHAMP-methodiek. Deze methodiek is gevolgd in het onderhavige bestemmingsplan als
onderbouwing van de motivering.
Deze motivatieplicht is onder te verdelen in een vijftal plichten:
• Communicatie- of informatieplicht;
• Horizonplicht;
• Anticipatieplicht;
• Motivatieplicht;
• Preparatieplicht.
Communicatie- of informatieplicht
Over de aanwezige risico’s, zowel in de huidige situatie als in de toekomstige geplande situatie
zal door het bevoegd gezag gecommuniceerd moeten worden met de omgeving. De omgeving
betreft de werknemers van buurtbedrijven en/of omwonenden. Iedereen binnen het effectgebied
van de geplande activiteit. Hierbij geldt het recht op informatie voor de belanghebbende. De
gemeente zal voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein hieraan vorm geven in overleg me de
lokale en regionale brandweer.
Horizonplicht met betrekking tot het vervoer over het spoor
In de risicobeoordeling is rekening gehouden met de toekomstige ontwikkelingen in het
transport van gevaarlijke stoffen, met name de rol van de Betuweroute. In de risico atlas spoor,
vervoer van gevaarlijke stoffen uit 2001, is het tracé dat langs het plangebied loopt reeds
geïdentificeerd als een van de tracés waar de norm van 10-6 op een afstand van meer dan 30
meter van het midden van het spoor. In deze gebieden is in principe bouw van kwetsbare
objecten niet mogelijk. Wanneer de Betuweroute in gebruik genomen wordt dan zal het vervoer
van gevaarlijke stoffen alleen maar toenemen.
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Derhalve heeft op basis van cijfers van Pro Rail onderzoek plaatsgevonden om een inschatting
van de vervoersstromen te kunnen maken en om de risico’s (PR en GR) te kunnen bepalen. In
dit kader zijn vijf stoffen berekend: B2, B3, C3, D3, D4 stoffen.
Uit deze berekening vloeit voort dat voor geen enkele van de stoffen de plaatsgebonden
risicocontour buiten het spoorbaanvak valt. Deze route gevaarlijke stoffen over het spoor vormt
daardoor geen belemmering voor de aanleg van het bedrijventerrein.
Anticipatieplicht
Onder het criterium beheersbaarheid vormen de bereikbaarheid en bluswatervoorziening een
knelpunt. De bereikbaarheid van het bedrijventerrein is voldoende gewaarborgd. In het
bestemmingsplan is hiertoe de mogelijkheid voor een tweetal calamiteitenroutes opgenomen. Op
basis van een nadere uitwerking zal moeten worden bekeken in hoeverre de interne
ontsluitingslus met de calamiteitenontsluiting naar de Parallelweg voldoende mogelijkheden
biedt voor het wegkomen bij een calamiteit. Op dit moment is de hoeveelheid bluswater bij de
risicobronnen onvoldoende. Bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan naar
inrichtingsplan zal hier nader aandacht aan worden besteed.
Ten aanzien van deze aspecten heeft de regionale brandweer Zuid- Holland Zuid haar advies
uitgebracht zoals hierboven vermeld. Zo is het facility point aan de hand van dit advies bij
vrijstelling toegestaan.
Motivatieplicht
De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden huisvest een relatief groot aandeel bedrijven in de
transportsector. Veel van deze bedrijven zijn familiebedrijven die ontstaan zijn vanuit een
agrarisch bedrijf. Met name deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat de bedrijven zeer
diffuus verspreid zijn over de regio en veelal op locaties gevestigd zijn die vanuit de huidige
beleidsopvattingen minder gewenst zijn.
Voor de gemeenten is dit een probleem. Zij moeten rekening houden met een stringent Groene
Hartbeleid en de contouren zoals deze in de Nota Ruimte zijn geformuleerd. Dit beleid laat
weinig ruimte voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen om deze bedrijven te concentreren.
Toch kunnen gemeenten niet oneindig doorgaan met het gedogen van bedrijven op locaties waar
de milieuwetgeving dreigt te worden overtreden of waar het bestemmingsplan dergelijke
bedrijvigheid eigenlijk niet toelaat.
Een ligging midden in de bebouwde kom of juist in het buitengebied maakt het ook voor de
bedrijven vaak moeilijk om hun bedrijfsvoering voort te zetten. Het ontbreken van voldoende
parkeermogelijkheden, het uitblijven van adequate milieuvergunningen en bestemmingsplannen
zijn slechts enkele van de bestaande problemen. Daarnaast is het onmogelijk op de bestaande
locatie het bedrijf uit te breiden.
Schelluinen-West is bedoeld als terrein om regio-brede knelpunten op te lossen. In de breedste
zin van het woord gaat het hier over bedrijven die gevestigd zijn in de Alblasserwaard &
Vijfheerenlanden, die door de aard van hun werkzaamheden veel transportbewegingen hebben
en die op hun huidige locatie een knelpunt veroorzaken op het gebied van leefbaarheid van de
kernen, veiligheid en dimensionering van wegen en beeldkwaliteit en gebruik van het Groene
Hart.
Preparatieplicht
De gemeente zal voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein hieraan vorm geven in overleg
met de lokale en regionale brandweer. Hierbij zal aangesloten worden bij de punten die
genoemd worden bij de anticipatieplicht (inclusief verwijzing naar het veiligheidsadvies).
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5.11

Geluid

Aangezien in het plangebied geen sprake is van de ontwikkeling van geluidgevoelige
bestemmingen (zoals bijvoorbeeld woningen), is geen akoestisch onderzoek noodzakelijk. Dit
geldt ook voor de in het plangebied gelegen bedrijfswoningen (continuering van de bestaande
situatie). Bovendien is met deze bedrijfswoningen bij de toegestane milieuzonering van het
bedrijventerrein rekeninggehouden (categorie 1 tot en met 3 met een afstand van maximaal 100
meter).
Een deel van het bestemmingsplangebied wordt bestemd voor bedrijven tot en met categorie 4.
Deze zone is echter zodanig gelegen dat deze zich op een goede wijze verhoudt met de
bestaande woningen in de kern Schelluinen en aan de Parallelweg. Op de plankaart is de
milieuzonering van de categorieën 1 t/m 4 aangegeven.
Voor wat betreft de rotonde aan de voorzijde van het bedrijventerrein kan worden opgemerkt
dat binnen het wettelijke aandachtsgebied voor weg- en verkeerslawaai zich geen
geluidgevoelige objecten bevinden er geen nader onderzoek nodig is naar de geluidsbelasting op
omliggende geluidsgevoelige bestemmingen. De woningen in de kern Schelluinen liggen op een
afstand van minimaal 300 meter ten opzichte van de gronden met de bestemming
Verkeersdoeleinden aan de N216, bedoeld voor de aanleg van de rotonde. De woningen aan de
Parallelweg liggen op een afstand van minimaal 190 meter van dit bestemmingsvlak.
5.12

Luchtkwaliteit

De gemeente heeft RBOI in 2005 de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de
luchtkwaliteit in het plangebied. Voor de resultaten van dit onderzoek wordt verwezen naar het
onderzoeksrapport dat als separate bijlage bij dit bestemmingsplan is opgenomen.
De resultaten van dit onderzoek zijn afgestemd met de provincie Zuid-Holland. Uit het
onderzoek komt naar voren dat er sprake is van enkele beperkte overschrijdingen van de
grenswaarden uit het Besluit Luchtkwaliteit 2005 op enkele meters afstand van de N216.
Naar aanleiding van de geconstateerde overschrijdingen volgens het CAR II berekeningsmodel
is door Kema aanvullend onderzoek naar luchtkwaliteit gedaan in de zomer van 2006. Uit dit
onderzoek met als nummer “50662333-TOS/MEC 06-9434” zijn de volgende conclusies naar
voren gekomen:
“De grenswaarde uit het Besluit Luchtkwaliteit voor de jaargemiddelde concentratie NO2 (40
µg/m3) wordt voor de rekenpunten in de dwarsprofielen van de N216 en de wegen op het
bedrijventerrein voor geen van de referentiejaren 2006, 2010 en 2015 overschreden. Dit geldt
voor 2010 en 2015 zowel zonder als met de ontwikkeling van bedrijventerrein/transportcentrum
Schelluinen-West.
Overschrijdingen van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie NO2 (40 µg/m3)
worden slechts waargenomen op afstanden tot 12,7 meter (2006) ofwel 2,7 meter (2010) van de
rand van de geasfalteerde weggedeelten van de A15. De overschrijdingsafstand in 2010 neemt
niet toe door de verkeerstoename door de planontwikkeling Schelluinen-West. Afstanden tot
12,7 meter betreffen gedeelten waar de vangrail, talud of een groenstrook gelegen zijn. Hier zal
geen blootstelling van personen plaatsvinden. De uurgemiddelde grenswaarde NO2 (200 µg/m3)
wordt op geen van de doorgerekende punten binnen de toetsjaren en varianten overschreden en
blijft daarmee onder de grenswaarde van 18 overschrijdingen per jaar.
Inclusief zeezoutcorrectie wordt de grenswaarde uit het Besluit Luchtkwaliteit voor de
jaargemiddelde concentratie PM10 (40 µg/m3) niet overschreden. Dit geldt voor de huidige
situatie (2006) als in 2010 en 2015 met en zonder planontwikkeling. Inclusief zeezoutcorrectie
wordt eveneens de grenswaarde voor de daggemiddelde PM10 concentratie (50 µg/m3) in de
huidige situatie (2006) en voor de toetsjaren 2010 en 2015 met en zonder planontwikkeling, niet
vaker dan de toegestane 35 overschrijdingsdagen overschreden.
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De luchtkwaliteit voor de componenten NO2 en PM10 bij de beoogde ontwikkeling van
transportcentrum Schelluinen-West in de gemeente Giessenlanden voldoet aan de normen van
het Besluit Luchtkwaliteit.”
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6

Juridische Planopzet

6.1

Algemeen

Met dit bestemmingsplan wordt beoogd het transportcentrum Schelluinen te realiseren. Hierbij
is een zorgvuldige inpassing van het bedrijventerrein in de omgeving (landschap en bestaand
woongebied) het uitgangspunt.
Behoudens de bestaande bebouwing aan de Parallelweg en de Kerkweg, is dit bestemmingsplan
globaal van opzet. Dit is gedaan omdat de ontwikkeling van het bedrijventerrein over meerdere
jaren loopt, waardoor flexibel kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. Uiteraard zijn
de voor het bestemmingsplan onmisbare elementen van de gewenste stedenbouwkundige
structuur (inrichtingsplan), waaronder ondermeer de gedachte milieuzonering en de maximale
bouwhoogte, in het plan opgenomen.
Omwille van bruikbaarheid, doelmatigheid en handhaafbaarheid, is in het voorliggende
bestemmingsplan gekozen voor een plansysteem met een overzichtelijk aantal
bestemmingsgebieden met een toegankelijke voorschriftenregeling.
6.2

Bestemmingen

Voor het plangebied zijn vijf belangrijke bestemmingsvlakken opgenomen, namelijk:
“Woondoeleinden”, “Bedrijfsdoeleinden” en “Agrarisch bedrijf“ voor wat betreft de bestaande
functies en “Bedrijventerrein” en “Bedrijventerrein uit te werken” voor het te ontwikkelen
transportcentrum. Daarnaast zijn er andere bestemmingsvlakken voor onder meer Tuinen,
Water, Verkeersdoeleinden, Agrarische doeleinden, Groendoeleinden en Natuur en water.
Verder is de dubbelbestemming Landscheiding opgenomen om recht te doen aan de
cultuurhistorische waarde van de Landscheiding.
De bestemmingsvlakken en andere aanduidingen op de kaart krijgen de precieze juridische
betekenis in combinatie met de planvoorschriften. De bestemmingsplanvoorschriften zijn
opgedeeld in drie hoofdstukken.
Het eerste hoofdstuk bevat ‘Inleidende bepalingen’. Ter voorkoming van onduidelijkheden over
de interpretatie (met het oog op de rechtszekerheid) is in artikel 1 een aantal in de verdere
voorschriften gehanteerde begrippen gedefinieerd. Het gaat daarbij overigens alleen om enkele
specifieke begrippen zoals ‘bestemmingsvlak’. De overige in de voorschriften gehanteerde
begrippen hebben geen andere betekenis dan in het normale spraakgebruik. Met hetzelfde
oogmerk van voorkomen van interpretatieverschillen is in artikel 2 vastgelegd op welke wijze
bijvoorbeeld de hoogte van gebouwen precies moet worden gemeten.
In het derde hoofdstuk is een aantal ‘Algemene bepalingen’ opgenomen omtrent het gebruik van
gronden en bepalingen inzake het overgangsrecht. De voorschriften in het eerste en derde
hoofdstuk zijn in zekere mate ‘standaard’.
De eigenlijke kern van bepalingen, specifiek voor de bedrijven en woningen aan de Parallelweg
en de Kerkweg en het te ontwikkelen bedrijventerrein, wordt gevormd door hoofdstuk 2 van de
planvoorschriften. In dit hoofdstuk ‘Bestemmingsbepalingen’ wordt in de betreffende artikelen
een nadere juridische uitwerking gegeven aan de op de kaart aangegeven bestemmingsvlakken
en nadere aanduidingen. Alle artikelen zijn opgedeeld in een aantal ‘leden’. Ieder artikellid heeft
een eigen nummer en een eigen opschrift en bevat de bij elkaar behorende regels voor één
aspect binnen een bestemmingsvlak.
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In bijlage 1 van de Voorschriften is de Staat van Bedrijfsactiviteiten opgenomen. Hiermee
wordt een overzicht gegeven van de bedrijvigheid die tot de categorieën 1 tot en met 4 wordt
gerekend. Bij recht zijn op het bedrijventerrein milieucategorie 1 tot en met 3 toestaan. Bij
vrijstelling is in het op de plankaart aangegeven noordwestelijke gebied milieucategorie 4
toegestaan.
Bedrijventerrein
Om ruimte te laten voor een goede ontwikkeling van het bedrijventerrein naar de toekomst toe
is gekozen voor een globaal flexibele bestemming. Daartoe zijn geen bouwgrenzen op de
plankaart opgenomen. Wel is een maximale bouwhoogte, een bebouwingspercentage en
afstanden tot de perceelsgrenzen opgenomen. Binnen deze maten kan het bedrijventerrein zich
in voldoende mate ontwikkelen.
Staat van Bedrijfsactiviteiten
In de doeleindenomschrijving van de bestemmingen Bedrijfsdoeleinden en Bedrijventerrein
wordt verwezen naar de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Deze Staat van Bedrijfsactiviteiten is de
standaardlijst afkomstig van de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering. Deze Staat van
Bedrijfsactiviteiten moet worden bekeken door de bril van de doeleindenomschrijving.
Alleen die bedrijven die passen binnen de doeleindenomschrijving en zijn opgenomen in de
Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan binnen de gronden met de bestemming
Bedrijfsdoeleinden en Bedrijventerrein.
Er is in de doeleindenomschrijving van de bestemming Bedrijventerrein gekozen om alleen
bedrijvigheid toe te staan die een directe relatie heeft met de sector transport met daaraan
aanverwante logistieke activiteiten. In het Streekplan is dit bedrijventerrein aangewezen als de
locatie voor het oplossen van een aantal knelpunten in het gebied. In de loop van de jaren
hebben zich namelijk een aantal transportbedrijven gevestigd in de dorpskernen en het
buitengebied. Deze bedrijven hebben ter plaatse geen mogelijkheden meer om uit te breiden. Dit
bedrijventerrein is bedoeld voor deze bedrijven.
Bij het opstellen van de plankaart is rekening gehouden met het omgevingstype Agrarisch
gebied met verspreid liggende woningen zoals omschreven in de VNG-publicatie Bedrijven en
Milieuzonering. Op basis hiervan kan de aan te houden afstand met één stap tot gevoelige
bestemmingen worden gecorrigeerd. Op basis van deze publicatie is op de plankaart een afstand
van vijftig meter gehanteerd vanaf de gevel van de bedrijfswoningen tot aan de
bestemmingsgrens Bedrijventerrein. Zie ook paragraaf 5.3.
Voor de bestemming Bedrijfsdoeleinden geldt dat het dient te gaan om bedrijven die vallen
binnen de milieucategorie 1 en/of 2 afhankelijk van de op de plankaart aangegeven aanduiding.
Algemene uitwerkings- en wijzigingsbevoegdheden
In het hoofdstuk Inleidende bepalingen is een artikel opgenomen dat de bevoegdheid geeft aan
het college van burgemeester en wethouders om het bestemmingsplan uit te werken of te
wijzigen om de kern van het bedrijventerrein zoals aangegeven op de plankaart uit te breiden.
De uitwerkingsbevoegdheid ziet toe op het in twee fasen realiseren van het bestemmingsplan.
De wijzigingsbevoegdheid ziet toe op het uitbreiden van het bedrijventerrein naar het zuiden en
westen toe voor bedrijven met maximaal milieucategorie 3a tot maximaal 50 meter(zie
paragraaf 5.3). Deze wijzigingsbevoegdheid ziet toe op het efficiënter kunnen uitgeven van de
gronden. Derhalve is als voorwaarde opgenomen dat de bestemming pas kan worden gewijzigd
als het wijzigingsgebied een samenhangend geheel vormt.
Bedrijfsdoeleinden
Bij de bestemming Bedrijfsdoeleinden is gekozen voor een meer gedetailleerde wijze van
bestemmen door per bedrijf aan te geven welke categorie bedrijvigheid het betreft. Hierbij is
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aangesloten op het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied. Daarnaast is voor een aantal
bedrijven specifiek aangegeven wat voor bedrijf het betreft. Om bij bedrijfsverplaatsingen en
beëindigingen andere bedrijven toe te kunnen staan is voor deze bestemming een Staat van
Bedrijfsactiviteiten opgenomen voor categorie 1 tot en met 2.
Bij één perceel is een bedrijfswoning aanwezig. Dit betreft een bedrijfswoning op afstand. Op
dit perceel is naast de woning en de daarbijbehorende gebouwen en bouwwerken geen gebouw
zijnde geen bedrijfsgebouwen toegestaan.
Bedrijventerrein uit te werken
De tweede fase van het bedrijventerrein heeft de bestemming Bedrijventerrein uit te werken en
heeft een uitwerkingsbevoegdheid opgelegd gekregen, zodat eerst een planologische procedure
ex artikel 11 WRO doorlopen moet worden voordat dit deel kan worden ontwikkeld. Op deze
wijze kan ingestoken worden op een voorzichtige ontwikkeling.
De bestemming Bedrijventerrein, uit te werken is opgenomen om de doelstelling van het
bedrijventerrein zoals verwoord in dit bestemmingsplan en het Streekplan te kunnen
verwezenlijken, namelijk het realiseren van een bedrijventerrein voor transportbedrijven met
aanverwante logistieke activiteiten als regionaal opvangterrein voor knelpuntbedrijven uit de
regio-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Deze doelstelling is eerder opgenomen in het
Streekplan door te verwijzen naar het tussen de betrokken gemeente en provincie getekende
convenant Schelluinen-West.
In het Streekplan worden deze gronden aangewezen als transportcentrum voor de opvang van
knelpuntbedrijven uit de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Deze gronden zijn als zodanig
aangewezen om de ruimtelijke kwaliteit van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden als
onderdeel van het Groene Hart ter plaatse van de aanwezige knelpuntbedrijven te vergroten.
Deze ruimtelijke kwaliteit zal worden vergroot door per locatie te zoeken naar een zo optimaal
mogelijke nieuwe invulling van de locatie passend binnen de uitgangspunten van het Streekplan
en het door de gemeenten en provincie gesloten convenant Transportcentrum Schelluinen-West
waarin de doelstellingen en uitgangspunten voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein en de
invulling van de vrijkomende locaties zijn neergelegd.
Omdat de knelpuntbedrijven deels buiten de gemeente Giessenlanden zijn gelegen is een
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen-West (ROM-S) opgericht. Deze ROM-S
heeft als belangrijkste doel het bedrijventerrein Schelluinen-West te ontwikkelen en de
vrijkomende locaties van de knelpuntbedrijven op een kwalitatief hoogwaardige wijze een
nieuwe invulling te geven. Om de vrijkomende locaties op een voldoende hoogwaardige wijze
een nieuwe invulling te geven gericht op het vrijwaren van deze knelpuntbedrijven uit de regio
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is het noodzakelijk dat het gehele bedrijventerrein zoals
opgenomen in dit bestemmingsplan wordt ontwikkeld. Wanneer de ROM-S slechts een deel van
het bedrijventerrein kan realiseren, kunnen niet voldoende financiële middelen worden
gegenereerd om de ruimtelijke kwaliteit van de vrijkomende locaties in de regio
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zoals verwoord in het Streekplan en het Convenant ter plaatse
van de individuele vrijkomende locaties daadwerkelijk te kunnen vergroten c.q. tot stand te
brengen.
Daarnaast is het van belang dat de ROM-S kan beschikken over het gehele bedrijventerrein om
de verplaatsing van de individuele knelpuntbedrijven naar het bedrijventerrein op een goede
wijze tot stand te kunnen laten komen. Elk bedrijf heeft zijn eigen vertreksituatie. Gekoppeld
aan een eventuele behoefte om op de nieuwe locatie verder door te kunnen groeien is het van
groot belang dat de ROM-S in samenspraak met het vertrekkende bedrijf een passende nieuwe
bedrijfslocatie kan vinden op het bedrijventerrein Schelluinen-West. In dit kader is van
wezenlijk belang om te kunnen beschikken over het gehele bedrijventerrein. Alleen op deze
wijze kan de pull-factor van het bestemmingsplan zoals omschreven in het bestemmingsplan
voldoende tot uitdrukking worden gebracht.
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De netto-uitgeefbare gronden binnen de bestemming Bedrijventerrein beslaan circa 18 hectare.
De ROM-S gaat uit van een uitgifte tempo van circa vijf hectares per jaar. Vandaar dat in de
uitwerkingsregels een percentage van 70% is opgenomen. Na drie jaar is naar verwachting
ongeveer 13,5 hectare uitgegeven. Om dan in voldoende mate te kunnen beschikken over
voldoende ruimte om passende percelen te kunnen toewijzen aan uit te plaatsen
knelpuntbedrijven, dient op dat moment al gestart te kunnen worden met het voorbereiden van
het besluit tot uitwerking. Op deze wijze wordt voorkomen dat het uitgiftetempo na de eerste
periode van drie jaar ernstig wordt vertraagd en dat eerst gewacht moet worden op het besluit tot
uitwerking.
Om vooruitlopend op de uitgifte van 70% van de gronden toch te kunnen beschikken over een
passend perceel voor een knelpuntbedrijf is de mogelijkheid opgenomen om vooruitlopend op
deze eis toch te kunnen aanvangen met het in procedure brengen van het ontwerpuitwerkingsplan. Dit is nodig om de gewenste vrijwaring van het Groene Hart en meer specifiek
de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden van ongewenste transportbedrijven
(knelpuntbedrijven) zoals geformuleerd in het Streekplan en het Convenant te kunnen
bewerkstelligen.
Woondoeleinden, Tuin, Agrarisch bedrijf en Agrarische doeleinden
Bij deze bestemmingen zijn de planologische mogelijkheden zoals neergelegd in het
bestemmingsplan Landelijk Gebied als uitgangspunt genomen.
Agrarisch bedrijf
In afwijking van deze regeling is vanwege de komst van het bedrijventerrein een bouwvlak
aangegeven waarbinnen de gebouwen ten behoeve van het agrarische bedrijf moeten worden
opgericht. Bij het in de toekomst verplaatsen van de bestaande woningen dienen de
hindercontouren van het bedrijventerrein, de A-15 en de Betuweroute in acht te worden
genomen.
Landscheiding
Het plangebied wordt aan de noordzijde fysiek begrensd door de landscheiding. Dit dijklichaam
met bijbehorende sloten is een belangrijk cultuurhistorisch element in het landschap. Om dit
dijklichaam zichtbaar te houden, is in samenspraak met de provincie een aantal landschappelijke
randvoorwaarden bepaald. Deze randvoorwaarden zijn vertaald naar inrichtingsvoorschriften
die zijn opgenomen in de dubbelbestemming Landscheiding. Op deze wijze wordt getracht om
de bestaande kwaliteiten van de landscheiding zo goed mogelijk te laten aansluiten op de komst
van het bedrijventerrein. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de openheid van het
landschap en de wijze waarop het bedrijventerrein wordt ingepast in dit karakteristieke
landschap.
Groenvoorzieningen
Aan de zuidrand van het bedrijventerrein is een groene strook voorzien met daarin een
watergang. Met name aan de zuidzijde is de groenstrook van belang voor een goede
afscherming van het bedrijventerrein naar de bedrijven en bedrijfswoningen aan de Parallelweg.
Ook de zuidelijke oevers van de landscheiding hebben deze bestemming.
Water
Langs de provinciale weg is een brede watergang voorzien. Deze watergang heeft tweeërlei
functies te weten versterken van de beeldkwaliteit en representativiteit van het bedrijventerrein
en het bieden van voldoende waterbergend vermogen. Ook de watergangen aan de zuidzijde en
van de landscheiding zijn bestemd als water.
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Natuur en water
Deze driehoek is bestemd voor de ontwikkeling van natuur- en landschappelijke waarden.
Hierbij gelden de uitgangspunten zoals bepaald in de taakstelling voor de compensatie van de
natuurwaarden die verloren gaan op de gronden waarop het bedrijventerrein zal worden
gerealiseerd.
Daarnaast zijn deze gronden bestemd voor de compensatie voor de watergangen die worden
gedempt voor het bouwrijp maken van het bedrijventerrein. Daartoe is in de voorschriften
bepaald dat er ruimte moet worden gereserveerd voor een oppervlakte van 1,3 ha aan
waterberging.
6.3

Plankaart

Op de plankaart zijn de bestemmingen en de aanduidingen aangegeven voor het plangebied. De
aanduidingen hebben betrekking op onder meer de bestaande bebouwing, bestemmingsgrens,
bouwvlak en dergelijke.
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7

Uitvoerbaarheid

7.1

Economische uitvoerbaarheid

Conform artikel 9 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (1985) is voor het voor te bereiden
bestemmingsplan een onderzoek verricht naar de financiële uitvoerbaarheid.
Voor de ontwikkeling van Schelluinen-West nemen de gemeenten uit de regio en een
marktpartij deel in een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij.
De partners van deze Regionale Ontwikkelingsmaatschappij hebben gezamenlijk een
grondexploitatie opgesteld, waarin de inkomsten en uitgaven op een rij worden gezet. Hieruit is
gebleken dat de uitvoerbaarheid van het plan, ook vanuit het perspectief van de marktpartij,
afdoende gewaarborgd is.
Tevens zijn er vooralsnog voldoende mogelijkheden om gedurende de looptijd van de plannen
de financiële ontwikkelingen te sturen. Te denken valt hierbij aan zaken zoals nadere fasering
van investeringen en kosten.
Deelname aan ROM-S
Aan de ROM-S nemen zowel gemeenten als OPP deel. De betrokken gemeenten hebben hiertoe
behalve de gemeente Giessenlanden een participatiebv opgericht. Beide partijen zowel de OPP
als de gemeenten hebben het project financieel beoordeeld. Op basis van deze beoordeling
hebben de betrokken partijen het project financieel haalbaar bevonden en besloten om deel te
nemen aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein door toe te treden tot de ROM-S. De ROMS stelt zich garant voor de realisatie van het plan. De ROM-S is in dit kader aan te merken als
een privaatrechtelijke onderneming.
In het kader van het vooroverleg ex artikel 10 Bro heeft overleg plaatsgevonden met de
provincie over de inhoud en wijze van opzet van de exploitatieopzet, gezien de
vertrouwelijkheid van deze opzet. Hieruit is nadrukkelijk naar voren gekomen dat de provincie
kan instemmen met de door de ROM-S opgestelde grondexploitatieopzet.
Om meer inzicht te geven in de exploitatieopzet wordt hieronder kort ingegaan op de
verschillende onderdelen van de vertrouwelijke exploitaieopzet.
Exploitatiegebied
Het brutoplangebied beslaat een oppervlakte van ongeveer 35 hectare. Daarvan is circa 23
hectare netto uitgeefbaar aan bedrijventerrein. De rest van het gebied bestaat voor ongeveer 3
hectare uit openbaar verhard terrein bestaande uit wegen en fietspaden, ruim 6 hectare aan water
in de vorm van open water en circa 4 hectare aan openbaar groen in de vorm van groensingels
en beplanting langs de ontsluitingswegen.
Grondverwerving
In de grondexplotatie is voor het verwerven van de 35 hectare aan gronden rekening gehouden
met de aankoopkosten, de kosten van daarop aanwezige onroerende zaken, belastingen en
kosten voor tijdelijk beheer tot aan het moment van bouwrijp maken.
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Op het moment van vaststelling door de raad van Giessenlanden is ongeveer tweederde deel van
fase I verworven. Deze gronden worden een maand na vaststelling van het bestemmingsplan
getransporteerd. Over de verwerving van de nog niet verworven gronden voor fase I en II
vinden momenteel onderhandelingen plaats.
Na aankoop van de gronden komen deze op de balans van de ROM-S te staan. Na vaststelling
van het bestemmingsplan door de gemeenteraad zal duidelijk worden of en op welke wijze de
gemeente Giessenlanden gaat participeren in de ROM-S.
Bouwrijp maken
In het kader van het bouwrijp maken is voorzien dat het gebied obstakelvrij moet worden
gemaakt. Hierbij kan worden gedacht aan het opruimen van het terrein en het rooien van
beplanting en bomen.
Daarnaast is rekening gehouden met grondwerk bestaande uit grondverzet en zand. Op basis van
een geotechnisch onderzoek is een budget gereserveerd voor het voorbelasten van het terrein,
zodat restzettingen worden beperkt.
Voor het creëren van voldoende waterberging binnen het bestemmingsplangebied, is het
noodzakelijk om buiten het exploitatiegebied extra waterberging te creëren. Voor de
financiering van de aankoop van de benodigde grond en de aanleg van de waterberging is in de
grondexploitatie een stelpost opgenomen.
Voor het bouwrijp maken van het openbare gebied is rekening gehouden met het verwijderen
van de overhoogtes na het voorbelasten van de kavels en de openbare ruimte, de aanleg van
hemelwater- en droogweerafvoer en bijbehorende pompinstallaties en de aanleg van
bouwwegen.
In dit kader zijn posten opgenomen voor de (calamiteiten)aansluiting op de bestaande wegen en
een substantiële bijdrage aan de noodzakelijke aanpassingen van de rotonde Zandkade. Tevens
is voor de aanleg van natuurcompensatie een bedrag gereserveerd.
In het kader van het vaststellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad zijn nadere
afspraken gemaakt over het leveren van bijdragen aan het leefbaar houden van Schelluinen.
Woonrijp maken
In het kader van het woonrijp maken is rekening gehouden met de definitieve inrichting van de
openbare ruimte op het terrein. Het gaat hierbij om de definitieve aanleg van de
hoofdinfrastructuur inclusief kolken, belijning, trottoirs met bijbehorende zaken. Hierbij is
rekening gehouden met het gebruik van de wegen door transportverkeer. Verder is hierbij
rekening gehouden met de aanleg van groensingels, verlichting, straatmeubilair en brandkranen.
Ook is hierbij rekening gehouden met de definitieve inrichting van de groenzones rondom het
terrein inclusief de landscheiding. Daarnaast is rekening gehouden met het onderhouden van de
aangelegde infrastructuur bestaande uit verharding, groensingels en overige groenbeplanting.
Overige kosten
Voor de projectorganisatie, de planontwikkeling, de planvoorbereiding, directievoering en
toezicht zijn in de grondexploitatie bedragen voorzien.
Daarnaast is een bedrag voorzien voor extra bodemonderzoek van nog aan te kopen percelen en
het doen van acquisitie. Voor wat betreft acquisitie kan worden gedacht aan het houden van
contact met de potentiële knelpuntbedrijven, bedrijven die naar Schelluinen-West zouden
kunnen gaan komen.
Opbrengsten
Op basis van de verwachte grondopbrengst is een bedrag opgenomen voor de verkoop van de 23
hectare netto uitgeefbaar bedrijventerrein. Dit bedrag is gebaseerd op onderzoek naar
marktprijzen van soortgelijke bedrijventerreinen.
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7.2

Handhaafbaarheid

Een ander belangrijk aspect in de uitvoering van het plan, is van juridische aard. Het gaat hierbij
om de handhaving en het toezicht op de naleving van het bestemmingsplan.
Deze handhaving is van cruciaal belang om de in het plan opgenomen ruimtelijke kwaliteiten
ook op langere termijn daadwerkelijk te kunnen ‘vasthouden’. Daarnaast is de handhaving van
belang uit een oogpunt van rechtszekerheid: alle grondeigenaren en gebruikers dienen door de
gemeente op een zelfde wijze daadwerkelijk aan het plan te worden gehouden.
Met deze oogmerken is in dit plan allereerst gestreefd naar een zo groot mogelijke eenvoud van
in het bijzonder de voorschriften van het plan. Hoe groter de eenvoud (en daarmee de
‘toegankelijkheid’ en ‘leesbaarheid’), hoe groter in de praktijk de mogelijkheden om toe te zien
op de naleving van het plan.
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8

Procedure

8.1

Stappen

Voordat dit bestemmingsplan rechtskracht verkrijgt, dient de procedure te worden doorlopen,
zoals deze is neergelegd in de Wet op de Ruimtelijke Ordening en/of de gemeentelijke
inspraakverordening.
Kort weergegeven betreft het - ervan uitgaande dat niet alle betrokkenen zich direct in de
plannen kunnen vinden - de volgende stappen:
1 Ter inzage legging van het voorontwerp bestemmingsplan. In deze fase vindt plaats:
° overleg over het voorontwerp bestemmingsplan met diverse betrokken instanties,
waaronder de Inspectie Ruimtelijke Ordening, Waterschappen en de Provincie (art. 10
Bro);
° overleg met belanghebbenden en belangstellenden: inspraak (gemeentelijke
inspraakverordening);
° verwerken resultaten vooroverleg en inspraak.
2 Ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan met de bekendmaking van ondermeer
de mogelijkheid zienswijzen naar voren te brengen bij de gemeenteraad (art. 23 WRO).
3 Eventueel horen van diegenen die hun zienswijze naar voren hebben gebracht.
4 Vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad.
5 Beslissing omtrent goedkeuring van het plan door Gedeputeerde Staten.
6 Beroepsprocedure.
7 Onherroepelijk worden van het plan.
8.2

Resultaten overleg ex artikel 10 Bro en inspraak voorontwerp

De resultaten van het overleg en de inspraak op voorontwerpbestemmingsplan zijn opgenomen
in een aparte nota van beantwoording op de ingebrachte inspraak- en artikel 10 reacties.
8.3

Resultaten tervisielegging ontwerp

De resultaten van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn opgenomen in een
aparte nota van beantwoording op de ingebrachte zienswijzen.
8.4

Vaststelling

Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad op 11 januari 2007 besloten het
bestemmingsplan Schelluinen-West vast te stellen.
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Bijlage 1

Berekeningen externe veiligheid N216
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Bijlage 1
Berekeningen externe veiligheid N216

Transport GF3: Plaatsgebonden en Groepsrisico

Transport GF3: Plaatsgebonden en Groepsrisico
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Bijlage 1 (Vervolg 1)

Schelluinen

Vervoersfrequentie

Gemiddelde afstand tot de 10

Transporten GF3

contour

-6

afstand

Overschrijding
oriëntatiewaarde

per dag

voor het
groepsrisico (GR)

N216

8

Niet aanwezig

-

-

Transport GT3: Plaatsgebonden en Groepsrisico

1

Bijlage 1 (Vervolg 2)

Transport GT5: Plaatsgebonden en Groepsrisico
Schelluinen

Vervoersfrequentie

Gemiddelde afstand tot de 10

Transporten GT3

contour

-6

afstand

Overschrijding
oriëntatiewaarde

per dag

voor het
groepsrisico (GR)

N216

8

Niet aanwezig

-

-

2

Bijlage 1 (Vervolg 3)

Schelluinen

Vervoersfrequentie

Gemiddelde afstand tot de 10

Transporten GT5

contour

-6

afstand

Overschrijding
oriëntatiewaarde

per dag

voor het
groepsrisico (GR)

N216

8

Niet aanwezig

-

-

3

