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6800 GX Arnhem 

( * 

datum 
7 februari 2011 
onderwerp 
Overleg ex artikel 3.1. 

zaaknummer 
2010-019204 

1 Bro 
Voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Didam, 
herziening Hengelderweg 6 en 10 

Geacht college, 

In het kader van het overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 
ontving ik op 8 november 2010 het voorontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied Didam, 
herziening Hengelderweg 6 en 10. 

Provinciaal beleid 
Het provinciale ruimtelijk beleid is vastgelegd in de provinciale structuurvisie Streekplan 
Gelderland 2005 (hierna: structuurvisie) en verschillende uitwerkingen en herzieningen daarvan. 
Voorts gelden er verschillende thematische structuurvisies. 

Een gedeelte van het provinciale beleid is op grond van de Wro-Agenda vastgelegd in de 
Ruimtelijke Verordening Gelderland (hierna: verordening). De verordening stelt eisen ten 
aanzien van de inhoud van gemeentelijke bestemmingsplannen. 

Planbeschrijving 
Het voorontwerp-bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van een gebied ten westen 
van de Hengelderweg te Didam. Binnen het plangebied zijn thans een intensieve veehouderij 
gevestigd en een agrarisch bouwperceel, waarvan de opstallen worden gebruikt voor opslag. De 
huidige situatie veroorzaakt milieuhinder voor de directe omgeving, en de eigenaar van de 
intensieve veehouderij zou zijn bedrijf willen verplaatsen. Het plan voorziet in 
ontwikkelingsmogelijkheden op de huidige locatie. 

De bestaande bedrijfshallen zullen deels worden gesloopt. Hiervoor in de plaats wordt een zestal 
bouwkavels ontwikkeld ten behoeve van lichtere vormen van bedrijvigheid. Het plan voorziet 
voorts in een bedrijfswoning voor iedere kavel. 

Provinciaal belang 
Het voorontwerp geeft de provinciale afdelingen aanleiding om te adviseren ten aanzien van de 
provinciale belangen functieverandering, stedelijke ontwikkeling en werken. 

inlichtingen bij dhr. K. de Meulder 
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Functieverandering 
Het plan voorziet in functieverandering van vrijkomende of vrijgekomen bebouwing. Het 
provinciale beleid voor functieverandering is opgenomen in paragraaf 2.3 van de structuurvisie. 
Voor de Stadsregio Arnhem Nijmegen is dit beleid verder uitgewerkt in de regionale regeling 
Notitie functieverandering buitengebied (oktober 2007). 

De afdelingen hebben geconstateerd dat bovengenoemd beleid niet goed is verwerkt in het plan. 
In totaal zal, blijkens de plantoelichting, ongeveer 1925 m 2 aan bestaande (agrarische) 
bedrijfsbebouwing worden gesloopt. In ruil hiervoor zal ongeveer 1800 m 2 aan nieuwe 
bedrijfsbebouwing worden opgericht, alsmede 4 nieuw te bouwen bedrijfswoningen. Deze 
afmetingen en oppervlakten wijken aanzienlijk af van het provinciale en regionale beleid. Het 
plan is evenmin in overeenstemming met het onlangs vastgestelde bestemmingsplan 
'Parapluherziening ruimte voor vernieuwing in het buitengebied', dat functieverandering mogelijk 
maakt ten behoeve van maximaal 500 m aan bedrijfsbebouwing, mits minimaal 50% van de 
bestaande bebouwing wordt gesloopt. 

De te realiseren verbetering in de milieusituatie als gevolg van het beëindigen van de bestaande 
intensieve veehouderij en het wegbestemmen van twee agrarische bouwpercelen rechtvaardigt 
de gekozen 'maatwerkoplossing' onvoldoende. De afdelingen zijn van mening dat er binnen de 
bestaande provinciale, regionale en gemeentelijke beleidskaders voor functieverandering 
voldoende mogelijkheden zijn om te komen tot een wenselijke nieuwe invulling van het 
plangebied. 

Gelet op de aard van het plan en de te bebouwen oppervlakten is dan ook geen sprake van 
functieverandering zoals bedoeld in het provinciale en regionale beleid. Hierbij is van belang dat 
een belangrijke doelstelling van het functieveranderingsbeleid is gelegen in de reductie van het 
bebouwde oppervlak in het buitengebied. Hiervan is in dit geval nauwelijks sprake. De afdelingen 
zullen het plan in dit advies beoordelen als zijnde een stedelijke ontwikkeling ten behoeve van 
een nieuw kleinschalig lokaal bedrijventerrein. Op een dergelijke ontwikkeling is het provinciale 
beleid voor bedrijventerreinen ('werken') en stedelijke ontwikkeling van toepassing. 

Stedelijke ontwikkeling 
Het provinciale beleid voor stedelijke ontwikkeling is opgenomen in paragraaf 2.1 van de 
structuurvisie en paragrafen C8 en C9 van het als provinciale structuurvisie geldende Regionaal 
Plan van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Het beleid is erop gericht ruimtelijke ontwikkelingen 
mogelijk te maken binnen het Bestaand bebouwd gebied, de Woningbouwcontour en de 
Zoekzones bedrijventerreinen. Buiten deze gebieden is verstedelijking in principe niet 
toegestaan, tenzij sprake is van functieverandering of de ontwikkeling van nieuwe landgoederen. 
Het beleid voor stedelijke ontwikkeling is tevens opgenomen in artikel 2 van de verordening. 

De afdelingen hebben geconstateerd dat bovengenoemd beleid niet goed is verwerkt in het plan. 
Het plangebied is geheel gelegen buiten de genoemde gebieden. In de plantoelichting wordt niet 
gemotiveerd waarom wordt gekozen voor het realiseren van een kleinschalig bedrijventerrein 
buiten de woningbouwcontour en de zoekzones bedrijventerreinen. Hierbij achten zij van belang 
dat ten zuidwesten van het plangebied aan de Kollenburgweg een zoekzone voor lokale 
bedrijvigheid is gelegen, die nog niet ingevuld is. Wel wordt onderschreven dat de beoogde 
ontwikkeling zal leiden tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied, dat op dit 
moment verrommeld is. 

Compensatie 
Op 19 januari 2011 heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden tussen provincie en gemeente, 
waarbij tevens het plangebied is bezocht. Hierbij is u in overweging gegeven de bestaande 
zoekzone voor lokale bedrijvigheid aan de Kollenburgweg te benutten om het voorliggende plan 
te compenseren. Een dergelijke compensatie zou bestaan uit de verkleining van deze zoekzone 
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met eenzelfde oppervlakte als die van het plangebied van het voorliggende bestemmingsplan. 
Wanneer een verzoek om ontheffing van de verordening wordt onderbouwd met een dergelijk, 
concreet compensatievoorstel, zijn de afdelingen voornemens Gedeputeerde Staten positief ten 
aanzien van een dergelijk verzoek te adviseren. Aan een eventueel besluit tot 
ontheffingverlening zal dan de voorwaarde worden verbonden dat de begrenzing van de 
betreffende zoekzone bedrijventerreinen in verband met de door de ontheffing mogelijk 
gemaakte ontwikkeling wordt gewijzigd conform het overeengekomen compensatievoorstel. 
Deze herbegrenzing zal bij de periodieke actualisatie van het bestaand bebouwd gebied worden 
vastgelegd op de bij hoofdstuk 2 van de verordening behorende kaart Verstedelijking. Wel zullen 
de afdelingen adviseren de ontheffing eerst te verlenen wanneer duidelijkheid bestaat over de 
opmerkingen die hierna onder 'Werken' zijn opgenomen. 

Werken 
Het provinciale beleid voor bedrijventerreinen en werklocaties is vastgelegd in de gelijknamige 
structuurvisie. Bestemmingsplannen moeten passen binnen het zogenaamde Transatlantic 
market-scenario en binnen de regionale afspraken. Verder dient in de toelichting van 
bestemmingsplannen de ruimtebehoefte, zoals aangegeven conform de afspraken in het 
regionaal programma bedrijventerreinen (RPB), gemotiveerd te worden, zowel kwantitatief als 
kwalitatief. Daarnaast dient de wijze van implementatie van de SER-ladder voor 
bedrijventerreinen en kantoren te worden aangegeven in de toelichting van het 
bestemmingsplan. 

Het beleid is er voorts op gericht dat de aard, schaal en functie van bedrijven op 
bedrijventerreinen past bij de productiestructuur, de werkgelegenheidsstructuur en de omvang 
van de kernen waarbij deze bedrijventerreinen gelegen zijn. In de structuurvisie wordt daarom 
een onderscheid gemaakt tussen lokale, intergemeentelijke en regionale bedrijventerreinen. 
Voorliggend plan betreft een lokaal bedrijventerrein. De aanleg van lokale terreinen mag enkel 
plaatsvinden aansluitend bij al aanwezige bedrijventerreinen of aansluitend bij kernen waar al 
bedrijventerrein is gevestigd. Voor lokale bedrijventerreinen buiten het bundelingsgebied geldt in 
principe een maximale kavelgrootte van 0,50 ha. Een ruimere kavelgrootte is voor dit terreintype 
als uitzondering mogelijk, mits de noodzaak goed wordt beargumenteerd. 

De afdelingen hebben geconstateerd dat bovengenoemd beleid niet goed is verwerkt in het plan. 
In de bestemmingsplantoelichting wordt niet ingegaan op het provinciale beleid voor 
bedrijventerreinen. Zij verzoeken u in de toelichting te motiveren hoe plan zich verhoudt tot dit 
beleid, waar bovenstaande aspecten in ieder geval aan de orde zouden moeten komen. 

Behoefteraming 
Vooruitlopend op deze gevraagde motivering van het plan in relatie tot het beleid voor 
bedrijventerreinen merken de afdelingen ambtshalve reeds het volgende op. De gemeente 
Montferland participeert in de regio Achterhoek voor wat betreft bedrijventerreinen. Op grond van 
het Transatlantic market-scenario bestaat blijkens de structuurvisie Bedrijventerreinen en 
werklocaties in deze regio in de periode 2009-2015 een uitbreidingsbehoefte van 95 hectare. De 
op dit moment uitgeefbare voorraad aan locaties voor bedrijventerreinen die in 'harde plannen' 
zijn opgenomen bedraagt ongeveer 226 hectare. Dit betekent dat er op dit moment al een groot 
overaanbod is aan bedrijventerreinen binnen de regio. 

Gelet hierop kan met het bestemmingsplan alleen worden ingestemd wanneer u onderbouwt dat 
er specifieke behoefte bestaat aan de uitgifte van de kavels waar het plan in voorziet. Hiertoe 
verzoeken de afdelingen u gegevens te overleggen waaruit blijkt dat concreet te benoemen 
derden-partijen serieuze interesse hebben in de aankoop en exploitatie van de in het plan 
opgenomen bedrijfskavels. 
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Ontheffing verordening 
Zoals de afdelingen hiervoor hebben opgemerkt is het plan in strijd met de Ruimtelijke 
Verordening Gelderland, en komt het onder de genoemde voorwaarden in aanmerking voor het 
verlenen van een ontheffing. Het plan kan eerst worden vastgesteld als Gedeputeerde Staten 
formeel omtrent ontheffingverlening hebben besloten. Het verdient echter aanbeveling deze 
procedure af te ronden voordat u het ontwerpplan in procedure brengt. Hiermee wordt 
voorkomen dat Gedeputeerde Staten voor de afronding van de besluitvorming inzake de 
ontheffingverlening een zienswijze indienen op het ontwerpplan. Een aanvraagformulier met 
toelichting voor een verzoek om ontheffing van de verordening kunt u downloaden van de 
website www.gelderland.nl. 

De afdelingen adviseren bovenstaande opmerkingen te verwerken in het plan. Dit betekent 
concreet dat u gevraagd wordt: 
1 in de bestemmingsplantoelichting te motiveren hoe het plan zich verhoudt tot het provinciale 

beleid voor bedrijventerreinen, 
2 de behoefte aan de beoogde bedrijfskavels concreet te onderbouwen, 
3 een voorstel te doen tot compensatie van de bestaande zoekzone bedrijventerreinen. 

Geadviseerd wordt een conmpensatievoorstel eerst ambtelijk voor te leggen, alvorens over 
te gaan tot het indienen van een verzoek om ontheffing van de verordening, of tot het ter 
inzage leggen van het ontwerpplan. 

Gelet op het provinciale belang dient u de terinzagelegging van het ontwerp opnieuw aan ons 
kenbaar te maken. Dit kan door het invullen van het E-formulier op de website 
www.gelderiand.nl. 

Hoogachtend, 
namens de Algemeen Directeur 
van de provincie Gelderland, 

Advies 

w.s eije 
uimtelijke Ordening Advisering 
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Van: Postbus VI Ruimtelijkeplannen <Postbus.VIRuimtelijkeplannen@minvrom.nl> 

Aan: "'ruimtelijkeplannen@montferland.info'" <ruimtelijkeplannen@montferland.info> 

CC: "'n.tolan@prv.gelderland.nl'" <n.tolan@prv.gelderland.nl> 

Datum 12/20/2010 1:37  

Onderwerp:  voorontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Didam herzieningHengelderweg 6 en 10" 

 

 

 

kenmerk: 38148 

 

 

Geacht college, 

 

Op 5 november 2010 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening over het 

voorontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Didam herziening Hengelderweg 6 en 10". 

 

In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer (VROM) aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 2007-2008, 

31500 nr. 1) gemeenten altijd vooroverleg moeten voeren met het Rijk. Gemeenten verzoeken zelf de afzonderlijke rijksdiensten om advies. De 

VROM-Inspectie coördineert vervolgens de rijksreactie over voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en -structuurvisies richting 

gemeenten. 

 

Het bovengenoemde plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de 

RNRB. 

 

Hoogachtend, 

de directeur-inspecteur regio Oost, 
mr. R.J.M. van den Bogert 

 

i.o 

ir. W.P.J. ter Haar 

Coördinator 

........................................................................ 

VROM-Inspectie 

Regioafdeling Oost 

Pels Rijckenstraat 1 | 6814 DK | Arnhem 

Postbus 136 | 6800 AC | Arnhem 

........................................................................ 

T 026 3528400 
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