Arnhem, 10 juni 2013,
Aan de Gemeenteraad van Arnhem
Postbus 99
6800AB ARNHEM

Onderwerp:
Zienswijze van de Westervoortse wijkraden, Stichting Wijkraad Mosterdhof,
Struikendoorn en de Weem (MSW) ten aanzien van het Ontwerp-Bestemmingsplan
Kleefse Waard - Koningspleij-Noord
Geachte leden van de Arnhemse Raad,
De Stichting Wijkraad MSW heeft kennis genomen van het ontwerpbestemmingsplan
Kleefse Waard-Koningspleij, dat op 2 mei 2013 ter inzage is gelegd. Dit plan is de opvolger
van het eerdere bestemmingsplan Kleefse Waard - Koningspley Noord dat door de Raad van
State op 16 mei 2012 is vernietigd.
Met deze zienswijze maken wij onze bedenkingen op het ontwerpplan bekend, zodat in de
definitieve plannen wijzigingen kunnen worden aangebracht. Voorshands hebben wij
ernstige bedenkingen tegen diverse onderwerpen in de voorliggende stukken. Over deze
puntsgewijs aangegeven onderwerpen verwachten wij een afdoend antwoord, wijziging of
nadere uitwerking. Belangrijk zijn voor ons met name de onderwerpen:
•

•

•

•

•

De toevoeging van een nieuw bedrijventerrein. De Koningspleij-Noord is toegevoegd
aan het te herziene bestemmingsplan Kleefse Waard Koningspleij-Noord. Met deze
toevoeging wordt naar onze stellige overtuiging ernstige schade toegebracht aan zowel
de natuur ter plaatse als aan het leefklimaat in Westervoort.
Een herziening van het bestemmingsplan bedrijventerrein Kleefse Waard en de
bestaande aanliggende kleine bedrijventerreinen met de geldende bestemmingen is
binnen bepaalde randvoorwaarden en de huidige industrieën acceptabel.
Gevolgen stroomgebied: In dit plan heeft de voorziene ophoging van het gebied waarin
een (oude) IJsselarm mogelijk ook nog onvoorziene gevolgen. Het ophogen van een oud
stroombed van de grote rivieren heeft geen precedent. De voorliggende stukken geven
aan dat de (grond)waterstromen nog steeds verlopen via het oude stroombed. In de
voorliggende stukken worden nadere randvoorwaarden en invulling genoemd zonder in
te gaan op feitelijk vaststelling en invulling van die voorwaarden.
Zaken die bij ingrijpende wijziging in de grondwaterstromen kunnen spelen, hebben
mogelijk ernstige milieuconsequenties benedenstrooms aan de IJssel. Zeker als niet is
uit te sluiten dat de beïnvloeding van de grondwaterstroomverandering zich laat gelden in
het gebied van de Bult van Putman, waar nu reeds het grondwater wordt vervuild.
Geluidzone: De uitwerking van de paragraaf Geluid waarbij in een van de bijlagen wordt
gesteld dat zwaardere milieucategorieën op de KoningsPleij richting Westervoort worden
geplaatst, terwijl de geluidszone (met vastgestelde) geluidscontouren nog ongewijzigd is
gebleven en waarbij een, enkele jaren geleden in procedure gegeven wijzigingsplan van
die geluidzone Arnhem-Noord nog steeds niet is behandeld, dan wel is ingetrokken
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•

Natura -2000 gebieden: In dit gebeid spelen door de uitbreiding met de Koningspleij
meer milieueffecten. Zo grenst dit gebied aan Natura-2000 gebieden: de invloed van
geplande zwaardere industrie naast de extra watergebonden activiteiten zullen ernstig
verstorend zijn. De plaatsing met hoge (40m met elementen tot 85m) en dichte
bebouwing (75%) zullen hun invloed hebben op vliegroute van de vogels met een habitat
of broedgebied in het nabijgelegen Natura-2000 gebied. Op de Koningspleij bevinden
zich diverse waardevolle en beschermd natuurelementen (flora en fauna).

•

Nut en noodzaak van uitbreiding: Bovendien nu blijkt dat ter plaatse meer dan
voldoende vrije ruimte om t-EMT bedrijven in te plaatsen. De behoeftestelling voor de
uitbreiding met de Koningspleij zijn gebaseerd op (verouderde) verwachtingen van ruim
voor de huidige economische crisis.
Daartegenover staan de huidige ongewisse wereldwijde economische ontwikkelingen.
Deze maken de uitbreiding met Koningspleij onnodig en overbodig.

•
•

Noodzaak van vaststelling milieueffecten: De impact en consequenties van het
voorliggende bestemmingsplan maken een Mer of een planmer noodzakelijk of mogelijk
zelf vereist. De gevonden constructie waarmee de fysieke omvang (in ha) onder de 'mer'grens valt, is niet houdbaar als uit de voorliggende stukken blijkt dat de consequenties
voor o.m. geluid en luchtkwaliteit (met mogelijk ook geur) niet geïsoleerd voor het
plangebied kunnen, mogen en moeten worden beoordeeld maar dat die beoordeling zich
uitstrekt voor het totale industriegebied Arnhem-Noord. In dat geval wordt immers wel het
oppervlakte criterium voor een Mer overschreden.

•

Ontbrekende documenten: Het ontbreken c.q. niet ter inzage leggen van diverse
documenten. Het betreft hier documenten die wel in de tekst op een of andere wijze
worden genoemd, aangeduid of verplicht zijn, maar die niet ten stadhuize beschikbaar
zijn. Binnen dit kader vallen, zij het niet limitatief. de MAS genoemd in de romptekst. en
de afwezigheid van de verplichte watertoets.
Met het ontbreken van de MAS ontbreekt ook het zicht op de bestaande beperkingen met
betrekking tot milieuaspecten. Deze zijn van belang bij ruimtelijke ontwikkelingen in het
plangebied.
In het plandocument wordt geen aandacht besteed aan het aspect Geur. Er is geen
Geurcontour of een soortgelijke beheersingsmaatregel bepaald. Ook is niet duidelijk van
welk model voor geuroverlast bepaling wordt uitgegaan. Dit klemt eens te meer daar
bekend is dat het Nationale model volgens het RIVM niet geschikt is om regelgeving dan
wel overlast vast te stellen.
In de documenten wordt gesproken voor een ontheffing van de Flora en Faunawet in
zake bepaalde waarden op de Koningspleij. Het wordt niet duidelijk op welke wijze deze
zaken volgtijdelijk in de procedure passen of dat deze ontheffing remmend is voor het
bestemmingsplan of delen daarvan

•
•

•

•

•

Verouderde studies als onderbouwing: Het onderbouwen van het plan of delen ervan
met studies of onderzoeken van een niet meer relevante datum, mede gezien de
inmiddels sterk gewijzigde economische omstandigheden en door de Gemeente zelf
genoemde geldigheidsduur van 5 jaar.
Exemplarisch, maar binnen dit plan zeker niet uniek is de verwijzing naar de "visie
Koningspleij" van Habiforum uit 2006. Dit document gaat uit van de inpassing van Bruil!
Naar wij aannemen is dit nu niet een van de plandoelstellingen.
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•

Discrepantie tussen beleid en regels: De discrepanties binnen het geschreven als
beleidsmatig aan te duiden tekstdeel en de daarna volgende paragrafen met regels,
waaraan op geen enkele wijze enige zekerheid kan worden verwacht van de toegezegde
beschreven eindsituatie.
o Enerzijds kan de formele toepassing van de regels leiden tot een eindsituatie die
strijdig is met de initieel geschetste eindsituatie en anderzijds zijn nog zoveel
punten niet of niet geheel ingevuld, of zijn onder nog nader in te vullen
randvoorwaarden geduid dat in deze situatie gerede twijfels bestaan aan de
invulling door de Gemeente Arnhem van de beginselen van rechtszekerheid en
vertrouwen voor de betrokken bewoners, o.m. in Westervoort.
o Binnen dit kader vallen ondermeer de toepasbaarheid van regels voor
uitzonderingen, Dit geldt bijvoorbeeld maar niet limitatief voor:
 het vermelden van de toegestane omvang van categorie 5;
 de vrije zichtlijnen vanuit Oostelijke richting op Arnhem en omgeving
versus een bebouwingspercentage van 75 % of hoger met een
bouwhoogte van 40 meter of hoger;
 de te behouden natuurwaarden op de Koningspleij versus de genoemde
en geplande uit te geven terreinen in dit gebied en tot slot de willekeurige
opname van bedrijven uit VNG bedrijvenlijst, waarbij geen relatie bestaat
tot enige (deel)bedrijfsactiviteiten van de 'aangegeven' geplande t-EMTbedrijven, dan wel dat de plaatsing van andere bedrijven dan t-EMTbedrijven daarmee toch wordt toegestaan.|

•

De watergebonden activiteiten: De invulling van de watergebonden activiteiten bij dit
deelplan aan de Koningspleij, waarbij vooreerst omvang, nut en noodzaak en relatie tot
de Koningspleij-Noord onduidelijk blijven.
o Zo is de relatie onduidelijk tot de aangehaalde verouderde visie voor dit gebied.
Tevens wordt niet duidelijk waarom dit terrein versneld moet worden ontwikkeld,
waarbij de noodzakelijke maatregelen en randvoorwaarden voor dit ophoging en
ingebruikname deels niet zijn ingevuld maar in elk geval onduidelijk zijn en blijven.
o Ook is er op het huidige bedrijventerrein geen bedrijf aanwezig die deze behoefte
kan of wil invullen. De bewoners van Westervoort maken zich ernstige zorgen
over de mogelijkheden voor de nadere uitwerking. Zij vermoeden een relatie met
de zandontgronding in de Huissense Waard ( plannen recent ter inzage gelegd)
o Deze relatie kan leiden de ontwikkeling van een "tweede industriegebied
Looveer'. Dit terrein van Lingewaard veroorzaakt in Westervoort al overlast.
o De bijgevoegde VNG-bedrijvenlijst geeft mede aanleiding voor deze zorg omdat
hiermee ook de voor Westervoort onaanvaardbare beton- en asfaltcentrale ( Bruil
of opvolgers) weer mogelijk kan worden geplaatst.
o Uit de ervaringen met Looveer blijkt naast geur en geluidsoverlast ook ernstige
overlast te bestaan van grofstof. Bij de mogelijke bedrijven (zandoverslag e.d.)
moet dit worden uitgesloten.
o Uit de onderzoeken inzake het ontwerp bestemmingsplan is ook onduidelijk dan
wel blijkt op geen enkele wijze welke milieubelasting (gerelateerd aan voorziene
en mogelijke bedrijfsactiviteiten) kan volgen op het gebied van luchtkwaliteit, geur
en geluid. Dit betreft zowel de aanvoer over water als de overslag, als de afvoer
met welk transportmiddel of de industriële verwerking ter plaatse.
o Daarbij verdienen hier de zeer nabijgelegen Natura-2000 gebieden extra
aandacht en zorg: deze zorg is niet zichtbaar of aantoonbaar verwerkt in de
bijgevoegde bijlagen inzake Natuur.
o vervolg zie blad 4
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o

•

•

•

•

In dit kader kan het niet zo zijn dat bij de uitwerkingsregels onder 9.2 onder de
bouwhoogte staat vermeld:
 algemeen: afwijken van de maximum bouwhoogte tot een maximale
hoogte van 85 meter boven NAP
 Koningspleij: Bij de uitwerking wordt aandacht geschonken aan het
behoud van de bestaande zichtlijnen vanaf de Sacharovbrug over de
Koningspleij in de richting van het stadscentrum van Arnhem en in de
richting van de monumentale gebouwen van de IPKW, waarbij een
maximum bouwhoogte van 40 meter niet mag worden overschreden.
 Toegevoegde elementen in de vorm van kranen t.b.v. op- en overslag,
schoorstenen en dergelijke zijn in verband met de industriële uitstraling
hiervan ruimtelijk aanvaardbaar als hogere elementen, maar mogen niet
hoger zijn dan 60 meter.
 Met name de toegevoegde elementen in zake kranen t.b.v. op- en
overslag baren ons zorgen, omdat aan de feitelijke omvang en aantal
geen grens is gesteld, mede gelet op de relatie die is te leggen met het
planproject Huissense Waard.
 Ook is het dubieus waarom voor de strook langs de kade van Koningspleij
een bouwhoogte van 20 meter wel noodzakelijk is voor havengerelateerde
bedrijven. Het mag niet voorkomen dat op termijn dit zal leiden tot een
massieve muur van hoge opslagsilo’s, dan wel buitenopslag van
grondstoffen als zand etc, met schermen op de kade komt

De risico's van ophoging Koningspleij; De documenten noemen In 5.2.7. Bodem het
volgende: Het ophogen met grond kan dan ook grote ecologische gevolgen hebben voor
het gebied. Ons bezwaar is dat deze opmerking niet tot verdere beperking leidt:
o In de Regels en in de Toelichting volgt geen verdere aandacht over de ophoging
van de Koningspleij. Het is alleen in bijlage 4 bij het verouderde Ecologisch
Onderzoek (2005) dat de effecten van ophoging behandelt, variërend van 0,8 –
4,7 meter(!). De gemeente zegt te kijken naar 2 varianten: volledig en deels
ophogen van de Koningspley. Bij deels ophogen wordt het lager gelegen deel van
de oude IJsselstrang behouden.
o De keuze zou zijn gevallen op deze laatste optie volgens de Natuurtoets in
bijlage. Maar dat is nergens vastgelegd. De keuze wordt niet verder toegelicht,
uitgewerkt of gemotiveerd.
o Onder 5.2.8. Cultuurhistorie wordt geadviseerd de oude IJsselstrang niet te
bebouwen en het landschappelijk en drassig karakter te gebruiken in het ontwerp.
o Dit advies wordt nergens verwerkt. zo komt in de Regels het woord IJsselstrang
niet voor. Bij de uitwerking van de uitgifte van terreinen aan de Koningspleij is
geen ruimte gereserveerd voor deze strang: de totale oppervlakte is uit te geven.
De ophoging van Koningspleij Noord mag naar de mening van MSW eerst plaatsvinden
als het terrein daadwerkelijk wordt ontwikkeld op basis van aangetoond nut , noodzaak
en behoefte en in het kader van de 'trapsgewijze' ontwikkeling van bedrijventerreinen,
waarbij eerst de Kleefse Waard wordt herontwikkeld..
De wijkraad MSW zal bij een andere ontwikkeling lopende een eventuele procedure niet
schromen een voorlopige voorziening aan te vragen. Zeker als de kans bestaat dat
natuurwaarden verloren gaan en een halfontwikkelde zandvlakte aan de overzijde van de
IJssel bij Westervoort komt te liggen.
Invulling bebouwing op de Koningspleij: De voorziene bouwhoogte 40 m (met
ontheffing) op Koningspleij is veel te hoog. Daarmee worden de bewoners van
Westervoort het vrije zicht ontnomen op de Veluwezoom, de Stad Arnhem en het
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historisch, industrieel erfgoed van de Kleefse Waard. Dit zorg blijkt terecht door het
toegestane bebouwingspercentage van 75 % (met ontheffingsmogelijkheden) !
•

•

•

•

Bedrijfscategorie 5 is ongewenst en onaanvaardbaar. Het plan kent 1000m2 voor
bedrijfscategorie 5.1. De vrijstellingsbepalingen geven via de bedrijvenlijst de
mogelijkheid voor plaatsing van bedrijven van die categorie 5.1.. Dit geld voor het gehele
bedrijventerrein Kleefse Waard. Bovendien wordt dit ook toegestaan bedrijventerreinen
AKZO-haven en Koningspleij, zij het dat deze nog moeten worden uitgewerkt.
De Toelichting M.e.r.-scan noemt in de bijlage bestemmingsplan Kleefse WaardKoningspleij deze mogelijkheid zelfs onder 3.1 zelfs expliciet: Binnen de deelgebieden
Koningspley-Noord en AKZO-haven kunnen, na nadere uitwerking zich bedrijven
vestigen tot en met categorie 5.1. (p.9)
Zie in dit kader onderstaande regels voor afwijking:
o 3.6 Afwijken van de gebruiksregels: Het bevoegd gezag kan met een
omgevingsvergunning afwijken: van het bepaalde in lid 3.1 sub a.: voor de
vestiging van, dan wel wijziging of aanpassing van een bestaand bedrijf in een
bedrijf (of een gedeelte daarvan), dat niet, dan wel in een hogere categorie van
de bedrijvenlijst voorkomt, voor zover het bedrijf naar aard en invloed op de
omgeving geacht kan worden te behoren tot de categorieën zoals in artikel
3.1.genoemd;
o 9.5 Afwijken van de bouwregels: Burgemeester en wethouders kunnen na
uitwerking bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 1: voor de
vestiging van, dan wel wijziging of aanpassing van een bestaand bedrijf in een
bedrijf (of een gedeelte daarvan), dat niet dan wel in een hogere categorie van de
bedrijvenlijst voorkomt, voor zover het bedrijf naar aard en invloed op de
omgeving geacht kan worden te behoren tot de categorieën zoals in lid 9.1.
genoemd;
o De Toelichting Luchtkwaliteit noemt in de Bijlage onder 2.2 : Het nieuwe plan,
…. , krijgt de bestemming bedrijfsdoeleinden voor bedrijven tot en met
milieucategorie 4 (met vrijstelling voor categorie 5 als wordt aangetoond dat aan
de milieunormen voor een categorie 4 bedrijf kan worden voldaan), ….
Met de bestaande hinder is een toevoeging van categorie 5.1 onaanvaardbaar. Zeker als
de gemeente op basis van de Regels een initieel gevestigd bedrijf kan laten uitbreiden
om bedrijfseconomische redenen. Door bedrijven uit een hogere categorie (5.1) bij lage
bedrijfsomvang toe te staan als ware zij een lagere categorie wordt een gevaarlijk
precedent (of zelfs jurisprudentie) geschapen. Daarmee staat de deur open voor vele
startende bedrijven uit de categorie 5.1 (die worden ingeschaald als categorie 4). Deze
kunnen op termijn uitgroeien tot de niet in de plannen rechtstreeks genoemde categorie 5
bedrijven geplaatst worden. Gezien de hinder die dergelijke bedrijven nu en in het
verleden, benedenwinds in Westervoort kunnen veroorzaken, is dit niet aanvaardbaar.

•

Regels met betrekking tot BBT: Onder 9.2 is in de uitwerkingsregels niet aangegeven
dat het vestiging bestemd is voor bedrijven in de Energie- en Milieutechnologie (EMT).
Ook is niet aangegeven dat uitdrukkelijk toepassing van BBT (best beschikbare
technieken) als vestigingseis wordt gesteld. Beide aspecten dienen te worden
toegevoegd aan de uitwerkingsregels.

•

Bouwhoogte. Het is onduidelijk waarom voor het gebied Koningspleij wordt gekozen
voor een maximale bouwhoogte van 40 m met afwijkingen. De reden, anders dat reeds
bedrijven bekend zouden zijn, is niet gemotiveerd.
Toelichting: In de toelichting staat onder Bouwhoogte staat bij 4.3 Regionale behoefte:
o het bestemmingsplan biedt ruime bouwmogelijkheden. In het gehele plangebied
geldt voor het grootste deel een maximale bouwhoogte van 20 meter, met de
mogelijkheid tot afwijken voor hoogteaccenten.

•
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o

o

o

o

o
o

o
•
•
•

Voor het uit te werken gedeelte van Koningspleij Noord geldt zelfs een maximale
bouwhoogte van 40 meter. NB: veel bedrijventerreinen in Arnhem kennen 12
meter als maximale bouwhoogte.
De bouwhoogte van 40m voor Koningspleij is onevenredig hoog. Voor de Nieuwe
Havenweg geldt vanwege zichtlijnen al max. 20m,
Deelgebied Nieuwe Havenweg zie 4.4.3.4.: Om het zicht op de stad en de
monumentale gebouwen op IPKW te behouden is de bouwhoogte voor de
bebouwing aan de Nieuwe Havenweg op 20 meter gesteld zodat monumentale,
beeldbepalende panden op IPKW op de achtergrond zichtbaar blijven.
Het hele plangebied krijgt nu een max. bouwhoogte 20m met uitzondering van
Koningspleij, waar de zichtlijnen blijkbaar andere eisen stellen, zie 4.4.3.9.
Deelgebied Koningspleij Noord: De prominente ligging van het deelgebied ten
opzichte van de verre omgeving (o.a. Westervoort, Malburgen), maar ook de
vergezichten/zichtlijnen die automobilisten vanaf de Pleijroute hebben op de stad,
de Veluwe en de monumentale gebouwen IPKW stellen speciale eisen ten
aanzien van de inrichting van het deelgebied. Hierbij geldt een maximum
bouwhoogte van 40 m met de mogelijkheid (via afwijking) van incidentele hogere
bebouwingselementen. Die uitspraak is onmogelijke bij deze bouwhoogte.
Naar onze mening moet ook voor Koningspleij dient dezelfde bouwhoogte te
worden gehanteerd als in de rest van het plangebied, met zelfde
“afwijkingsmogelijkheid voor hoogteaccenten in de vorm van bebouwing met een
grotere bouwhoogte”.
In de uitwerkingsregels onder 9.2 staat met betrekking tot bouwhoogte
 algemeen: afwijken van de maximum bouwhoogte tot een maximale
hoogte van 85 meter boven NAP
 Koningspleij: Bij de uitwerking wordt aandacht geschonken aan het
behoud van de bestaande zichtlijnen vanaf de Sacharovbrug over de
Koningspleij in de richting van het stadscentrum van Arnhem en in de
richting van de monumentale gebouwen van de IPKW, waarbij een
maximum bouwhoogte van 40 meter niet mag worden overschreden.
 Toegevoegde elementen in de vorm van kranen t.b.v. op- en overslag,
schoorstenen en dergelijke zijn in verband met de industriële uitstraling
hiervan ruimtelijk aanvaardbaar als hogere elementen, maar mogen niet
hoger zijn dan 60 meter.
De wijkraad MSW acht de maximale bouwhoogte van 40m voor Koningspleij
onaanvaardbaar. Dit geldt ook voor de maximale afwijking tot een hoogte van 85
meter boven NAP.
Het uitgangspunt dient te zijn een maximale bouwhoogte van 20 meter voor het
hele bestemmingsplangebied. De maximale afwijking van bouwhoogte tot 85
meter dient te worden teruggebracht tot 60 meter, zoals ook geldt voor
toegevoegde bouwelementen zoals bijvoorbeeld schoorstenen.
Voor het gebied grenzend aan de kade van Koningspleij. stelt de wijkraad een
bouwhoogte van 15 meter voor.

Commentaar t.a.v. de Regels: De Bedrijvenlijst dient hetzij uitputtend te zijn, waarbij
eenduidig en duidelijk moet zijn dat uitsluitend en alleen bedrijven tot en met categorie 4
zijn toegestaan en de hogere categorie zijn uitgesloten.
Bovendien is nog een situatie ontstaan dat er nog tijdens het proces van
'terinzageleggen' wijzigingen in de bedrijvenlijst zijn aangebracht.
Het is noodzakelijk dat in de afwijkingsregels dient te worden aangegeven dat bedrijven
tot en met categorie 4 toelaatbaar zijn. Dit om te voorkomen dat bedrijven genoemd in
categorieën 5 en 6 alsnog via de afwijkingsregels voor vestiging in aanmerking komen
als ze aangeven ‘naar aard en invloed op de omgeving ’ geacht kunnen worden tot een
lagere categorie (lees: 4). Bovendien ontstaat nog een risico dat de uitbreiding naar een

6

•

hogere categorie via een procedure van bedrijfseconomische redenen met de gemelde
afwijkingsbevoegdheid door deze regel toegestaan.
Bij het ontbreken van een bedrijvenlijst t-EMT bedrijven dient duidelijk te zijn welke met
categorie 4 vergelijkbare milieueffecten door een mogelijk te plaatsen bedrijf maximaal
kunnen worden veroorzaakt.

•

Commentaar t.a.v. de Toetsingstabellen. De tabellen in bijllage 3 geven voor meest
nabije meetpunten MTG4 en MTG5 een ‘geluidsruimte gebruikt’ aan voor dagperiode
21,6% avondperiode 18,8% en nachtperiode 32,5%. Hierbij is onduidelijk welke
geluidbelasting is door deze plannen aanvullend mogelijk. Westervoort maakt zich
zorgen over de totale mogelijk toegestane geluidsbelasting van het industrieterrein

•

Commentaar t.a.v. de bestemming BT voor het gebied Koningspley langs de kade
De plankaart geeft met de functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - 1'
(sbt1) bestemd voor havengerelateerde activiteiten een zeer groot gebied Dit terrein
omvat plm. 1/3 van Koningspley-Noord. Ook hierbij benoemen wij onze eerder zorgen
over zowel de invulling van het terrein als de invloed op het milieu in de omgeving als het
verloren gaan van de bijzondere waarden van dat gebied. De invulling van het gebied is
nog niet bekend maar de toepassing dient in ieder geval dient onderbouwd te zijn.
Bovendien kunnen de activiteiten ook bij het aanlanden een negatieve invloed hebben op
de geluidsbelasting, zeker wanneer geen tijdsbeperking bestaat aan het gebruik voor de
te vestigen havengerelateerde bedrijven.
Op de Plankaart ontbreekt Het gebied met scheepsreparatiebedrijf MISTI aangegeven
(als industrie) op plankaart, maar wel op kaarten van het Zonebeheerplan (Bijlage 2 bij
Toelichting).

•
•

•

Commentaar op de toelichting.
o Fasering Koningspleij, wordt genoemd in 4.3 Regionale behoefte voor een
gefaseerde ontwikkeling. Er wordt gestart met de uitgifte van de gronden in het te
herontwikkelen deel van het bedrijventerrein én met de watergebonden kavels
(vanwege het specifieke segment). Deze fasering blijkt onder andere uit het feit
dat voor Koningspleij Noord een uitwerkingsplicht geldt. Met deze fasering wordt
ingespeeld op het huidige economische tij en de onzekerheid over het tempo van
uitgifte. Het is onduidelijk waarom 1/3 wordt ontwikkeld voor havengebonden
activiteiten (geluidzone kavel 37). Dit leidt tot een geforceerde ontwikkeling
Koningspleij, waarbij niet duidelijk is welke bedrijven deze behoefte gaan invullen
en met welke activiteit, aangezien dit geen bestaande bedrijven zijn.
o de ontwikkeling moet plaatsvinden volgens de Structuurvisie bedrijventerreinen
en werklocaties (2010) van de provincie Gelderland. Deze stelt:
 Toepassing van de SER-ladder is uitgangspunt van ons beleid, waarbij
aan het accommoderen van de ruimtebehoefte voor bedrijventerreinen, in
samenhang een volgorde wordt toegekend:
• optimalisering gebruik beschikbare ruimte door herstructurering;
• het beter benutten van de ruimte door meervoudig ruimtegebruik
en intensivering
• tenslotte indien nodig uitbreiding van het ruimtegebruik door
bedrijventerreinen.
 De uitwerkingsplicht voor Koningspleij Noord is geen garantie voor
fasering. De wijkraad verwacht een faseringsplan voor het hele
plangebied, gebaseerd op bovenstaande uitgangspunten w.o. SER-ladder

•

Commentaar op de Bouwhoogte. In 4.3 Regionale behoefte staat:biedt het
bestemmingsplan ruime bouwmogelijkheden. In het gehele plangebied geldt voor het
grootste deel een maximale bouwhoogte van 20 meter, met de mogelijkheid tot afwijken
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voor hoogteaccenten. Voor het uit te werken gedeelte van Koningspleij Noord geldt zelfs
een maximale bouwhoogte van 40 meter. Ter vergelijking: veel bedrijventerreinen in
Arnhem kennen 12 meter als maximale bouwhoogte. In eerdere delen is alleen
aangegeven dat deze bouwhoogte van 40 meter niet is onderbouwd op behoefte van tEMTbedrijven en strijdig is met uitgangspunten als zichtlijnen en de invloed op de route
van beschermde vogelsoorten naar Natura-2000 gebieden.
•

Commentaar op de paragraaf Hinder. In 5.2 paragraaf 5.2.3. Hinder wordt aangegeven
dat rondom het plangebied Industriepark Kleefse waard zich een aantal gebieden
bevinden (Westervoort, Malburgen, 't Broek) die hoofdzakelijk zijn ingericht als woonwijk.
Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals
bedrijven en kantoren) voor. Deze gebieden worden getypeerd als rustige woonwijk. De
richtafstand voor milieucategorie 4 bedrijven ten opzichte van het omgevingstype rustige
woonwijk is 300 meter. Voor milieucategorie 5.1 bedrijven is deze richtafstand 500 meter.
Een gedeelte binnen het plangebied is bestemd voor - maximaal - milieucategorie 5.1
bedrijven. De verschillende woonwijken liggen op een gemiddelde afstand van 700 meter
van dit gedeelte van het plangebied Industriepark Kleefse Waard. De rest van het
plangebied betreft milieucategorie 3 en 4 bedrijven. Hiervoor geldt een richtafstand van
maximaal 300 meter tot een woonwijk. Op basis van deze richtafstanden ten opzichte
van het omgevingstype rustige woonwijk is voor een gedeelte van het plangebied
maximaal milieucategorie 5.1 en voor de rest van het plangebied milieucategorie 3 en 4
acceptabel en vanuit milieuhygiënisch oogpunt verantwoord. Op basis van deze
overwegingen staat hier de conclusie: Vanuit hinder zijn er belemmeringen voor dit
bestemmingsplan. Naar de mening van de wijkraad moet deze conclusie tot
aanpassingen van het bestemmingsplan dan wel de invulling leiden!!

•

Commentaar op het Bewonersoverleg. Op punt 7.1 staat gemeld Vooroverleg:
Bewonersoverleg : In het kader van het vooroverleg is het conceptbestemmingsplan
besproken met de verschillende bewonersgroepen en andere belangengroepen uit
Arnhem en Westervoort.
Deze bewering is niet juist Het conceptbestemmingsplan is niet besproken met enkele
bewonersgroepen. Er heeft alleen een informele informatieavond plaatsgevonden op 20
maart 2013. Omgevingspartijen waren uitgenodigd, maar hier was geen sprake van
overleg. De wijkraad MSW betreurt dat zij evenals andere omgevingspartijen niet in een
vroeg stadium betrokken waren bij de planontwikkeling.

•

•

Commentaar op Bijlagen bij Toelichting
o Buffer. M.e.r.-scan bestemmingsplan voor het plangebied Kleefse WaardKoningspleij. meldt onder 3.3 Effect van de Activiteit bij ‘Geluid’ het volgende:
 Voor de uitbreiding in de deelgebieden AKZO-haven en KoningspleyNoord fungeren de bestaande deelgebieden van het bedrijventerrein als
buffer tussen de woonwijken en de uitbreiding.
 Deze bewering is onjuist. Voor Westervoort bestaan geen deelgebieden
als ‘buffer’: Westervoort ligt aan de rand van het plangebied en zien - via
open water! - rechtstreeks uit op de overliggende woonwijken.
o Geluid. M.e.r.-scan bestemmingsplan Kleefse Waard-Koningspleij. 3.3 Effect van
de Activiteit. Geluid: Er is geen toename van geluidseffecten buiten de geldende
geluidszone die op 22 augustus 1990 bij Koninklijk Besluit is vastgesteld voor het
industrieterrein Arnhem Noord. Echter dit gebied wordt uitgebreid het gebied
Koningspleij-Noord. Er moet een nieuwe geluidzone worden vastgesteld. Men
mag niet volstaan met de oude/bestaande geluidzone.
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o

o

o

o

Op de Verkavelingskaart in bijlage 3 van het Zonebeheerplan is voor het hele
plangebied, met uitzondering van het deelgebied Oude Veerweg, een generieke
geluidsruimte van 65/60/55 dB(A)/m2 aangegeven. Dit industrieterrein geeft nu al
geluidsbelasting voor omwonenden. Voor de nieuw te ontwikkelen deelgebieden
AKZO-haven en Koningspleij Noord moet een lagere generieke geluidsruimte
wordt vastgesteld van max. 60/55/50 dB(A)/m2, dat is gelijk aan het deelgebied
Oude Veerweg.
Luchtkwaliteit. Emissiegegevens. Bijlage 1.3 presenteert emissiegegevens van
diesellocomotieven, scheepvaartbewegingen, puinbreker en grondoverslag Road
Machinery Rent en zandoverslag Valewaard. Er zijn geen emissiegegevens van
diverse bedrijven als bijvoorbeeld betonproductie en overslag Basal, acetyleren
hout Titan Wood of twaronpulp productie Teijn Aramid.
Ecologisch Onderzoek is verouderd. Het Ecologisch Onderzoek van
Econsultancy dateert uit 2005. Dit document mag zo niet zonder meer als bijlage
worden toegevoegd. De natuur is permanent aan verandering onderhevig en in
ontwikkeling. Het document is verouderd.
Zie in dit verband bijvoorbeeld de Toelichting 5.2.6 Water: In het hele gebied zal
in het kader van de bouwaanvragen actualiserend bodemonderzoek nodig zijn
omdat de uitgevoerde onderzoeken reeds zijn verouderd (ouder zijn dan 5 jaar).

Wij behouden ons het recht voor op een later tijdstip nog argumenten aan onze zienswijze
toe te voegen of te wijzigen. In afwachting van een reactie waarbij onze vragen worden
beantwoord en onze zorgen worden weggenomen.
De stichting wijkraad MSW

A.Bleumink
Voorzitter MSW
Secretariaat
Rijndijk 17 a
6931 SC Westervoort
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