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1. Inleiding/aanleiding
In de beeldvorming bij velen is de Achterhoek vooral een agrarisch gebied met volop recreatiemogelijkheden in het mooie coulisselandschap. Qua ruimtebeslag is dat beeld juist. Kijken we
echter naar de werkgelegenheidsverdeling per sector, dan is de maakindustrie een dominante
sector. Het werkgelegenheidsaandeel van de maakindustrie is met 10% in Nederland, 11% in
Gelderland, 17% in de Achterhoek en met maar liefst ruim 20 % in de gemeente Oude
IJsselstreek, erg hoog.
In onze gemeentelijke Economische Beleidsvisie die februari 2018 unaniem door onze raad is
vastgesteld, is vastgelegd dat onze inzet erop gericht is om bestaande werkgelegenheid te
behouden en zo mogelijk om nieuwe werkgelegenheid te genereren. Uitgifte van bedrijfskavels is
een krachtig ruimtelijk instrument om de economische dynamiek te faciliteren en aan te jagen.
Ter illustratie, in 2018 was 38% van de totale werkgelegenheid binnen onze gemeente gevestigd
op bedrijventerreinen. De 6.790 banen op bedrijventerreinen zijn verdeeld over ca. 325
vestigingen.
De terreinen Hofskamp in Varsseveld en De Rieze in Ulft zijn gemeten in aantal banen de
grootste bedrijventerreinen binnen onze gemeente. In Terborg is een 2-tal grote industriële
bedrijven gevestigd, die samen een belangrijke derde werklocatie vormen binnen onze
gemeente. In combinatie met het CIVON Smart Business Center (voorheen ICER) en de Startuplocatie Frank Daamen te Ulft alsmede het in ontwikkeling zijnde onderwijscluster Almende
College (Silvolde) en de Anton Tijdink bedrijfsvakschool (Terborg), vormen genoemde
werklocaties een sterk onderwijs, innovatie en werkcluster (Ecosysteem/satéprikker).
Op grond van de Provinciale Werkgelegenheids Enquête (PWE 2018) blijkt dat de
werkgelegenheid in het tijdvak 2009-2018 (met daarin een lange periode van economische
recessie) Achterhoek breed met 2% is gekrompen, in Gelderland met 2% is gegroeid, binnen
onze gemeente met 5% is gegroeid en in Varsseveld met maar liefst 22% is gegroeid.
Deze werkgelegenheidsgroei vinden we terug in een aanhoudende vraag naar bedrijfskavels. De
verkoop van bedrijfskavels op Hofskamp-Oost II te Varsseveld verloopt dermate voorspoedig, dat
eind 2018 op Hofskamp-Oost II alle bedrijfskavels zijn verkocht of in optie gegeven.
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Er zijn op dit moment in Varsseveld dus geen vrij beschikbare kavels meer voorhanden om in de
ruimtevraag van bedrijven te kunnen voorzien. Aangezien de leegstand van bestaand
bedrijfsvastgoed ruim onder de frictievoorraad van 5% ligt, biedt ook dit geen soelaas. We
zoeken binnen de regionale programmering naar mogelijkheden om nieuwe ontwikkelruimte te
verwerven voor Hofskamp-Oost III (zie hoofdstuk 3). Dit is in lijn met het Coalitieprogramma
waarin de ontwikkeling van Hofskamp-Oost III als een belangrijke opgave is geprioriteerd.
Primair dient een bedrijventerrein functioneel geschikt te zijn voor het huisvesten van bedrijven.
Binnen de kaders van een gezonde planexploitatie en genoemde functionaliteit, streven we naar
het behouden van bestaande landschapsstructuren en zetten we in op het toevoegen van nieuwe
landschapselementen, op maatregelen die uitvoering geven aan de opgave om te komen tot een
circulaire economie, het bieden van een aangename werkomgeving en evenzeer van belang, een
goede bereikbaarheid. Kortom een toekomstbestendig bedrijventerrein met een
voorzieningniveau hetgeen innovatieve (maak)bedrijven in staat stelt om te excelleren. Deze
integrale aanpak waartoe we het bedrijfsleven actief betrekken bij de planuitwerking, draagt bij
aan de versterking van ons economisch ecosysteem, maar zeker ook de beleidsambities op het
gebied van plattelands-ontwikkeling, duurzaamheid en energietransitie zoals in de begroting
opgenomen. In hoofdstuk 4 wordt hier nader op ingegaan.
Op dit moment komen een aantal belangrijke ontwikkelingen samen. Naast genoemde urgentie
om tot de ontwikkeling van Hofskamp-Oost III te komen, betreft dit het lopende proces om het
Regionaal Programma Werklocaties (RPW) te actualiseren en de overeenstemming die op WestAchterhoek niveau is bereikt over de uitwerking van het Afsprakenpakket Feijtel (zie hoofdstuk 3).
Daarnaast zijn we op basis van het WVG-besluit wat de gemeenteraad van Oude IJsselstreek
februari 2018 op ontbrekende eigendomsposities binnen het plangebied Hofskamp-Oost III heeft
gelegd, gehouden om binnen 2 jaar een bestemmingsplan voor Hofskamp-Oost III in procedure
te brengen. Maart 2019 heeft onze raad een krediet beschikbaar gesteld om met de
planuitwerking te starten en tot aankoop van ontbrekende eigendomsposities over te gaan. Dit
projectdocument vormt een leidraad voor de in voorbereiding zijnde bestemmingsplanwijziging en
geeft een procesdoorkijk.
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2. Historie van bedrijventerreinontwikkeling Hofskamp-Oost
Sinds 1991 wordt er in beleid gesproken over de gefaseerde ontwikkeling van bedrijventerrein
Hofskamp Oost. In 1997 werd in het bestemmingsplan van de toenmalige gemeente Wisch
gesproken over sub-regionaal bedrijventerrein Hofskamp Oost met een totale omvang van 65
hectare bruto. Vanaf 2005 wordt ook Hofskamp Oost 3 e fase genoemd als meest logische
uitbreidingslocatie van Hofskamp Oost 2e fase. Zie navolgende tabel een overzicht van een
aantal relevante rapportages waarin het terrein concreet wordt genoemd.
Jaar

Beleid

Auteur

1997
2005
2006
2008
2008
2009
2010
2011
2016
2017
2018
2019
2019

Gelders Streekplan voor de Achterhoek
Rapport ‘Op weg naar 2020’
Rapport ‘Zoekzones’ bedrijventerreinen
Trajectnota/ MER N18
Plan-MER Biovergisting
Programmabegroting 2010-2023
Regionaal Programma Werklocaties (RPW)
Structuurvisie 2025
Analyse Achterhoekse Bedrijventerreinen
Rapport West-Achterhoek
Economische Beleidsvisie Oude IJsselstreek
Overeenstemming over rapport Feijtel
RPW Achterhoek 2019-2023

Provincie Gelderland
Oude IJsselstreek
Provincie Gelderland
Rijkswaterstaat
Royal Haskoning
Oude IJsselstreek
Regio Achterhoek
Oude IJsselstreek
Stec Groep
Feijtel
Oude IJsselstreek
West-Achterhoek
gemeenten
Ecorys

In het Beeldkwaliteitsplan Hofskamp-Oost II van november 2004 is voor de ontwikkelfasen
Hofskamp-Oost I, II en III de volgende ruimtelijke structuur opgenomen:
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3. Programmering van bedrijventerreinen
Om vraag en aanbod af te stemmen en zorg te dragen voor een zorgvuldig ruimtegebruik, is het
ontwikkelen van een bedrijventerrein aan voorwaarden verbonden. Wij kunnen hiertoe niet
zelfstandig besluiten.
Ladder van Duurzame Stedelijke ontwikkeling:
Per 1 juli 2017 is de Ladder voor duurzame verstedelijking gewijzigd en zijn de 3 treden
losgelaten en vervangen door de volgende tekst: “De toelichting van een bestemmingsplan dat
een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan
de voorgenomen stedelijke ontwikkeling. Indien blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen
het bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien, bevat de toelichting een motivering daarvan
en een beschrijving van de mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op de gekozen locatie
buiten het bestaand stedelijk gebied.” In de toelichting van het bestemmingsplan dient dus te
worden verantwoord, dat er sprake is van zorgvuldig ruimtegebruik.
Gelderse Omgevingsvisie “Gaaf Gelderland”
In de Gelderse Omgevingsvisie “Gaaf Gelderland” die op 19 december 2018 door PS is
vastgesteld, is onder Hoofdstuk 6 de ambitie opgenomen dat in Gelderland een duurzaam,
dynamisch en toegankelijk economisch vestigingsklimaat aanwezig is, waar voor ondernemers
en inwoners een sterke aantrekkingskracht vanuit gaat. “Zo versterken wij Gelderland nu en in de
toekomst”, aldus de provincie. Hiertoe is in de Omgevingsvisie de volgende aanpak opgenomen:
- Wij zorgen voor een gevarieerd aanbod aan goed ontsloten, kwalitatief hoogwaardige,
duurzame werklocaties. We gaan hierover in gesprek met de Gelderse regio’s en maken
regionale afspraken over een goede balans tussen de vraag en het aanbod van werklocaties.
Het concentreren van economische activiteiten heeft daarbij onze voorkeur, boven
versnippering. En, het omvormen van bestaande en leegstaande bedrijvenlocaties gaat boven
de aanleg van nieuwe terreinen;
- Samen met de regio’s spelen we in op veranderende behoeften van het bedrijfsleven.
Toekomstige behoeften veranderen immers continu, dit vraagt om regelmatig herzien van de
regionale afspraken. Ook stimuleren we het omvormen van bestaande gebouwen en locaties
zodat deze weer aansluiten bij de wensen van bedrijven en werknemers;
- We zorgen dat bedrijven die zich hier willen vestigen of die willen uitbreiden snel en effectief
geholpen worden bij het vinden van een zo optimaal mogelijke locatie;
- We stimuleren de aansluiting tussen het Gelderse onderwijs en de arbeidsmarkt. We
stimuleren dit ook in fysieke zin met campusontwikkeling;
- We stimuleren (kleinschalig) ondernemerschap en innovatie, ook met oog voor ontwikkeling
van lokale arbeidsmarkten. Zeker wanneer ondernemers een duurzaam Gelderland dichterbij
brengen.
Afspraken Feijtel m.b.t. gezamenlijke bedrijventerreinontwikkeling op West-Achterhoek niveau:
De WA-gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek exploiteren
gezamenlijk de regionale bedrijventerreinen A18 Bedrijvenpark te Wehl en DocksNLD-1 te ’s
Heerenberg. De samenwerking behelst verder het afstemmen van de uitgifte van bedrijfsgronden op
overige bedrijventerreinen en het revitaliseren van verouderde bedrijventerreinen in deze gemeenten.
Doel van de samenwerking is om werkgelegenheid vast te houden en uit te breiden.
Extern adviseur Feijtel heeft advies uitgebracht hoe binnen de samenwerking om te gaan met de
ontwikkelopgaven die de samenwerkende gemeenten binnen hun grondgebied willen realiseren.
Februari 2018 hebben de raden van vier West Achterhoekse de gedachtenlijnen naar de toekomst
voor de samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen, kortweg de gedachtenlijnen van Feijtel,
vastgesteld. Nadien heeft uitwerking van deze gedachtenlijn plaats gevonden. Februari 2019 hebben
de vier WA-raden ingestemd met de uitwerking Feijtel, met als onderdeel hiervan steun voor de
ontwikkeling van Hofskamp-Oost III door gemeente Oude IJsselstreek.
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Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek:
Op basis van de provinciale Omgevingsverordening zijn gemeenten verplicht om met elkaar op
regionaal niveau in een Regionaal Programma Werklocaties (RPW) afspraken vast te leggen over de
programmering van bedrijventerreinen. Adviesbureau Ecorys werkt momenteel in opdracht van de
Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland aan het actualiseren van het RPW. De opdracht
omvat een vraag- en aanbodanalyse (kwantitatief onderzoek) en een kwalitatief onderzoek op grond
waarvan specificering op werkmilieuniveau plaatsvindt.
Op 24 april 2019 is door de zeven Achterhoekse gemeenten bij aanwezigheid van de provincie
overeenstemming bereikt over de opzet van het RPW Achterhoek 2019-2023. Op 7 en 14 mei hebben
de afzonderlijke colleges van alle Achterhoekse gemeenten ingestemd met het voorliggende RPW.
Het RPW Achterhoek 2019-2023 is in de raadsvergaderingen van juni/juli ter vaststelling behandeld
op grond waarvan er nu een door alle raden vastgesteld RPW voorligt.
De provincie heeft in november 2019 het RPW vastgesteld waarmee de basis is gelegd voor goede
afsprakenkaders voor de komende jaren. De provincie stelt enkele aanvullingen op het RPW
noodzakelijk, o.a. over duurzaamheid en integrale locatiekeuze. Deze aanvullingen worden in het
voorjaar van 2020 verwacht.
In haar Vraag-Aanbodconfrontatie die ten grondslag ligt aan het RPW Achterhoek 2019-2023 gaat
adviesbureau Ecorys voor onze gemeente uit van het volgende beeld:

In het RPW Achterhoek 2019-2023 is voor Oude IJsselstreek de volgende opgave geformuleerd:
Zowel in Ulft/Gendringen (De Rieze) als in Varsseveld (Hofskamp) is op dit moment nog (beperkt)
aanbod te vinden. Een aanzienlijk deel daarvan is echter in (concrete) optie bij geïnteresseerde
partijen. Vooral in de kern Varsseveld ontstaat op korte termijn al een tekort aan aanbod. In
Ulft/Gendringen is de vraag minder urgent en is het aanbod de komende vier jaar naar verwachting
afdoende. Vooral in Varsseveld lopen de bestaande bedrijventerreinen tegen hun grenzen aan. Een
deel van de oplossing zit in het op gang brengen van ketenverplaatsingen, waardoor door de
verplaatsing van het ene bedrijf, ruimte gecreëerd kan worden voor de uitbreiding of vestiging van het
andere bedrijf. Dit levert echter (ruim) onvoldoende extra ruimte op, waardoor op korte termijn (2019-
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2023) behoefte is aan 10 hectare en op de langere termijn (vanaf 2023 t/m 2030) 30 tot 50 hectare.
Daarom is het nodig te starten met het plan Hofskamp Oost 3e fase.
In het RPW Achterhoek 2019-2023 zijn voor Oude IJsselstreek de volgende oplossingen opgenomen:
- Met het oog op het beleidsspeerpunt Smart Industry en het faciliteren van de groei is het bieden
van ruimte aan de maakindustrie in Varsseveld van groot belang;
- Op de bestaande bedrijventerreinen kan herstructurering een (nood)oplossing bieden. Door
middel van optimalisatie kan nog extra ruimte gevonden worden;
- Niet alles kan echter met herstructurering opgelost worden. Revitalisering dient in de eerste plaats
om bedrijven een toekomstbestendig habitat te bieden. Om een kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen is allereerst schuifruimte nodig;
- Daarnaast kan autonomie groei van reeds gevestigde bedrijven niet (altijd) in leegstaande panden
gefaciliteerd worden. Bedrijven willen immers aanpalend uitbreiden. Daarom is ontwikkeling van
Hofskamp Oost 3e fase met een netto oppervlakte van 25 hectare noodzakelijk. Hiermee
wordt zachte plancapaciteit met een uitbreidingsomvang van 25 hectare ingevuld;
- Gezien de geraamde uitbreidingsbehoefte tot 2030 houdt de gemeente Oude IJsselstreek, in
geval van een voorspoedige uitgifte van Hofskamp-Oost fase III, rekening met de ontwikkeling van
een aangrenzende vierde fase in oostelijke richting binnen haar grondgebied. De zachte
plancapaciteit wordt hierdoor opgeschoven ten behoeve van een eventuele vierde fase;
- Op termijn moet in Ulft/Gendringen ook gekeken worden naar uitbreidingsmogelijkheden;
- De gemeente blijft zich daarnaast richten op kwaliteitsverbetering van de bedrijventerreinen. Op
dit moment worden (delen van) Hofskamp Zuid en IJsselweide aangepakt.
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4. Planuitwerking Hofskamp-Oost III


Planomvang, ligging en eigendomssituatie:
Onderstaand een kaartbeeld met direct aangrenzend aan Hofskamp-Oost II aangegeven de
ontwikkellocatie voor de realisatie van Hofskamp-Oost III. De in de kleur geel aangegeven
gronden zijn reeds in eigendom van de gemeente Oude IJsselstreek gekomen bij de
verwerving van gronden ten behoeve van Hofskamp-Oost II. Op de in de kleur blauw
gemarkeerde gronden is per februari 2018 door onze raad een Wet Voorkeursrecht
Gemeenten-beschikking gelegd.

In lijn met de beleidsruimte die wordt geboden in het voorliggende RPW en gesprekken die we
op West-Achterhoek niveau hebben gevoerd, gaan we voor de ontwikkeling van HofskampOost III uit van een netto uitgeefbaar oppervlak van circa 25 ha. Aangezien door Ecorys
binnen het voorliggende RPW een aanvullende ruimtevraag wordt bevestigd, verdient het
aanbeveling om op structuurniveau ook de fase IV met indicatief een zelfde planomvang als
de derde fase, bij de planuitwerking te betrekken. Voor zover een uitbreiding met planfase
Hofskamp-Oost IV te zijnertijd aan de orde is, is onze insteek dat dit op het grondgebied van
de gemeente Oude IJsselstreek wordt gerealiseerd. De uiteindelijke planbegrenzing wordt bij
de planuitwerking bepaald en in procedure gebracht.
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-

Focus op Smart Industry:
In het rapport “Marktdynamiek bedrijventerreinen Oude IJsselstreek” stelt adviesbureau BCI
het volgende:
Binnen de traditionele industrie voltrekt zich een revolutie naar de smart industry. Gedreven
door digitalisering, automatisering, robotisering en ‘databased’ productie en geïntegreerde
logistiek verandert de traditionele industrie naar een smart industry (of slimme maakindustrie).
Op en rond Varsseveld (en in het bijzonder Hofskamp Oost II) komen een aantal cruciale
ontwikkelingen samen die leiden tot een florerend economisch ecosysteem. Kort samengevat:






Sterke economische massa en identiteit
Toonaangevende bedrijven investeren in vernieuwing
Gezamenlijk belang bij het inspelen op transitie smart industry
Een toenemende verwevenheid tussen bedrijven
Succesvolle voorbeelden van samenwerking en innovatie

De positie van Varsseveld staat niet op zichzelf. In de gemeente is een florerend economisch
ecosysteem aanwezig waarbinnen drie geografische clusters langs een as te zien zijn. De
clusters worden gevormd door de bundeling van innovatie in het CIVON Smart Business
Center en de Start-up locatie in het Frank Daamen-gebouw te Ulft, concentratie van onderwijs
in Silvolde en Terborg en vooral ook de in Varsseveld gevestigde vooraanstaande
maakindustrie. Juist vanuit het gezamenlijk belang om in de krimpregio Achterhoek, waar de
focus ligt op versterking van de innovatieve maakindustrie, te blijven investeren in de
economie op de plekken waar dynamiek zit en kansen zich voordoen. Uitbreiding van
Hofskamp-Oost draagt bij aan de leefbaarheid en vitaliteit van de hele regio, aldus BCI.
Gelet op het bovenstaande verdient het aanbeveling om bij de ontwikkeling van HofskampOost III de focus te leggen op de doelgroep Smart Industry. Dit versterkt het bestaande
Smart Industry cluster te Varsseveld en daarmee de positie van de sector in de Achterhoek.
Daarnaast wordt een deel van het plangebied gereserveerd voor kleinschalige lokale
bedrijvigheid. Dit om ook ruimte te bieden voor de vestiging van kleinschaliger vooral lokale
bedrijven zoals aannemersbedrijven, autogaragebedrijven en dienstverlenende bedrijven.
Binnen het RPW zijn we uitgegaan van een verdeling 80 % maakindustrie en 20% lokaal
kleinschalig.
-

Kwalitatieve ontwerpuitgangspunten:
De ontwikkeling van een bedrijventerrein is geen doel op zich, maar een middel om bedrijven
een goede vestigingslocatie te bieden om te kunnen ondernemen. Op basis van de Ladder
van Duurzame Stedelijke ontwikkeling en de provinciale Omgevingsverordening gaat
hergebruik van bestaande bedrijventerreinen en stedelijke inbreiding boven uitbreiding. Dit
doen we door samen met de bedrijven die er gevestigd zijn, in te zetten op
revitalisering/stedelijke kavelruil binnen de bedrijventerreinen Hofskamp-Zuid te Varsseveld en
IJsselweide te Gendringen-Ulft.
Zoals in het RPW Achterhoek 2019-2023 is opgenomen, is ontwikkeling van nieuwe
bedrijventerreinen noodzakelijk om in de autonome groeibehoefte te voorzien, maar ook om
“schuifruimte” te creëren om revitalisering/stedelijke kavelruil tot stand te brengen. Het één
kan dus niet zonder het ander.
Ontwikkeling van de uitbreidingsfase Hofskamp-Oost III vraagt van ons, maar is tevens een
unieke kans om een hoogwaardig bedrijventerrein te ontwikkelen met een zodanige inrichting
en faciliteiten dat dit maximaal beantwoord aan de behoeften die te vestigen bedrijven nu en
in de toekomst hebben. Een hoogwaardig en toekomstbestendige opzet draagt bovendien bij
aan de verkoopbaarheid van de bedrijfskavels en beperkt het risico van leegstand en hoge
revitaliseringskosten op termijn.
Voor wat betreft de vraag “wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig” ontwikkelt het
Bureau BUITEN momenteel in opdracht van de provincie Gelderland een maatstaf voor de
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toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. Hierin worden de volgende drie brede
invalshoeken onderscheiden: Duurzaam & gezond, Fysiek-ruimtelijke en Sociaaleconomisch.
Hoe beter een bedrijfsterrein het op de drie invalshoeken doet, hoe toekomstbestendiger het
is.

De criteria van een “toekomstbestendig bedrijventerrein” helpen ons om samen met onze
ondernemersverenigingen toe te werken naar een hoogwaardig, toekomstbestendig en
gedragen planopzet.
-

Bouwstenen voor een hoogwaardig en toekomstbestendig bedrijventerrein Hofskamp-Oost III:
Zonder in deze fase al op een inhoudelijke planuitwerking te willen voorsorteren, kunnen ten
minste de volgende bouwstenen worden benoemd die nadere uitwerking behoeven:
 Visie op Verkeer, vervoer, bereikbaarheid en parkeren:
- Vrachtverkeer en autoverkeer;
- Wandelen en fietsen;
- OV-bereikbaarheid.
 Visie op duurzaam en klimaatneutraal/positief bedrijventerrein:
- Opwekken van zonne-energie op daken;
- Gebruik van restwarmte en groen gas van Agrogas;
- Uitwisseling van reststoffen;
- Afkoppelen en zo mogelijk hergebruiken van hemelwater;
 Visie op groene inrichting bedrijventerrein, versterking van omliggende landschap- en
natuurwaarden en een duurzame instandhouding:
- Waar mogelijk inzetten op het behoud van bestaande landschappelijke waarden;
- Een planopzet die ruimte biedt voor nieuw groen & water (10% ruimtebeslag voor water
reserveren conform ons GRP), ter versterking van landschap- en natuurwaarden;
- Aantrekkelijke groene verblijfsplekken op het bedrijventerrein of daarbuiten realiseren;
- Opstellen van een beheerplan en daarbij streven naar een extensief beheerniveau;
- Opzetten van Parkmanagementorganisatie.
 Eisen/wensen van ondernemerszijde inbrengen:
- Kavelgrootte en milieuklasse;
- Randvoorwaarden en voorzieningen (mede gericht op arbeidsmarkt en onderwijs).
 Een ten minste sluitende exploitatie voor de gemeente (Nota Grondbeleid):
- Het planontwerp moet zodanig zijn dat er zicht is op een perspectiefrijke
grondexploitatie;
- Het beoordelen van de haalbaarheid van bovenstaande bouwstenen;
- Bepalen van aan te houden grondprijzen o.b.v. extern advies;
- Het vigerende Marketing & Acquisitieplan evalueren en zonodig bijstellen.
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-

 De bouwstenen vertalen naar een ambitieus, integraal, hoogwaardig en een gedragen plan
- Balans tussen ambitie binnen de verschillende onderdelen en de haalbaarheid van het
geheel;
- Communicatieplan opstellen en uitvoeren;
- “RvSt-proof” ontwerpbestemmingsplan opstellen (procedureel, kwalitatief, zonering,
(stikstof)deposities, etc.).
Kaders van het project
 Eigendomssituatie
- De grond is grotendeels al in eigendom van de gemeente en verkregen door aankopen
uit de eerste fase. Uitgangspunt is dat de gemeente de grondexploitatie gedurende de
looptijd zelf uitvoert. Aan de huidige eigenaren wordt geen mogelijkheden voor
zelfrealisatie geboden. Daarvoor is ook een voorkeursrecht gevestigd. De komende
jaren zullen gelet op het verwerven van bijna uitsluitend woningen nog vele gesprekken
en onderhandelingen volgen.
- Uitgangspunt is een volledig kostenverhaal door uitgifte van gronden.
- De openbare voorzieningen liggen dan ook geheel op gemeente grond.
- Een besluit over evt. fasering is afhankelijk van het stedenbouwkundige ontwerp dan
wel de belangstelling en daarmee de typering van de kavels c.q. kavelgrootte
 Ruimtelijke kaders
- In het structuurplan van 2011 worden de gronden gelegen ten oosten van de 2 e fase
aangewezen als ontwikkellocatie voor bedrijvigheid.
- Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan van het bedrijventerrein moeten nog worden
vastgesteld. Dit is het toetsingskader voor de ruimtelijke kwaliteit voor de architectuur van
het bedrijventerrein.
- Geluidwerende voorzieningen worden zo veel mogelijk vermeden o.b.v. een goede
ruimtelijke zonering van het plan.
 Financiële kaders
- Bij het bestemmingsplan hoort een economische paragraaf. Hierin moet ook worden
aangetoond of het plan economisch uitvoerbaar is en op welke wijze daarvoor kostenverhaal kan worden gepleegd. Deze zal zoals hiervoor al aangeduid geheel bestaan uit
verhaal middels gronduitgifte.

5. Uitvoeringsmiddelen
Onze raad heeft maart 2019 een kredietbesluit genomen op grond waarvan in 2019 en in 2020 2
miljoen Euro per jaar beschikbaar is gesteld ten behoeve van de verwerving van eigendomsposities waarop een WVG is gevestigd. Dit kredietbesluit voorziet niet in de bekostiging van
plankosten. Hiervoor is een nieuw kredietvoorstel opgesteld, zie bijlage 1.
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6. Procesdoorkijk met indicatieve planning
K4
19

K1
20

K2
20

K3
20

K4
20

K1
21

K2
21

Verwerving / onteigening van ontbrekende
eigendomsposities

X

X

X

X

X

X

X

Kredietbesluit voorbereiden voor werkzaamheden tot
de implementatiefase

X

Vaststelling RPW / randvoorwaarden
Regionale afstemming regionale bedrijventerreinen

X

X

X

X

X

X

X

X

Planologische opdracht formuleren + bureau selectie

X

Communicatieplan

X

Thematische uitwerkingen opstellen:
‐
Visie Verkeer
‐
Visie Duurzaamheid
‐
Visie Groene inrichting
‐
Wensen ondernemers
‐
Voorwaarden uitgiften
‐
Sluitende grondexploitatie

X

X

Bestemmingsplanontwerp en planvoorschriften
opstellen plus vertaling naar bouwrijp maken (uitloop)

X

X

Bouwrijp maken (uitloop)
Start verkoop kavels

K3
21

K4
21

K1
22

K2
22

K3
22

X

X

X

X

X
X
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K4
22

X

7. Projectstructuur
Er is een projectgroep geformeerd met een werkwijze zoals weergegeven in het figuur hieronder.
De integrale opzet vraagt om het uitwerken van thema’s in multidisciplinaire teams.
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