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Onderwerp: Bestemmingsplan "Voormalig Houthandel Het Anker Ulft” 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Het bestemmingsplan “Voormalig Houthandel Het Anker Ulft” ongewijzigd vaststellen, zoals vervat in het 
bestand NL.IMRO.1509.BP000116-VA01; 

2. besluiten dat geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld.  
 

 
Aanleiding 
Enkele jaren geleden is houthandel Het Anker verplaatst naar industrieterrein De Rieze in Ulft. Het terrein 
van de voormalige houthandel is herontwikkeld kan worden tot een stedelijk uitloopgebied. Het 
bestemmingsplan maakt het mogelijk dat het Eppingshuus, na renovatie, kan worden gebruikt voor wonen 
en werken. Dit geldt ook voor de stenen loods achter de villa. Verder wordt de stenen loods ten zuiden van 
het plangebied bestemd als  verenigingsgebouw. Hengelsportvereniging “de Brasem” en Roei- en 
kanovereniging “Het Anker” gaan hier gebruik van maken. 
Het overige deel van het plangebied is, na sanering, inmiddels als park ingericht, waar ruimte is voor 
recreatie. Over het terrein loopt ook nog een smalspoor en een deel van de fietsverbinding tussen Doesburg 
en Bocholt. Ook dit fietspad is in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze 
periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan ongewijzigd worden vastgesteld. 
 
Aan u wordt voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Een planologische regeling voor het realiseren van het stedelijk uitloopgebied inclusief fiets- en 
voetpaden met opstallen voor wonen/werken en een verenigingsgebouw. 

 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 Het bestemmingsplan geeft uitvoering aan de Ruimtelijke ontwikkelingsvisie Engbergen en 

omgeving. 
In de visie is omschreven dat het voormalig terrein van houthandel Het Anker onderdeel uitmaakt 
van het integrale plan voor Engbergen en omgeving. Het plan heeft tot doel de verschillende 
identiteiten van het gebied, de leefbaarheid als ook de bereikbaarheid te versterken. Het voormalige 
terrein van Het Anker is hierbij aangewezen voor de ontwikkeling van een stedelijk uitloopgebied. 

 
1.2 Het bestemmingsplan voldoet aan het relevante beleid. 

Het voorontwerpbestemmingsplan is intern de organisatie ingestuurd en ook verstuurd naar het 
Waterschap en de Omgevingsdienst Achterhoek . Het plan is getoetst op het gebied van, 
archeologie, bodem, geluid, externe veiligheid, water, flora fauna, verkeer, luchtkwaliteit, 
cultuurhistorie. Het bestemmingsplan voldoet aan alle relevante beleidstukken.  

 
1.3 Er draagvlak is voor ontwikkeling van het stedelijk uitloopgebied. 

Op 12 april 2012 is er een informatie avond gehouden om de mensen die vooral in de omgeving 
van het terrein wonen te informeren. Tijdens deze avond zijn de plannen gepresenteerd om het 
bedrijventerrein te ontwikkelen tot stedelijk uitloopgebied. Middels buurtbrieven zijn aanwonenden 
en belanghebbenden op de hoogte gehouden van de reeds uitgevoerde werkzaamheden alsmede 
over het bestemmingsplan. Er zijn ook gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt met een 
afvaardiging van de aanwonenden en de gebruikers van het verenigingsgebouw over het gebruik 
van het park en het verenigingsgebouw 

2.   



2.1 Het verhaal van kosten is anderszins verzekerd 
De gronden zijn momenteel volledig in eigendom van de gemeente. De economische 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is gewaarborgd door de hiervoor opgestelde en door de 
gemeenteraad goedgekeurde grondexploitatie van maart 2012. Een exploitatieplan kan achterwege 
worden gelaten omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in de plannen 
begrepen gronden anderszins is verzekerd en geen noodzaak wordt gezien om een tijdvak of 
fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking van regels te stellen.  
 

 
Kanttekeningen 

a. Binnen de bestemming “Groen” is het mogelijk om een hellingbaan te realiseren. De hellingbaan is 
nodig om, een te realiseren aanlegsteiger in de Oude IJssel, bereikbaar te maken De steiger is 
benodigd voor onder andere de roei- en kanovereniging. Voor de aanleg van het aanlegsteiger is 
ook een watervergunning vereist van het waterschap Rijn en IJssel. Hierover worden gesprekken 
gevoerd. 
 

Kosten, baten, dekking 
 
Zie onder punt 2.1 
 
Uitvoering 
 
Planning 

• ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van 12 december 2013 

• het vastgestelde bestemmingsplan 19 december 2013 ter inzage leggen voor een periode van zes 
weten tbv de beroepstermijn. 

 
 
Communicatie 
In de Staatscourant en in de Gelderse Post van 18 december 2013 wordt de terinzagelegging van het 
bestemmingsplan aangekondigd. 
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