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Betreft: zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 'DRU Industriepark 
Ulft' 

Geachte heer, mevrouw, 

Tot mij wendde zich de heer L . J .M. ten Brinck, wonende Hutteweg 15 te Ulft, met het verzoek om 
namens hem zienswijzen in te dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan 'DRU Industriepark Ulft'. 

Tegenover de woning van cliënt wordt een woontoren gesitueerd. In de huidige situatie 
werd beoogd de bouw van 9 woningen met een bouwhoogte van 7 meter. In het huidige 
ontwerpbestemmingsplan wordt een woontoren beoogd van 6 verdiepingen voor maximaal 
18 woningen. Door deze wijziging wordt cliënt het vrije uitzicht richting Oude IJssel 
ontnomen. In de toelichting op het bestemmingsplan wordt verder niet aangegeven of de 
woontoren ruimtelijk inpasbaar is. (denk bijvoorbeeld aan negatieve schaduwwerking van 
de woontoren op de woning van cliënt) Ook in de gebiedsvisie voor het D R U industriepark 
(hierna te noemen: gebiedsvisie) wordt hierop niet ingegaan. 

Mocht de gemeente betogen dat een landmark gewenst is (hoewel dan niet duidelijk is 
waarom een landmark nodig is, afgezet tegen de belangen van cliënt) dan wijst cliënt erop 
dat het portiersgebouw al een dergelijke landmark is. 

De SSP-hal zal de bestemming Cultuur en Ontspanning krijgen hetgeen onder andere het 
organiseren van evenementen mogelijk maakt. Cliënt vreest geluidsoverlast, extra 
verkeersdrukte, afzetting van hun straat en extra drukte om hun woning. Dit alles tast het 
woongenot aan. 

Deelgebied 1 krijgt de aanduiding evenementen categorie 1 hetgeen ook gepaard zal gaan 
met de hiervoor genoemde vormen van overlast. In de toelichting op het bestemmingsplan 
wordt op pagina 53 hierover het volgende gesteld: 

Binnen heel deelgebied 1 worden middels een algemene aanduidingsregel kleinschalige evenementen 
(evenementen in categorie 1) mogelijk gemaakt. Dit kunnen evenementen zijn met onversterkte 
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(straat)muziek, achtergrondmuziek en beperkte spreekinstallaties. Deze evenementen mogen per dag 
maximaal 8.000 bezoekers trekken. Gezien de aard en schaal van deze evenementen zal dit niet leiden tot een 
significante aantasting van het woon- en leefklimaat ter plaatse. 

Middels een afwijkingsbevoegdheid worden rumoerige evenementen mogelijk gemaakt (evenementen in 
categorie 2). Dit zijn evenementen met spreekinstallaties, versterkte (live) muziek of orkest. Deze 
evenementen mogen per dag maximaal 15.000 bezoekers trekken. In totaal mogen er maximaal 24 dagen 
evenementen plaatsvinden, exclusief op- en afbouw. Dit zal enkele keren per jaar kunnen leiden tot overlast. 
Gezien de frequentie van de evenementen zorgt dit echter niet voor een significante aantasting van het woon-
en leefklimaat ter plaatse. 

De stelling dat evenementen in de categorie 1 niet zal leiden tot een verdere aantasting van 
het woon-en leefklimaat is onvoldoende onderbouwd. Aan deze conclusie licht geen 
onderzoek ten grondslag. Ook onversterkte straatmuziek kan tot hinder leiden, evenals 
8.000 bezoekers (drukte/lawaai rond de woning, parkeeroverlast). De afstand van de 
woning van cliënt tot het plangebied bedraagt slechts 15 meter. Niet vergeten mag worden 
dat aan het aantal evenementen geen maximum is gesteld zodat uitgaande van de maximale 
planmogelijkheden het hele jaar rond activiteiten kunnen plaatsvinden; dag en nacht. 

24 keer per jaar kunnen er evenementen uit de categorie 2 plaatsvinden. Dan zou ook 
versterkte (live) muziek mogelijk zi jn met 15.000 bezoekers. De aantasting van het woon-
en leefklimaat zal dan alleen maar toenemen. Waarop is het aantal van 24 keer gebaseerd? 
(vergeleken bijvoorbeeld met de bekende 12-dagen regeling). Ervan uitgaande dat de 
feesten in de lente/zomer zullen plaatsenvinden (het aantal van 24 zal niet over het hele 
jaar zijn verdeeld) is een aantal van 24 keer in de lente en zomer (als cliënt ook ramen 
open heeft en buiten w i l zitten) wel erg veel; namelijk gemiddeld één keer per week. Cliënt 
wijst erop dat de gemeente bij het in kaart brengen van de gevolgen van het plan uit dient 
te gaan van de maximale planmogelijkheden. 

Cliënt ondervindt nu geluidsoverlast van feesten in het restaurant en conferentiezaal in het 
portiersgebouw. Het terras bevindt zich tussen de woning van cliënt en het portiersgebouw 
en vormt tevens een bron van overlast. De horeacabestemming laat middelzware horeca 
toe. Middelzware horeca veroorzaakt volgens bijlage 1 behorend bij de planregels 
aanzienlijke hinder voor omwonenden. 

Overigens is de straat waar cliënt woont niet te beschouwen als een gemengd gebied omdat 
zijn straat voornamelijk een woonfunctie kent. 

De SSP-hal zal de bestemming Cultuur en Ontspanning krijgen. In de toelichting op het 
bestemmingsplan staat op pagina 47 het volgende: 

Naar aanleiding van dit onderzoek is besloten om binnen de SSP-hal/ Koepeloven/Badkuipengieterij alleen 
'stille' evenementen toe te staan. In de regels is dit vertaald naar de functie cultuur en ontspanning in 
categorie 2, waarbij 'evenementen in categorie 1' zijn toegestaan. Dit zijn evenementen met onversterkte 
(straat)muziek, achtergrondmuziek en beperkte spreekinstallaties, waarbij evenementen per dag maximaal 
8.000 bezoekers mogen trekken. Overigens kunnen op basis van het Activiteitenbesluit maximaal 3.900 
bezoekers tegelijkertijd de evenementenhal bezoeken. 
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Het is derhalve de bedoeling om alleen 'stille' evenementen te organiseren omdat anders 

volgens het akoestisch rapport de geluidsbelasting voor de omgeving te groot wordt. Dat blijkt 

echter niet uit de planvoorschriften. Artikel 4.1 geeft aan dat de gronden zijn bestemd voor 

cultuur en ontspanning in categorie 1 en 2. Ingevolge artikel 1.28 wordt onder categorie 2 

verstaan: cultuur en ontspanning in de vorm van een evenementenhal, schouwburg, concertgebouw of 

hieraan gelijk te stellen functies. 

Een activiteit in een concertgebouw is bijvoorbeeld het ten gehore brengen van live-muziek, 

hetgeen ook kan in een evenementenhal. Maar deze activiteiten waren nu juist niet de bedoeling. 

Een concert is blijkens artikel 1.32 van de planvoorschriften geen evenement: een publieke activiteit 

in het algemeen bedoeld ter ontspanning en/of vermaak, waaronder begrepen commerciële, culturele, 

religieuze, recreatieve en/of sportieve of een daarmee gelijk te stellen activiteiten, zoals markten, 

braderiën, beurzen, kermissen, festiviteiten, wedstrijden, bijeenkomsten, festivals, e.d. 

Ingevolge artikel 4.1 aanhef a. 1, zijn in geval van evenementen uitsluitend evenementen in 

categorie 1 toegestaan. Dat betekent dat zodra er geen sprake is van een evenement dit 

onderdeel van artikel 4.1 geen toepassing heeft en activiteiten op het gebied van cultuur en 

ontspanning mogelijk zijn in de categorie 1 en 2. 

Bovendien is van toepassing artikel 24.2 die, zoals ook hierboven aangegeven, het mogelijk 

maakt dat 24 dagen per jaar evenementen tot en met categorie 2 (een evenement met 

spreekinstallaties, versterkte (live) muziek, orkest, taptoe, etc, waarbij het evenement per dag maximaal 

15.000 bezoekers trekt.) worden georganiseerd. 

Uit het akoestisch rapport bleek nu juist dat dit soort activiteiten teveel geluidsbelasting geeft. 

Cliënt wenst over het akoestisch onderzoek (Bijlage 3bij de toelichting) het volgende naar 

voren te brengen: 

Op pagina 5 wordt gesteld dat men uitgaat van 3000 bezoekers. Volgens de toelichting op het 

bestemmingsplan (pag. 37) zijn 3900 bezoekers mogelijk en volgens de planvoorschiften 8000 

bezoekers. Uitgaande van de maximale planmogelijkheden zou men moeten rekenen met 8000 

bezoekers. Cliënt wijst erop dat in de gebiedsvisie het volgende staat: (deel 2 pag. 26) 

In de achterhoek is door het afbreken van de veemarkthal in Doetinchem 
geen evenementenhal meer beschikbaar .In deze leemte wordt voorzien 
door de SSP-hal om te vormen tot een evenementenhal met mogeli jkheden 
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voor innovatieve beurzen en exposit ies, culturele manifestaties en vrijeti jdsevenementen. 
De vuurdoop is in juni 2011 als hier het V N G congres plaatsvindt met enkele duizenden d e e l n e m e r s . 

Op pagina 6 wordt gesteld dat bij 3000 bezoekers hooguit 1000 personenwagens op een 

evenement afkomen. Los van het gegeven dat niet elke activiteit een evenement is (zie 

hiervoor), is de vraag waarop de aanname van het aantal bezoekende auto's is gebasseerd. Zo 

wordt in de parkeerbalans (bijlage 7 bij de toelichting) nog opgemerkt dat 70% van 

theaterbezoekers met de auto komt. Ook gelet op het voornoemde citaat uit de gebiedsvisie is 

aannemelijk dat de meeste bezoekers met de auto zullen komen. In de parkeerbalans wordt 

bovendien opgemerkt dat het openbaar vervoer beperkt is. 

Verder veronderstelt men dat het grootste deel van de bezoekers zal parkeren aan de overzijde 

van de Oude IJssel. Hoe wordt voorkomen dat bezoekers in de buurt parkeren? (bijvoorbeeld in 

de straat van cliënt). De afstand tot het beoogde parkeerterrein bedraagt immers 800 meter. 

Bovendien, hoe zeker is het dat de parkeervoorziening aan de overzijde van de Oude IJssel 

(tijdig) wordt gerealiseerd? (zie hieronder ) 

In het rapport wordt veronderstelt dat 25% op eigen terrein parkeert. In het bestemmingsplan is 

echter niet een specifieke parkeerbestemming opgenomen (slechts een algemene bestemming 

'Verkeer-Verblijfsgebied' zodat niet zeker is of er parkeervoorzieningen komen. 

Op pagina 7 wordt aangegeven dat er in principe geen evenementen plaatsvinden buiten de hal. 

Maar gelet op artikel 24 is dat wel mogelijk. Nu men moet uitgaan van de maximale 

planmogelijkheden moet men uitgaan van de mogelijkheid dat buiten evenementen e.d. worden 

georganiseerd. 

Cliënt wenst ten aanzien van de parkeerbalans het volgende op te merken: 

Om te voorkomen dat in de directe omgeving van cliënt parkeerproblemen ontstaan is wel van 

belang dat de voor de bestemmingen voldoende parkeerruime is. 

Men neemt aan dat op het D R U fabrieksterrein 555 parkeerplaatsen beschikbaar zijn. In het 

bestemmingsplan is echter niet een specifieke parkeerbestemming opgenomen (slechts een 

algemene bestemming 'Verkeer-Verblijfsgebied' zodat niet zeker is of er parkeervoorzieningen 

komen. 

Ook is niet duidelijk hoe zeker het is dat de parkeerplaatsen aan de andere kant van de Oude 

Ijssel worden gerealiseerd. 
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Volgens het ontwerpbestemmingsplan krijgt het gebied een agrarische bestemming met de 

aanduiding 'specifieke vorm van verkeer-tijdelijk parkeerterrein' met dien verstande dat 

parkeervoorzieningen, na aanleg, maximaal 5 jaar aanwezig mogen zijn. 

Het gebied krijgt ook de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer-tijdelijke ontsluiting' met 

dien verstande dat deze wegen maximaal 5 jaar aanwezig mogen zijn. 

In de toelichting wordt op pagina 73 hierover het volgende opgemerkt: 

Zowel het parkeerterrein als de ontsluitingsweg zijn tijdelijk van aard. Het voornemen bestaat om in de 

toekomst ter plaatse van deze bestemming het D R U Park te ontwikkelen. Daarbij zal het parkeerterrein 

een permanente locatie krijgen. Omdat het parkeerterrein en de ontsluitingsweg tijdelijk van aard zijn, is 

in de regels opgenomen dat deze voorzieningen maximaal 5 jaar aanwezig mogen zijn. 

Maar of het D R U park er komt is nog een onzekere toekomstige gebeurtenis. Als na 5 jaar het 

D R U park er nog niet is zijn de parkeerplaatsen en wegen in strijd met het bestemmingsplan. 

Zoals hiervoor al aangegeven bedraagt de afstand tot bijvoorbeeld de SSP hal nog 800 meter 

zodat velen geneigd zullen zijn dichter bij te parkeren; bijvoorbeeld nabij de woning van cliënt. 

In de parkeerbalans wordt voor wat betreft de SSP-hal gerekend met 3000 bezoekers. Hierboven 

is aangegeven dat dit aantal te laag is. In de parkeerbalans wordt op een gegeven moment zelfs 

als uitgangspunt genomen dat de SSp-hal 350 tot 1.500 bezoekers zal trekken. 

Hoogachtend, 

j/LvvAtl^l 
H. Martens 
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