
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 25 juni 2015
Volgnummer :

Onderwerp : vaststelling bestemmingsplan Correctieve herziening DRU Industriepark Ulft

Voorgestelde beslissing:

1. over de ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan “Correctieve herziening DRU Industriepark 
Ulft” te beslissen overeenkomstig de voorstellen zoals opgenomen in de Nota zienswijzen;

2. het bestemmingsplan “Correctieve herziening DRU Industriepark Ulft”, zoals vervat in het bestand 
NL.IMRO.BP000130-VA01, ten opzichte van het ontwerpplan, gewijzigd vaststellen;

3. geen exploitatieplan vaststellen.

Aanleiding
Op 19 maart 2014 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan naar 
aanleiding van het ingestelde beroep tegen het bestemmingsplan DRU Industriepark Ulft. Daarbij zijn vier 
onderdelen uit het vastgestelde bestemmingsplan vernietigd te weten:
- de aanduiding "evenementen categorie 1" voor zover deze aan het plangebied is toegekend;
- artikel 25, lid 25.2 van de planregels (het toestaan van evenementen categorie 2”);
- het niet voorzien in de mogelijkheid om woningen te realiseren in het Ketelhuis;
- het beperken van het aantal woningen tot 16 voor de Badkuipenfabriek.
Verder is ambtshalve geconstateerd, dat de rooilijn van het bouwvlak van de landmark op de hoek Frank 
Daamenstraat/Hutteweg niet juist is opgenomen in het bestemmingsplan DRU Industriepark Ulft.
Het ontwerpbestemmingsplan “Correctieve herziening DRU Industriepark Ulft” voorziet in de reparatie van de 
vernietigde planonderdelen en in één ambtshalve wijziging. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 11 
december 2014 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn zienswijzen ingediend. 
Deze zienswijzen worden in de Nota zienswijzen behandeld en van een reactie voorzien. Voorgesteld wordt 
om met de voorstellen in de Nota zienswijzen in te stemmen en het bestemmingsplan gewijzigd vast te 
stellen.

Wat wordt met beslissing bereikt
 Een planologische regeling die de vernietigde planonderdelen en de onjuiste rooilijn herstelt. 
 Een aangepaste toelichting en regels ten aanzien het aspect geluidsnormen.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 Er zijn zienswijzen ingediend en daarvoor zijn voorstellen gedaan in de Nota zienswijzen.
De ingediende zienswijzen richten zich met name op het toegestane aantal evenementen, de 
opgenomen geluidsnormen, de regeling voor het Ketelhuis en Badkuipenfabriek.  In de bijgevoegde 
“Nota zienswijzen bestemmingsplan Correctieve herziening DRU Industriepark Ulft” is een 
samenvatting van de zienswijzen opgenomen en een reactie en voorstel daarop. Kortheidshalve 
wordt hiernaar verwezen.

1.  
2.1  Een deel van de zienswijzen geeft aanleiding om wijzigingen aan te brengen in het 

ontwerpbestemmingsplan.
In de bijlage bij de zienswijze van BOEi worden enkele technische aanpassingen met betrekking tot 
het aspect geluid voorgesteld. Wij zijn het met BOEi eens, dat over het wel of niet toepassen van de 
bedrijfsduurcorrectie duidelijker uitleg kan worden gegeven in de toelichting. Daarom wordt 
voorgesteld de toelichting op dit punt aan te passen. Verder heeft BOEi een voorstel gedaan over 
het opnemen van een dB(C) norm in de regels. Deze norm kan nuttig zijn bij evenementen 
categorie 2 tot 75 en 80 dB(A). Voorgesteld om in de regels naast de 75 en 80 dB(A) norm een 
dB(C) norm op te nemen van resp. 88 dB(C) en 93 dB(C).

2.3



2.2  Gemaakte afspraken met BOEi geven geen aanleiding om de woningen in het Ketelhuis te handhaven.
Bij de herziening van de woonvisie (27 juni 2013) is een evenredige verdeling gemaakt van de 
vermindering van de woningbouwopgaven over alle kernen in de gemeente. Dat betekent dat 
complete plannen zijn geschrapt en ook binnen projecten een verdunning van de 
woningbouwopgave heeft plaatsgevonden. Daarin heeft de gemeente een aanzienlijke 
afwaardering van haar grondcomplexen moeten plegen (tot nu toe 19,4 miljoen en binnenkort nog 
eens 4,3 miljoen). Dat betekent evenwel dat ook contractpartijen moeten afzien van productie en 
daardoor omzetderving ondervinden. Met alle andere partijen zijn inmiddels nieuwe afspraken 
gemaakt met lagere woningbouwaantallen, zonder dat de gemeente verzoeken tot compensatie 
heeft gehonoreerd.
In dit licht moet ook het ‘afnemen’ van de woningen in het Ketelhuis worden beschouwd. Ondanks 
dat met BOEi, ten tijde van het verkennen van een haalbare businesscase, afspraken zijn gemaakt 
over ontwikkelpotentie van de monumentale gebouwen in de vorm van onder andere woningbouw 
wordt de bestemming van drie woningen in het Ketelhuis onttrokken aan de woningbouwopgave in 
het project. De gemeente weegt daarin het individuele belang tegen het algemeen belang en legt 
die afweging van belangen vast in bestemmingsplannen.
Op het moment van schrijven zijn de gemeente, BOEi en een derde partij nog steeds in gesprek om 
te komen tot een oplossing waarbij de bestemming van het Ketelhuis anders dan voor wonen wordt 
ingevuld. Dat neemt niet weg dat de gemeente van mening blijft dat de woonfunctie niet meer 
passend is binnen de constellatie van de gebouwen en het gebruik daarvan binnen het DRU 
Industriepark.

       2.3  Door het niet opnemen van woningen in het Ketelhuis worden geen contractuele verplichtingen
              jegens BOEi geschonden

 Met BOEi zijn meerdere overeenkomsten afgesloten. In de laatste overeenkomst met BOEi d.d. 25
 mei 2011 is ten aanzien van het Ketelhuis het volgende opgenomen: “BOEi onderzoekt de mogelijk-

      heden om het Ketelhuis is eigen beheer te restaureren en te herbestemmen. Naar huidige inzichten
 zal het gebouw een hotelfunctie krijgen en vervolgens aan derden worden overgedragen”. Ook in
 eerdere overeenkomsten wordt het Ketelhuis op geen enkele wijze aangemerkt als woon-
 bestemming voor 3 woningen.

2.4  Voor het overige geven de zienswijzen geen aanleiding om het bestemmingsplan Correctieve herziening 
DRU Industriepark Ulft gewijzigd vast te stellen.
Ten opzichte van het bestemmingsplan DRU Industriepark Ulft zijn er wezenlijke veranderingen 
aangebracht in de regels voor wat betreft evenementen. In tegenstelling tot het “oude” 
bestemmingsplan zijn er nu geluidsnormen en eindtijden opgenomen voor “rumoerige” 
evenementen en het aantal “rustige” evenementen is beperkt tot 50 (dit was onbeperkt). Ook 
hiervoor zijn geluidsnormen opgenomen. De in het bestemmingsplan opgenomen regeling voor 
evenementen is het maximaal haalbare voor dit gebied, waarbij er enerzijds voor de omwonenden 
nog een goed woon- en leefklimaat blijft en anderzijds voor de instanties op het DRU Industriepark 
een goede exploitatie van hun bedrijven mogelijk is.

2.
2.5. Het opgestelde bestemmingsplan komt tegemoet aan de opmerkingen van de Raad van State

In hoofdstuk 2 van het ontwerpbestemmingsplan is aandacht besteed aan de uitspraak van de 
Raad van State en vervolgens uiteengezet, hoe de betreffende planregels hersteld kunnen worden, 
rekening houdend met de uitspraak. Dit heeft geleid tot:
- het in de regels opnemen van een aantal dagen en geluidsnormen voor “rustige” evenementen;
- het in de regels opnemen van een aantal dagen, eindtijden en geluidsnormen voor “rumoerige” 
evenementen;
- het wijzigen van het aantal wooneenheden voor de Badkuipenfabriek naar 20;
- het uitbreiden van de bestemming van het Ketelhuis naar “Gemengd – 9”. 

3.1 Volgens de wet is het opstellen van een exploitatieplan in dit geval niet nodig
Het bestemmingsplan voorziet in een planologisch juridische regeling voor het toestaan van 
evenementen. Er worden geen nieuwe woningbouwontwikkelingen mogelijk gemaakt, waarvoor 
kosten dienen te worden verhaald. Vaststelling van een exploitatieplan kan daarom achterwege
 worden gelaten.

Kanttekeningen
a. Het opnemen van geluidsnormen betekent ook dat deze gehandhaafd moeten worden.

Door het opnemen van geluidsnormen in het bestemmingsplan zal met name de buurt erop alert zijn, 
dat de geluidsniveaus binnen de perken blijven. Er kan alleen door metingen ter plaatse duidelijkheid 
worden gekregen of de geluidsniveaus inderdaad binnen de normen blijven. Deze metingen zullen 
door de ODA verricht worden. Mochten de bewoners zich melden met klachten, dan zal er op dat 



moment gemeten worden en bij een overschrijding van de normen zal gekeken worden welke 
maatregelen er worden genomen.

Kosten, baten, dekking
De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan worden gedekt uit het budget “exploitatie De Hutten 
Noord”.

Uitvoering

Planning
 Publicatie vastgesteld bestemmingsplan in Staatscourant, Gelderse Post en website: 8 juli 2015
 Ter visie legging vastgesteld bestemmingsplan: 9 juli 2015 tot en met 20 augustus 2015
 In werking treden bestemmingsplan/onherroepelijk (indien geen schorsing of beroep): 21 augustus 

2015.

Communicatie/participatie
Overleg BOEi
Zowel voorafgaand aan de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan als na de ter inzage legging 
van het ontwerpbestemmingsplan heeft meerdere malen overleg plaatsgevonden met BOEi. BOEi 
heeft daarbij mede de belangen van de bewoners van de Badkuipenfabriek behartigd. 
In aanvulling op de zienswijze heeft BOEi op 26 januari 2015 een brief geschreven, waarin zij een 
aantal voorstellen doen. Als aan deze voorstellen tegemoet wordt gekomen, zal BOEi de ingediende 
zienswijze intrekken. Naar aanleiding van deze brief zijn ter opheldering van de gedane voorstellen 
een aantal vragen gesteld aan BOEi. Op 3 maart 2015 is hierop antwoord gegeven door BOEi. 
Vervolgens is er van gemeentezijde een reactie gegeven op de voorstellen en deze zijn op 13 maart 
2015 tijdens een overleg op het gemeentehuis besproken met BOEi. De conclusie is, dat er op dit 
moment geen sluitende afspraken zijn ten aanzien van de invulling van het Ketelhuis, waardoor de 
zienswijze overeind blijft. Dit neemt niet weg, dat BOEi, de gemeente en een derde partij met elkaar 
in gesprek blijven om tot invulling van het Ketelhuis te komen.

Overleg bewoners Hutteweg, DRU Cultuurfabriek, SSP-hal
Er hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met de buurt van de Hutteweg, met de directie van 
DRU Cultuurfabriek en SSP-hal en een gesprek met de bewoners Hutteweg en directie DRU 
Cultuurfabriek. Uit alle gesprekken blijkt, dat er sprake is van een spagaat: enerzijds wil je de 
instanties op het DRU Industriepark niet belemmeren in hun bedrijfsvoering en een ruim aantal 
evenementen mogelijk maken. Anderzijds wil je er voor zorgen dat er sprake is van een goed woon- 
en leefklimaat voor de bewoners in het gebied. Aan beide wensen is geprobeerd zoveel mogelijk 
tegemoet te komen: het aantal dagen is redelijk flexibel omdat er geschoven kan worden tussen 
evenementenlocaties om omwonenden te ontlasten. Verder is met de bewoners rekening gehouden 
door het terrein tegenover hun woningen en de steiger niet meer aan te duiden als 
evenemententerrein en zijn er in de regels geluidsnormen en eindtijden opgenomen.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga S.P.M. de Vreeze
secretaris waarnemend burgemeester

Raadsvergadering d.d.

□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen



□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………


