
 
 
 
 

 
Raadsvoorstel 
 
 

Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.  30 juni 2014 

Documentnummer : 2014.0.054.356 

Zaaknummer: 2014-05-01533 

Onderwerp: 
Vaststelling bestemmingsplan Schuytgraaf 2011, gedeeltelijke 
herziening 2014-01+ 3e herziening exploitatieplan Schuytgraaf 

Aan de gemeenteraad. Arnhem, 3 juni 2014 

VOORSTEL  
1. Het bestemmingsplan 'Schuytgraaf 2011, gedeeltelijke herziening 2014-01' gewijzigd vast te stellen, zoals 

dit is vervat in plankaart NL.IMRO 0202.834-0301 met bijbehorende regels en toelichting waarbij ten 
aanzien van de regels wijzigingen zijn opgenomen ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft 
gelegen (zie tekst dictum van het raadsbesluit); 

2. De 3e herziening van het exploitatieplan Schuytgraaf 2011 als vervat in artikel 6.12 lid 2 van de Wet 
ruimtelijke ordening vast te stellen.  

 
1.  AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING 

 

De GEM Schuytgraaf heeft in het verleden plannen ontwikkeld voor veld 17b. Deze plannen passen 
niet bij de huidige gedachten over de ontwikkeling van dit veld. Om deze nieuwe ontwikkeling mogelijk 
te maken moeten het geldende bestemmingsplan “Schuytgraaf 2011” en het exploitatieplan worden 
herzien. 

 
2.  DOEL 

 
Het juridisch planologisch mogelijk maken van de geplande woningbouw, horecavoorziening en 
openbare ruimte in veld 17b. 

 
3. ARGUMENTEN 

 

Deze herziening van het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 heeft betrekking op veld 17b. Dit veld 
onderscheidt zich van andere velden in Schuytgraaf door zijn prachtige landschappelijke ligging aan 
de oever van de zandwinplas met rust, ruimte en vergezichten. Het veld is circa 66 meter breed en 
circa 490 meter lang met een oppervlak van circa 3,8 hectare. Het veld wordt begrensd door de 
ringweg en veld 17 (De Waarden) aan de oostzijde, de groene corridor op wijkniveau aan de 
noordzijde, de natte ecologische zone met de zandwinplas (‘Schuytse Laak’) aan de westzijde en de 
N837 aan de zuidzijde.  
 
De GEM heeft in het verleden plannen ontwikkeld voor veld 17b met uitsluitend appartementen tot 30 
meter hoog. Deze plannen passen niet bij de huidige gedachten over de ontwikkeling van dit veld en 
maken nauwelijks gebruik van de unieke ligging. Daarom is voor veld 17b een nieuw startdocument 
opgesteld. In juni 2013 heeft uw college ingestemd met dit startdocument.  
 
Vanwege het onderscheidende en specifieke karakter van veld 17b wordt het veld als nieuw veld met 
een eigen identiteit gezien en niet als vervolgfase van veld 17. De identiteit van veld 17b is die van 
een landschappelijke zone die onderdeel uitmaakt van de natte ecologische zone. De verwevenheid 
tussen stad en landschap wordt hier zichtbaar: het wonen in het landschap van de natte ecozone krijgt 



 
 
 
 
 

hier vorm. Het veld biedt kansen om landschappelijk wonen aan het water van de zandwinplas te 
realiseren.  
De nieuwe invulling van veld 17b wordt gekenmerkt door een robuuste landschappelijke 
hoofdstructuur waarbij het bestaande landschap als uitgangspunt wordt genomen.  
 
In dit landschap wordt landschappelijk wonen aan het water ontwikkeld, zowel grondgebonden als 
gestapeld.  
 
Door de zandwinplas verder uit te graven tot aan de ringweg (Minervasingel), en het oorspronkelijke 
bouwveld op te schuiven richting het westen kunnen twee eilanden worden gemaakt.  
Op het noordelijk eiland zullen vrije kavels in een lage dichtheid ontwikkeld worden. De mensen 
krijgen de mogelijkheid om hun eigen maat kavel te kiezen (peperkoekmethode). Op het zuidelijk 
eiland zullen projectmatig kavels ontwikkeld worden. Dit zal in een iets hogere dichtheid gebeuren. Op 
beide eilanden kunnen unieke, verrassende landschappelijke woonmilieus in het groen en aan het 
water ontstaan.   
Aan de zuidoever van de plas (niet op de eilanden) wordt zowel plaats geboden aan gestapelde 
bebouwing als aan een horecapaviljoen. Beide worden projectmatig ontwikkeld.  
 
Een horecapaviljoen aan de zuidoever van de zandwinplas voorziet in de behoefte vanuit de wijk aan 
een dergelijke voorziening. Daarnaast biedt het een meerwaarde voor een groter gebied dan 
Schuytgraaf alleen. Het wordt een eigentijdse horecagelegenheid op een bijzondere plek, goed 
bereikbaar voor alle verkeer. 
 
Bij deze gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan hoort de derde herziening van het 
exploitatieplan. Aangezien de herziening van het bestemmingsplan een eindplan is moet het 
exploitatieplan ook worden herzien. Tevens is het woningbouwprogramma gewijzigd. Het gewijzigde 
woningbouwprogramma sluit beter aan bij de huidige markt en de unieke locatie wordt beter benut. 
Beide zaken zijn verwerkt in de 3e herziening van het exploitatieplan.  
 
De geluidbelasting op de gevels van enkele nieuwe woongebouwen op de zuidoever en wellicht 
enkele woningen op de eilanden overschrijdt de voorkeursgrenswaarden. Hiervoor zijn hogere 
grenswaarden vastgesteld. Het ontwerp-besluit hiertoe heeft  tegelijk ter inzage worden gelegen met 
het ontwerp-bestemmingsplan ‘Schutgraaf 2011, gedeeltelijke herziening 2014-01’. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend tegen de ontheffing  
 
Om tot vaststelling over te kunnen gaan is de procedure gevolgd die is neergelegd in de Wet 
ruimtelijke ordening.  
 
Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan.   
Het ontwerp-bestemmingsplan heeft vanaf 3 april tot 15 mei 2014 als ontwerp 6 weken ter inzage 
gelegen. Over het plan is overleg gevoerd als bedoeld in artikel 3.1.1. Bro.  
Tijdens deze periode is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze – van Ramond Barends, namens 
PSP’92 Arnhem - geeft geen aanleiding voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen 
(zie onderstaand).  
 
De samenvatting van de zienswijze en de beantwoording hiervan zijn in de bijlage bij dit raadsvoorstel 
opgenomen.  
 
Ambtshalve aanpassingen.  
Wel zijn er ambtshalve een aantal wijziging doorgevoerd in de regels. Het betreft minimale correcties 
en wijzigingen met een beperkte impact op de planinhoud.  
 
Overzicht van de wijzigingen. 
In het dictum van het raadsbesluit zijn alle wijzigingen opgesomd die worden voorgesteld ten opzichte 
van het ontwerp-bestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen. Zij hebben een gewijzigde vaststelling 
van het bestemmingsplan tot gevolg.  
 

 
4. FINANCIËN 
 Voor de ontwikkeling van Schuytgraaf is een grondexploitatie vastgesteld. De huidige ontwikkeling van 



 
 
 
 
 

17b is opgenomen in de grondexploitatie. 
Daarnaast is voor Schuytgraaf een exploitatieplan vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt tevens 
een herziening van het exploitatieplan behorend bij deze ontwikkeling vastgesteld (3e herziening 
exploitatieplan Schuytgraaf 2011).  

 
5. RISICO’S 

 

De kans op planschade is gering. In vergelijking met het vigerende bestemmingsplan komen de 
nieuwe woningen verder van de bestaande woningen te liggen. Tevens wordt de bouwhoogte uit het 
vigerende plan van 30 meter grotendeels omlaag gebracht naar 12 meter en neemt de 
bebouwingsdichtheid af.  

 
6. BURGERPARTICIPATIE / INSPRAAK 

 

Het gewijzigde plan voor veld 17b is op een algemene bewonersavond voor Schuytgraaf 
gepresenteerd en daarnaast twee keer aan de direct omwonenden. Het ontwerp-bestemmingsplan en 
de herziening van het exploitatieplan zijn gepubliceerd in de Staatscourant, in het digitaal 
gemeenteblad en op de gemeentelijke website. Daarnaast is er een bericht over de ter inzage legging 
op www.schuytgraaf.nl geplaatst en is het vermeld in de Schuytgraaf-nieuwsbrief.  
De eigenaren van gronden in het exploitatiegebied zijn per brief geïnformeerd over de ter inzage 
legging van de ontwerp-plannen. 
 

7. UITVOERING EN EVALUATIE 

 

Na vaststelling wordt het bestemmingsplan opnieuw 6 weken ter inzage gelegd. Gedeputeerde staten 
hebben te kennen gegeven dat de zes weken termijn, waarin gewacht moet worden met de publicatie 
van het besluit tot vaststelling van het plan, niet in acht behoeft te worden genomen, omdat er geen 
provinciale belangen bij het bestemmingsplan betrokken zijn.  
 
Gedurende de termijn van 6 weken dat het plan ter inzage ligt kan beroep bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden aangetekend.  

 
 
 
Wij geven U in overweging bijgaand ontwerp-besluit vast te stellen. 

  
 
Hoogachtend 
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 
 
de secretaris,                                            de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: 
 Beantwoording zienswijze bestemmingsplan Schuytgraaf 2011, gedeeltelijke herziening 2014-01; 
 
 



 
 
 
 
 

 

Besluit van: 30 juni 2014 

 

Documentnummer 2014.0.054.356 

 

Zaaknummer 2014-05-01533 

 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 juni 2014, Cluster Gebiedsrealisatie en 
Vastgoed nummer: 2014.0.054.354; 
 
overwegende dat: 
 
a. het bestemmingsplan gewijzigd wordt vastgesteld anders dan naar aanleiding van een zienswijze van 
gedeputeerde staten of de inspecteur, waardoor het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
op grond van Artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening zes weken na de vaststelling 
bekendgemaakt moet worden; 
b. gedeputeerde staten en de inspecteur op voorhand instemmen met het eerder bekend maken van 
het besluit wanneer daarbij geen provinciale belangen aan de orde zijn; 
c. het bestemmingsplan en de wijzigingen geen betrekking hebben op nationale en/of provinciale 
belangen; 
d. het bestemmingsplan bouwplannen mogelijk maakt zoals bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening en het kostenverhaal samenhangende met deze bouwplannen zijn vastgelegd het 
exploitatieplan  
 
gelet op artikel 3.8 en 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening: 
 
besluit: 
  
 
1. vast te stellen de 3e herziening van het exploitatieplan Schuytgraaf 2011; 
 
2. in de zienswijze van PSP’92 geen redenen te vinden om wijzigingen aan te brengen in het  

bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan “Schuytgraaf 2011, gedeeltelijke 
herziening 2014-01”; 

 
3. vast te stellen het bestemmingsplan “Schuytgraaf 2011, gedeeltelijke herziening 2014-01”, zoals dit is 

vervat in plankaart NL.IMRO 0202.834-0301 met bijbehorende regels en toelichting waarbij de 
volgende wijzigingen zijn opgenomen ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft 
gelegen:  

 
Ten aanzien van de regels: 
  

 in artikel 1 Begrippen is het begrip ‘voorgevelrooilijn’ in artikel 1.81 toegevoegd; 
 
Artikel 11 Gemengd - 1 

 in artikel 11.1 sub f zijn naast steigers en terrassen, vlonders toegevoegd;  
 in artikel 11.2  sub a is de maximale oppervlakte maat  van de steiger / vlonder voor de 

horecavoorziening gewijzigd  van 250m2 naar 300m2; 
 in artikel 11.2 sub b is de zinsnede “met een bebouwingsaccent van maximaal 11 meter ten 

behoeve van de zichtbaarheid” toegevoegd;   
 in artikel 11.2 sub e is aan het eind van de zin” per woongebouw”  toegevoegd; 

 
 
 



 
 
 
 
 

 in artikel 11.3 is in de afwijking op de bouwregels sub c toegevoegd om af te wijken van: “artikel 
11.2 onder f ten behoeve van de bouw van gebouwde parkeervoorzieningen ten behoeve van het 
wonen niet zijnde een intern onderdeel van het woongebouw, met een maximale bouwhoogte 
van 4 meter.”; 
 
Artikel 12 Gemengd - 2 

 In artikel 12.2 sub b is de zin “niet meer dan 25% van de breedte van het aangrenzend 
bouwperceel” vervangen door de zin “niet meer dan 1/3 deel van het aangrenzende deel van het 
betreffende bouwperceel” 

 In artikel 12.3 zijn in de bepaling om af te wijken ten behoeve van een bredere steiger of vlonder 
de volgende 2 criteria toegevoegd: 
1. Dit vanuit stedenbouwkundig, landschappelijk en ecologisch oogpunt niet op bezwaren stuit en  
2. De belangen van omwonenden met betrekking tot privacy, uitzicht en bezonning niet worden 
geschaad; 

 
 De artikelen 14 “Groen – Park” en 17 “Natuur”  zijn  voor de leesbaarheid volledig opgenomen in 

plaats van een verwijzing naar het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011; 
 
Artikel 24  Water 

 In artikel 24.1 is onder sub f ‘knuppelpaden’ toegevoegd; 
 in artikel 24.2  sub a is de maximale oppervlakte maat  van de steiger / vlonder voor de 

horecavoorziening gewijzigd  van 250m2 naar 300m2; 
 in artikel 24.2 sub b is de zinsnede “met een bebouwingsaccent van maximaal 11 meter ten 

behoeve van de zichtbaarheid” toegevoegd;   
 in artikel 24.3 is de zin “groter dan 250m2” gewijzigd in “groter dan 300m2” ; 

 
Artikel 29  Wonen - 5 

 in artikel 29.1 is onder sub d ‘steigers en vlonders en onder sub e ‘knuppelpaden’ toegevoegd; 
 in artikel 29.1 is aan het eind de volgende zinsnede opgenomen: “met dien verstande dat voor 

bebouwing, waarbij gelet op de omvang of functie daarvan ruimte nodig is voor het parkeren of 
stallen van auto’s, alleen is toegestaan indien uit de aanvraag voor de omgevingsvergunning tot 
bouwen blijkt dat voldaan wordt aan de parkeernorm van 2 parkeerplaatsen per woning op eigen 
terrein”; 

 in artikel 29.2 zijn in sub d en e de zinsneden ‘inclusief eventuele aan- en uitbouwen’ en ‘ter 
hoogte van de voorgevelrooilijn’ vervallen; 

 in artikel 29.2 is onder sub g toegevoegd: “voor de voorgevel mag niet worden gebouwd” 
 in artikel 29.2 sub h is de zinsnede “50% van de breedte van het aangrenzend of bouwperceel” 

vervangen door “50% van de breedte van de taludzone” ; 
 in artikel 29.2 sub f is de zinsnede “niet meer dan 25% van de breedte van het aangrenzend 

bouwperceel” vervangen door “niet meer dan 1/3 deel van de rietzone”  ; 
 in artikel 29.3 is onder sub c de bepaling toegevoegd dat met een afwijking voor de 

voorgevelrooilijn mag worden gebouwd ten behoeve van de bouw van een toegangspoort; 
 in artikel 29.4 is sub b toegevoegd: “Bij de omgevingsvergunning voor de bouw van de woning 

dient een inrichtingsplan aanwezig te zijn waaruit blijkt, dat de inrichting voldoet aan de regels 
van dit bestemmingsplan” 

          
 
      Artikel 30 Wonen - 6 

 in artikel 30.1 is onder sub b ‘steigers en vlonders’ en onder sub e’ knuppelpaden’ toegevoegd; 
 in artikel 30.1 is in de laatste zinsnede over de parkeernorm de zin ”zoals opgenomen in bijlage 4 

bij deze regels” vervangen door “van 2 parkeerplaatsen per woning op eigen terrein” 
 in artikel 30.2 onder sub d toegevoegd: “in de taludzone mag niet worden gebouwd, met 

uitzondering van trappartijen met een breedte van niet meer dan 50% van de breedte van de 
taludzone” 

 in artikel 30.2 onder sub d  is toegevoegd: “voor de voorgevelrooilijn mag niet worden gebouwd”; 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 in artikel 30.3 is onder sub b de bepaling toegevoegd dat met een afwijking voor de 
voorgevelrooilijn mag worden gebouwd ten behoeve van de bouw van een toegangspoort; 

 in artikel 30.4 is sub b toegevoegd: “Bij de omgevingsvergunning voor de bouw van de woning 
dient een inrichtingsplan aanwezig te zijn waaruit blijkt, dat de inrichting voldoet aan de regels 
van dit bestemmingsplan”; 

 in artikel 45.11.2 zijn de bouwregels zodanig gewijzigd, dat binnen de zichtlijn in principe niet 
mag worden gebouwd, met dien verstande dat voor zover de aanduiding ‘overige zone – zichtlijn’ 
ligt over de bestemmingen “Wonen-5” of “Wonen-6”, de bouwmogelijkheden genoemd in de 
artikelen 29. 2 en 30.2  

 
 artikel 46 “Algemene afwijkingsregels” is voor de leesbaarheid volledig opgenomen in plaats van 

een verwijzing naar het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011. 
 
 
 
 

 
 
De griffier,        De voorzitter, 
 


