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ONDERWERP:  Vaststellen  bestemmingsplannen "Schuytgraaf 2011,  
  gedeeltelijke herzieningen 2015-01 en 2015-02 en de 5e  
  herziening van het Exploitatieplan Schuytgraaf 2011 
 
Voorstel 

1. Gewijzigd vast te stellen de gedeeltelijke herziening 2015-01 van het bestemmingsplan 'Schuytgraaf'2011 

om woningbouw mogelijk te maken in de velden 22b en 15e van Schuytgraaf; 

2. Vast te stellen de gedeeltelijke herziening 2015-02 van het bestemmingsplan 'Schuytgraaf 2011 om de 

Arnhem International School en woningbouw mogelijk te maken in veld 13; 

3. Vast te stellen de 5e herziening van het 'Exploitatieplan Schuytgraaf 2011'. 

 

Inleiding  

Het voornemen bestaat om de velden 15e en 22b in Schuytgraaf te ontwikkelen ten behoeve van 

woningbouw. De plannen voor woningbouw passen niet volledig binnen de uitwerkingsregels van het 

geldende bestemmingsplan Schuytgraaf 2011. Herziening van dit bestemmingsplan is daarom nodig. Uit een 

oogpunt van efficiëntie zijn beide plannen in een enkele herziening van het bestemmingsplan Schuytgraaf, te 

weten de gedeeltelijke herziening 2015-01, opgenomen. 

In veld 13 is de nieuwbouw van de Arnhemse Internationale School voorzien. Naast de school is er ruimte 

voor ontwikkeling van ca.110  woningen. Ook deze plannen passen niet in de uitwerkingsregels van het 

bestemmingsplan Schuytgraaf 2011. De gedeeltelijk herziening 2015-02 van het bestemmingsplan 

Schuytgraaf 2011 is hiervoor opgesteld. 

Ook het exploitatieplan Schuytgraaf moet voor deze ontwikkelingen worden herzien. De herziening van het 

exploitatieplan heeft dan ook betrekking op beide bovengenoemd herzieningen van het bestemmingsplan 

Schuytgraaf 2011. 

Het op deze wijze mogelijk maken van de voorgenomen plannen is in lijn met de overige ontwikkelingen 

van de verschillende velden binnen de wijk Schuytgraaf. 

 

 

Beoogd effect 

Het planologisch mogelijk maken van:  

 - woningbouw in de velden 13, 15e en 22b van Schuytgraaf en  

- de Arnhem International School in veld 13. 

 



Argumenten 

1.1 Velden 15e en 22B-Algemeen  (gedeeltelijke herziening 2015-01) 

De inhoudelijke invulling van de woningbouwplannen voor beide velden past niet in de uitwerkingsregels 

voor de respectievelijke velden van bestemmingsplan Schuytgraaf 2011. Daarom is realsering alleen 

mogelijk via aanpassing van het bestemmingsplan zelf. Voorliggen herziening van het bestemmingsplan 

voorziet daarin. 

1.1.1 Veld 15e  

Het veld bevindt zich in de dynamische entreezone van Schuytgraaf komende vanuit de wijk Elderveld. Met 

het station Arnhem Zuid op een steenworp en in de nabijheid van het winkelcentrum van Schuytgraaf is de 

ligging ten opzichte van tal van voorzieningen gunstig te noemen. Daarnaast bieden de ligging aan het 

archeologisch veld en de singel ook een groene woonpotentie. 

Veld 15e zal worden ingevuld als woongebied. Gewenst is om (een deel van) de woningen te ontwikkelen 

door middel van particulier opdrachtgeverschap (PO). Elke particulier kan hier in principe zijn of haar eigen 

woning bouwen. Daarbij geldt een grote mate van vrijheid, het aantal regels waaraan moet worden voldaan 

is zo beperkt mogelijk gehouden. Voor wat betreft een aantal zaken gelden wel bepaalde spelregels. Deze 

regels hebben als doel een zo groot mogelijke individuele vrijheid waarbij de belangen van de buren niet uit 

het oog worden verloren. 

Veld 15 is het centrumgebied van Schuytgraaf en dat vraagt om type bebouwing dat daarbij past. Voor vlek 

E komt dat erop neer dat er wordt gebouwd in een rij. Geen vrijstaande woningen of 2-onder-1-kappers dus, 

maar rijtjes. Daarvoor is een principe-verkaveling opgesteld 

De planning is er op gericht om in september 2015 te starten met de verkoop van de eerste fase. De 

verkoopbrochure is inmiddels opgesteld. 

 

1.1.2. Veld 22B 

Het veld heeft een prominente en bijzondere ligging in Schuytgraaf. Enerzijds ligt het in de dynamiek van de 

westelijke entree van Schuytgraaf, anderzijds ligt het aan de luwte van de hoofdgroenstructuur. 

In de voor dit veld opgestelde ruimtelijke visie (vastgesteld 09-12-2014) was de belangrijkste opgave het 

opstellen van een ruimtelijk raamwerk waarin flexibiliteit, faseerbaarheid en een goede afwatering en 

ontsluiting gewaarborgd zijn. Daarbij is continu gezocht naar een juiste balans tussen wat vast te leggen en 

wat vrij te laten. 

De ligging van veld 22b met zijn bijzondere groene randen aan de rand van Schuytgraaf vraagt om een 

manier van wonen die daarbij aansluit. Daarnaast moet de sfeer van het buurtje er ook een zijn die 

verschillende dichtheden en woningtypologieën kan faciliteren. Daarom is voor veld 22b een dorpse 

woonsfeer gekozen, waarbij de relatie met het omliggende landschap wordt gezocht. Behalve het groene 

aspect, biedt deze sfeer ook ruimte voor bebouwing in verschillende dichtheden, verschillende 

bebouwingskorrels en daarmee verschillende woningtypologieën. daartoe hoort ook dat in deze dorpse sfeer 

de eigen woonwensen kunnen worden gerealiseerd, waaronder (collectief) particulier opdrachtgeverschap. 

Inmiddels heeft de gemeente het ruimtelijk raamwerk voor veld 22B 'Aan de Weide' opgesteld. Dit ruimtelijk 

raamwerk is een doorvertaling van de vastgestelde ruimtelijke visie van december 2014. Dit plan is samen 

met betrokken marktpartijen ontwikkeld. Met dit plan wordt richting gegeven aan de onderdelen die het veld 



structureren en wordt de kwaliteit van de openbare ruimte verankerd. Door middel van de voorgestelde 

beeldregie wordt hetzelfde beoogd voor de bebouwing.  

Op basis van het ruimtelijk raamwerk worden de bouwblokken uitgegeven en kunnen verschillende 

typologieën ontwikkeld worden, waarbij een goede fasering uitgangspunt is. De uitgifte van deze blokken zal 

na de zomer van 2015 starten.  

1.1.3. Wijzigingen na ter inzage leggen van ontwerpbestemmingsplan  

 

Archeologisch monument en vindplaatsen 

Gebleken is dat de regels met betrekking tot het archeologisch monument  en de archeologische 

vindplaatsen in het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 niet goed overeenkomen met de aanduiding 

daarvan op de plankaart. Via deze herziening van het bestemmingsplan wordt deze omissie in de regels 

hersteld.  

 

Maximaal te bebouwen oppervlak 

In de ontwerpversie van het bestemmingsplan is opgenomen dat het bruto vloeroppervlak maximaal 60% 

mag bedragen van het bouwperceel. Dit blijkt een onjuiste maximale bebouwingsmaat tot gevolg te hebben. 

De maximaal te bebouwen oppervlakte dient gemeten te worden als 'bebouwd oppervlak' in plaats van 'bruto 

vloeroppervlak'. Via deze herziening van het bestemmingsplan wordt deze omissie in de regels hersteld.   

 

Veld 15e 

Het Waterschap Rijn en IJssel heeft bij de beoordeling van het concept van de gedeeltelijke herziening 

2015-01 van het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 aangegeven dat de in het westelijk deel van het 

plangebied lopende watergang langs de spoorlijn Arnhem-Nijmegen een zogenaamde A-watergang betreft, 

Het blijkt dat deze niet op de juiste locatie in het geldende bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 is 

opgenomen. Het waterschap verzoekt om deze watergang alsnog op de juiste locatie op de plankaart op te 

nemen. Aan dit verzoek is voldaan door aanpassing van de plankaart.  

 

Veld 22b 

Uit het bovengenoemde ruimtelijk raamwerk blijkt dat de oostelijke en een deel van de noordelijke 

begrenzing van het veld te krap is om de ontsluiting van een aantal woningen te kunnen realiseren. Het is 

daarom nodig dat deze begrenzing wordt aangepast. Dit is mogelijk door een gedeelte van de aangrenzende 

bestemming Natuur, te weten een strook van 5 meter breed, te betrekken bij het woonveld. Door in de regels 

een minimaal oppervlak voor de in veld 22b te realiseren centrale groenvoorziening  op te nemen kan het 

areaal groen voor dit veld in Schuytgraaf gelijk blijven. Na realisatie van deze zone zal deze bij een volgende 

actualisering van het bestemmingsplan de bestemming Groen-Park krijgen. Daarmee is het planologische 

beschermingsregime gelijk aan die van de huidige bestemming natuur. Met een beperkte wijziging van de 

bestemming natuur, kan binnen het veld een groter areaal groen van betekenis worden gerealiseerd. 

 

2.1 Veld 13 (gedeeltelijke herziening 2015-02) 

De gedeeltelijke herziening 2015-02 voorziet op veld 13 van Schuytgraaf in de nieuwbouw van de Arnhemse 

Internationale School, alsmede een kinderdagverblijf en maakt daarnaast maximaal 110 woningen mogelijk. 



De school wordt gerealiseerd aan de zuidwestzijde van het plangebied, nabij de rotonde waar de 

hoofdontsluiting van Schuytgraaf en de N837 (Metamorfosenallee) elkaar kruisen. 

Een prominente plek, enerzijds aan de hoofdentree van Schuytgraaf komende vanuit Arnhem Zuid, 

anderzijds aan de hoofdentree van Arnhem, komende vanaf de A50. Een dergelijk plek vraagt een gebouw 

met een representatieve uitstraling naar dit verkeersknooppunt. Het gebouw wordt dan ook zodanig 

vormgegeven dat het zich op aantrekkelijke wijze presenteert aan de rotonde en langs de 

Metamorfosenallee. De maximale hoogte van het gebouw bedraagt 12 m. De voor de school benodigde 

parkeervoorzieningen worden op eigen terrein gerealiseerd, alsmede een Kiss&Ride voorziening ten 

behoeve van het halen en brengen van kinderen. 

Rondom de locatie van de school is er ruimte voor woningbouw, voor zowel grondgebonden als gestapelde 

woningen, waarbij de overgang van school naar woningbouw zorgvuldig zal worden ontworpen. Zuidelijk van 

veld 13 bestaat in het geldende bestemmingsplan ter hoogte van de aansluiting van de Metamorfosenallee 

op de rotonde de mogelijkheid van het overbouwen van deze weg. Aangezien van deze mogelijkheid niet 

langer gebruik zal worden gemaakt is deze met de voorliggend herziening wegbestemd. 

 

3.1 Exploitatieplan 

Aangezien de bovengenoemde herzieningen van het bestemmingsplan het karakter van een eindplan 

hebben, moet ook het exploitatieplan worden herzien. De woningbouwontwikkelingen veroorzaken immers 

een aanpassing van het programma en als gevolg daarvan ook de exploitatieopzet in het exploitatieplan. 

Daarvoor is deze vijfde herziening van het exploitatieplan opgesteld. Behalve de als structureel aan te 



merken wijzigingen van het exploitatieplan als gevolg van de gedeeltelijke herzieningen van het 

bestemmingsplan en de daaruit volgende programmatische aanpassingen behelst deze vijfde herziening ook 

als niet-structureel aan te merken te herziene onderdelen. Het gaat dan om aanpassing van de berekening 

naar prijspeil 1-1-2015 en het verwerken van de boekwaarden. Niet alleen het financiële deel van het 

exploitatieplan wordt herzien, ook worden de regels, qua fasering en uitvoering aangepast om de genoemde 

ontwikkelingen mogelijk te maken. 

 

Kanttekeningen 

1.1 en 2.1 Zienswijze ProRail 

De beide bestemmingsplannen en het exploitatieplan hebben gedurende 6 weken van 21 mei tot 1 juli 2015  

in ontwepr ter inzage gelegen. Gedurende die periode is door ProRail een zienswijze tegen beide 

bestemmingsplannen ingediend. Voor ProRail was het niet duidelijk of de ontwikkeling van de woningen en 

de school (negatieve) gevolgen zou kunnen hebben voor de dienstregeling en het zogenaamde 

geluidproductieplafond  van de spoorwegen. Naar aanleiding van de zienswijze is ambtelijk contact 

opgenomen met ProRail. Er is extra uitleg gegeven en ProRail is nu akkoord met de plannen. In de als 

bijlage bijgevoegde zienswijzenota  staat de samenvatting van de zienswijzen met daarbij de beantwoording 

van de gemeente. Wij geven u in overweging de plannen niet aan te passen vanwege de zienswijze. 

 

1.1. en 2.1 Planschaderisico is gering 

De kans op planschade als gevolg van de beide herzieningen van het bestemmingsplan is gering. Het 

geldende bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 maakt de voorziene ontwikkelingen qua functies in de 

respectievelijke velden al mogelijk. 

 

Financiën 

Voor de ontwikkeling van Schuytgraaf is een grondexploitatie vastgesteld. De beoogde ontwikkeling van de 

velden 13, 15e en 22b is opgenomen in de grondexploitatie voor Schuytgraaf die daarvoor is aangepast. 

 

Uitvoering 

Na vaststelling wordt de bestemmingsplanen en het exploitatieplan 6 weken ter inzage gelegd. Hierna kan 

eventueel een beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State volgen.  

Indien er geen beroep is aangetekend, zijn de plannen na afloop van de beroepstermijn in werking (als er 

ook geen verzoek om voorlopige voorzien is ingediend). 

 

Communicatie 

De indiener van de zienswijze, ProRail krijgt een brief over de geplande vaststelling. De griffie zal daarnaast 

ProRail informeren over de behandeling van het bestemmingsplan in de raadscommissie en uitnodigen deze 

behandeling bij te wonen. Na het besluit over vaststelling zal ProRail hierover worden geïnformeerd. 

De overige belanghebbenden worden na vaststelling geïnformeerd door een publicatie in de Staatscourant, 

in het digitale gemeenteblad en op de gemeentelijke website. 

 

 

 



Bijlagen    

 

Stukken voor gemeenteraad 

Bestemmingsplan “Schuytgraaf 2011, gedeeltelijke herziening 2015-01, plantekst, plankaart + bijlage 

Bestemmingsplan “Schuytgraaf 2011, gedeeltelijke herziening 2015-02, plantekst, plankaart + bijlage 

5e herziening 2013 van het exploitatieplan “Schuytgraaf 2011” met bijlagen 

• Geconsolideerd exploitatieplan Schuytgraaf inclusief 1e  tot en met 5e  herziening 

• Zienswijze ProRail  

•  Zienswijzenota 
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