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ONDERWERP: ·Vaststellen bestemmingsplannen "Schuytgraaf 2011,  
  gedeeltelijke herzieningen 2016-01, veld 3a en de 6e  
  herziening van het Exploitatieplan Schuytgraaf 2011 
 
Voorstel 

1. Het bestemmingsplan 'Schuytgraaf 2011, gedeeltelijke herziening 2016-01, veld 3a' gewijzigd vast te 

stellen, zoals dit is vervat in verbeelding NL.IMRO.0202.880-0301.gml met bijbehorende regels en 

toelichting; 

2. De 6e herziening van het exploitatieplan Schuytgraaf vast te stellen. 

3. Te verklaren dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 

 

Inleiding  

Het voornemen bestaat om het zuidelijk deel van veld 3 (veld 3a) 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. 

In het plangebied worden circa 220 woningen gerealiseerd, waarbij het doel is de realisatie van een 

duurzame leefomgeving in de ruimste zin.  

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

exploitatieplan heeft dan ook betrekking op de bovengenoemde herziening 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. 

Ontwerpbestemmingsplan en -exploitatieplan hebben gedurende zes weken ter inzage gelegen. In deze 

periode zijn 9 zienswijzen ingediend, waarvan één inmiddels is ingetrokken. De overige zienswijzen hebben 

betrekking op de maximale hoogte van een deel van het plangebied. Verzocht wordt de maximumhoogte 

van dit deel terug te brengen naar 12 meter in verband met uitzicht op het nabijgelegen populierenbos. Wij 

stellen u voor wordt hier gedeeltelijk aan tegemoet te komen (hoogte naar 15 meter).  

Voorts stellen wij voor een ambtshalve aanpassing met betrekking tot het toevoegen van meer flexibiliteit ten 

behoeve van de planuitwerking door te voeren. 

 

 

Beoogd effect 

Het planologisch mogelijk maken van woningbouw in het zuidelijk deel van veld 3 (veld 3a) in Schuytgraaf. 



 

Argumenten 

1.1 Veld 3a wordt ontwikkeld als duurzame wijk in Schuytgraaf 

Voor de zuidelijke punt van veld 3 in Schuytgraaf is een ambitiedocument voor de ontwikkeling tot een 

duurzame woonbuurt vastgesteld. Dit ambitiedocument formuleert een overall ambitie voor veld 3: 

Aantrekkelijk, Betaalbaar, Comfortabel, Duurzaam: ABCD. Aantrekkelijk, in de zin van een aantrekkelijke en 

prettige omgeving om in te wonen en te verblijven. Deze aantrekkelijke leefomgeving moet ook Betaalbaar 

zijn; betaalbare duurzaamheid, maar ook betaalbare woningen. Duurzaam maar niet duurder. Een duurzame 

leefomgeving moet ook een Comfortabele leefomgeving zijn. Een prettige woning en omgeving die 

comfortabel aanvoelen, zonder dat daarvoor allerlei ingewikkelde trucs moeten worden verzonnen. Het doel 

is de realisatie van een Duurzame leefomgeving in de breedste zin des woords. Want duurzaamheid is meer 

dan energie.  

Het ambitiedocument is uitgewerkt in een ruimtelijk raamwerk waarin de uitgangspunten zijn geformuleerd 

om te komen tot deze duurzame woonbuurt. 

De hoofdopzet van de buurt is zo eenvoudig mogelijk gehouden en kan vele verschillende typen 

ontwikkelingen accommoderen. De hoofdontsluiting is een vaststaand gegeven en er zijn bouwvelden 

gedefinieerd welke flexibel zijn in te vullen.  

De ontsluiting van het veld structureert het gebied in een aantal deelgebieden. Ongeveer halverwege het 

veld, ter hoogte van het populierenbosje, is de hoofdentree voor het veld voor autoverkeer. Deze verdeelt 

het veld in een noordelijk en zuidelijk deel. Een verdere opdeling vindt plaats door een noord-zuidverbinding 

die door de buurt slingert. 

In veld 3a worden verschillende typen woningen gerealiseerd; vooral grondgebonden eengezinswoningen, 

maar ook meergezinswoningen zijn toegestaan. Naast een afwisselend programma, is er ruimte voor 

verschillende ontwikkelvormen. Naast de meer traditionele projectmatige maar duurzame ontwikkeling door 

een ontwikkelaar/bouwer, worden alternatieve duurzaamheidsconcepten ontwikkeld zoals (collectief) 

particulier opdrachtgeverschap en wordt collectieve projectontwikkeling gestimuleerd. Daarbij gaan groepen 

toekomstige bewoners, al dan niet gecombineerd met een professionele partij, aan de slag met de 

ontwikkeling van hun eigen woningen met diverse duurzaamheidsthema's. 

De oostzijde van veld 3 grenst aan een watergang en daar is ook ruimte voor kavels die direct aan het water 

liggen. Vanaf deze bijzondere plek is een prachtig zicht richting de brug over de Rijn en de droge ecozone 

aan de overzijde van het water. Deze vlekken kunnen op verschillende manieren worden ingevuld, 

bijvoorbeeld door projectmatige ontwikkeling, maar ook door (C)PO. 

Centraal in het veld waren in het ontwerp buurtvoorzieningen, een buurtkavel en volkstuintjes, in de 

bestemming "Groen" gepland. Het doel van de buurtkavel is dat deze de sociale duurzaamheid in de wijk 

versterkt. Een buurtkavel moet een plek voor en door de buurt worden, waar bewoners elkaar ontmoeten en 

samenwerken. Wij stellen voor deze "Groen"-bestemming te wijzigen in de bestemming "Wonen" en de 

buurtvoorzieningen in de woonbestemming te integreren. Hierdoor kan er meer flexibiliteit worden geboden 

met betrekking tot de locatie van de buurtvoorzieningen. Uit gesprekken met diverse partijen over de 

uitwerking van het zuidelijk deel van veld 3a en de uitgifte van de aangewezen buurtkavel en volkstuintjes is 

de wenselijkheid van deze mogelijkheid tot flexibiliteit gebleken. De voorgestelde wijziging maakt dit 

mogelijk. Hierdoor kunnen de gewenste buurtvoorzieningen ook elders worden gerealiseerd. De in het 

ontwerpbestemmingsplan opgenomen maten voor buurtkavel en volkstuintjes worden ongewijzigd 



overgenomen. 

Daarnaast wordt met deze wijziging het oppervlak voor wonen vergroot waardoor compensatie mogelijk is 

voor de in de oorspronkelijke opzet voor het veld opgenomen boskavels in het populierenbos aan de 

oostzijde van het plangebied. In het kader van de ruimtelijke visie is gezocht naar extra ruimte in veld 3 door 

het uitgeefbaar gebied te vergroten. Hiervoor is uitgegaan van de uitgifte van drie grote boskavels aan de 

oostzijde van veld 3. Deze drie boskavels vallen binnen de GNN contour (Gelders Natuur Netwerk). 

Aangezien in de directe omgeving voldoende compensatiemogelijkheden beschikbaar waren (o.a. 

Groenlocatie met de buurtvoorzieningen) is er ambtelijk van uit gegaan dat de boskavels uitgegeven konden 

worden. Ambtelijk overleg met de provincie heeft dat in eerste instantie bevestigd. De provincie heeft 

onlangs echter een bestuurlijk standpunt ingenomen niet akkoord te gaan met deze aanpassing binnen het 

GNN. Hierdoor is er in de GREX een te kort ontstaan van ca. 5 ton. Door de bestemming Wonen uit te 

breiden ontstaan er mogelijkheden om dit tekort te dekken. 

2.1 Aanpassing van het exploitatieplan is nodig. 

Aangezien de herziening van het bestemmingsplan het karakter van een eindplan heeft, moet ook het 

exploitatieplan worden herzien. Bij deze gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan hoort de zesde 

herziening van het exploitatieplan. Behalve de als structureel aan te merken wijzigingen van het 

exploitatieplan als gevolg de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan en de daaruit volgende 

programmatische aanpassingen behelst deze zesde herziening ook niet-structureel aan te merken herziene 

onderdelen. Het gaat dan om aanpassing van de berekening naar prijspeil 1-1-2016 en het verwerken van 

de boekwaarden. 

Als gevolg van de aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan hoeft het exploitatieplan niet te worden 

aangepast. 

3.1 Crisis- en herstelwet zorgt voor snellere procedure en eerder duidelijkheid  

Vanwege de voordelen bij de procedure is het voorstel om de Crisis-en Herstelwet (Chw) ook bij dit 

bestemmingsplan te verklaren dat deze van toepassing is. De Chw zorgt er voor dat de procedure sneller 

wordt doorlopen en dat er eerder duidelijkheid is over de status van het bestemmingsplan. De 

rechtsbescherming voor belanghebbenden is, met inachtneming van een aantal kleine onderdelen gelijk. 

Overigens is de Chw van rechtswege van toepassing. Wel is het op grond van jurisprudentie van belang dat 

de gemeenteraad bij vaststelling van een bestemmingsplan waarop de Chw van toepassing is, dit ook 

uitdrukkelijk verklaart, zowel bij de vaststelling als de bekendmaking daarvan. Hierdoor is het voor eventuele 

belanghebbenden op voorhand duidelijk dat de wet van toepassing is. 

 

Kanttekeningen 

1.1 Er is een ontheffing voor hogere waarde geluid nodig 

De geluidbelasting in een deel van het bouwvlak overstijgt de voorkeurswaarden voor geluidsbelasting 

vanwege wegverkeerslawaai en spoorlawaai. Om de woningbouw mogelijk te maken, moet daarom een 

hogere waarde in verband met geluidhinder worden vastgesteld. Het ontwerpbesluit hiertoe zal tegelijk ter 

inzage worden gelegd met het ontwerpbestemmingsplan. Aangezien gedurende de planperiode de 

doortrekking van het geluidsscherm langs de spoorlijn Arnhem-Elst is voorzien, is er geen hogere-

waardeprocedure voor spoorlawaai noodzakelijk en ziet de aanvraag voor ontheffing uitsluitend op 

wegverkeerslawaai. De ontheffing is inmiddels verleend. 



1.2 Planschade 

Het risico op planschade is gering aangezien het geldende bestemmingsplan, na uitwerking, ook al 

woningbouwontwikkeling zou toelaten tot een hoogte zoals ook in het aangepaste plan is opgenomen, 

namelijk 15 meter.  

 

1.3 Er zijn 9 zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan ingediend. 

Tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen zijn 9 zienswijzen ingediend. 

Eén zienswijze heeft betrekking op het noordelijk van het plangebied gelegen veld 2. Na ambtelijk overleg is 

deze zienswijze weer ingetrokken. 

De andere zienswijzen zijn nagenoeg gelijkluidend en hebben vooral betrekking op verlies van uitzicht op het 

aan veld 3 grenzende populierenbosje vanuit de straat het Staatsspoor (veld 5, Parklane), indien de 

bouwmogelijkheid van 18 meter hoog conform het ontwerpplan zou worden gerealiseerd. Uit 3D studies blijkt 

dat het uitzicht op dit bosje dan inderdaad volledig verdwijnt. Vandaar dat wordt voorgesteld om het plan op 

dit punt aan te passen naar 15 meter hoog. Dit is een hoogte die nu ook al mogelijk is in de geldende uit te 

werken bestemming voor veld 3. Ook hiervoor geldt overigens dat een gedeelte van het populierenbosje 

vanuit Staatsspoor verscholen zal zijn. Zie voor het overige het zienswijzenrapport.  

 

Financiën 

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

velden 3a 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 (6e herziening exploitatieplan 

Schuytgraaf 2011). Vanwege de aanpassing van het plan hoeft het exploitatieplan niet te worden aangepast. 

 

Uitvoering 

Na vaststelling ligt het vastgestelde bestemmingsplan (+ exploitatieplan) 6 weken ter inzage. Eventuele 

belanghebbenden kunnen gedurende die termijn een beroepschrift tegen de vaststelling van het 

bestemmingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State indienen. 

 

Communicatie 

Het concept-bestemmingsplan is in het kader van het vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Besluit 

ruimtelijke ordening naar Waterschap Rivierenland gezonden. Het waterschap stemt in met de voorgenomen 

ontwikkeling/de vernieuwing van het planologisch kader. Aangezien er in de voorliggende opzet van het veld 

geen provinciale belangen zijn gemoeid hoeft het plan niet naar de provinciale diensten te worden gestuurd. 

De indieners van de zienswijzen zijn door middel van een brief op de hoogte gesteld van het voornemen tot 

vaststelling. De griffie zal de indieners van een zienswijze informeren over de behandeling van het 

bestemmingsplan in de raadscommissie en uitnodigen deze behandeling bij te wonen. Na de vaststelling 

zullen de indieners van een zienswijze wederom een brief krijgen om ze hierover te informeren.  

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

en in het digitale gemeenteblad.  

 

 



 

Bijlagen  

 

Stukken voor gemeenteraad 

- Raadsvoorstel en bijlage (zienswijzenrapport) 

- Vast te stellen bestemmingsplan “Schuytgraaf 2011, gedeeltelijke herziening 2016-01, veld 3a (met 

bijlagen) 

- Vast te stellen exploitatieplan Schuytgraaf + bijlagen+ geconsolideerd exploitatieplan 

 

Ter inzage stukken voor gemeenteraad 

Ingediende zienswijzen. 
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