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onderwerp 

Vaststellen bestemmingsplan De Steeg en Ellecom, locatie Hoofdstraat 27. 
 

 
INHOUD VOORSTEL 

1 Vaststellen Nota van zienswijzen behorende bij het besluit tot vaststelling 
bestemmingsplan De Steeg en Ellecom, locatie Hoofdstraat 27; 

2 vaststellen Nota van wijzigingen behorende bij het besluit tot vaststelling 
bestemmingsplan De Steeg en Ellecom, locatie Hoofdstraat 27; 

3 Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan De Steeg en Ellecom, locatie 

Hoofdstraat 27 conform bijgevoegd ontwerpraadsbesluit. 
 
1 Waartoe is het voorstel gedaan? 

Het voorzien in een goede ruimtelijke ordening. 
 

2 Wat is de aanleiding? 

De initiatiefnemer wenst een wijziging van de gebruiksmogelijkheden van het perceel 
Hoofdstraat 27. Initiatiefnemer wil ter plaatse gaan wonen en wil daartoe het bestaande 
pand intern verbouwen. Ook wil hij daarnaast de volgende activiteiten ontplooien: 

- praktijk voor Chinese geneeskunde; 
- het geven van schoonheidsbehandelingen in relatie tot de Chinese geneeskunde; 

- het geven van opleidingen voor schoonheidssalons teneinde te leren werken met hun 
producten, en wel door middel van het geven van workshops; 

- het inrichten van een showroom voor cosmetische producten in combinatie met 
Chinees antieke meubelen en woondecoratie. 

 
Het verzoek behelst geen uitbreiding van de bestaande bebouwing. 
Bovenstaande gebruiksmogelijkheden passen in deze vorm niet binnen het vigerende 
bestemmingsplan De Steeg en Ellecom. Om medewerking te kunnen verlenen is een 
planherziening noodzakelijk. Hiertoe hebben wij met initiatiefnemer een 

intentieovereenkomst voor het vervaardigen van een bestemmingsplan gesloten. Ook 
hebben wij met initiatiefnemer een planschadeverhaalsovereenkomst gesloten. 

 

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader? 
Wet ruimtelijke ordening, Besluit ruimtelijke ordening, bestemmingsplan De Steeg en 
Ellecom.  

 



 

 

15.12 
 
 

pagina ons kenmerk 

2 15.12V 

4 Wat willen wij bereiken? 
Gelet op het gebruik van de percelen in de omgeving zien wij de gevraagde 

mogelijkheden als een logische en welkome invulling ter plekke. Momenteel staan de 
gebouwen leeg. Het hoofdgebouw is oorspronkelijk als woning gebouwd en dit 
hoofdgebouw wil initiatiefnemer weer (deels) als woning gaan gebruiken. Op basis van 
de huidige bestemmingsregeling zijn ter plekke bedrijven, kantoren en ondergeschikte 
productiegebonden detailhandel mogelijk. Wonen is op basis van de huidige 
bestemmingsregeling niet toegestaan. Met het voorliggende bestemmingsplan wordt 

beoogd de woonfunctie ter plekke weer te introduceren. Daarnaast blijft een zelfstandig 

kantoor mogelijk. Ten aanzien van de toegestane bedrijfsactiviteiten wordt beoogd een 
passende regeling te bieden. Deze regeling biedt ruimte voor de door initiatiefnemer 
aangegeven activiteiten almede voor een eventuele omzetting van deze activiteiten 
naar andere bedrijfsmatige activiteiten. Hiermee wordt beoogd om flexibiliteit te bieden 
ten aanzien van de bedrijfsmatige mogelijkheden. Bij de keuze voor bedrijfsactiviteiten 
is rekening gehouden met de aanwezigheid van zelfstandige woningen in de directe 

nabijheid, waaronder de nu geprojecteerde woning. Doelstelling is derhalve om te 
komen tot een passende regeling in relatie tot het ingediende verzoek en met 
voldoende perspectief voor de toekomst. 

 
5 Wat gaan wij ervoor doen? 

Kaders voorliggende bestemmingsplan 
Het nu voorgelegde bestemmingsplan voorziet in de gebruiksmogelijkheden voor de 

woning. Daarbij zijn de vigerende gebruiksmogelijkheden voor de bedrijfsactiviteiten 
gedeeltelijk in stand gebleven.  
Allereerst zijn de gebruiksmogelijkheden afgestemd op hetgeen initiatiefnemer ter 
plekke wenst te gaan invullen. Dit betreft dus een woning, schoonheidsinstituut annex 
praktijkruimte, showroom en de mogelijkheid voor het geven van workshops. 
Deze mogelijkheden worden in de directe nabijheid van een woning als acceptabel 

gezien. Voor het schoonheidsinstituut, de praktijkruimte en de workshops geldt dat voor 
de gezamenlijke oppervlakte van deze drie functies niet meer dan 150 m2 mag worden 
aangewend. Hiermee wordt voorkomen dat de ontwikkeling een te grootschalig karakter 
krijgt. Om dezelfde reden is de oppervlakte voor de showroom gelimiteerd tot 50 m2 en 
het deelnemersaantal van workshops op 15. 
Tevens wordt nog ruimte geboden voor bedrijven uit de lichtste bedrijfscategorie van de 
VNG bedrijvenlijst en daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteiten welke ter plekke 

acceptabel worden gevonden, zodat een iets breder scala aan gebruiksmogelijkheden 

blijft bestaan. De toegestane bedrijfsactiviteiten zijn zodanig geselecteerd dat sprake is 
van activiteiten welke acceptabel worden gevonden in de directe nabijheid van een 
woning die zich bevindt in een gebied met functiemenging.  
In het oorspronkelijke hoofdgebouw is daarnaast ook een zelfstandig kantoor 
toegestaan, om in de toekomst eenvoudig in te kunnen spelen op een eventuele 
behoefte. Voor de rest van het perceel zijn geen zelfstandige kantoren meer 

toegestaan, dit gelet op de verkeersbewegingen die dit met zich mee kan brengen en 
navenante parkeerdruk.  
Verder is detailhandel anders dan ondergeschikte detailhandel (direct aan de bedrijfs-
voering gerelateerd) expliciet uitgesloten. Dit eveneens ter voorkoming van extra 
parkeerdruk naast de al bestaande mogelijkheden op het perceel. 
De bouwmogelijkheden zijn afgestemd op de bestaande mogelijkheden in relatie tot de 

bestaande situatie. Nieuwe uitpandige bouwmogelijkheden zijn niet aan de orde. 
 

Vooroverleg 
Het voorontwerpbestemmingsplan is conform het bepaalde in artikel 3.1.1 Besluit 
ruimtelijke ordening ter vooroverleg aangeboden aan de diverse instanties. 
Naar aanleiding van de reacties is de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan in 
overleg met de instanties op een aantal punten aangevuld. De betreffende instanties 

hebben geen zienswijzen ingediend naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan. 
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Hogere grenswaarden 
Omdat de in de Wet geluidhinder genoemde voorkeursgrenswaarde wordt 

overschreden, hebben burgemeester en wethouders bij besluit van 5 januari door 
middel van een ontheffing hogere waarden vastgesteld. 
 
Procedure: terinzagelegging en zienswijzen 
Het bestemmingsplan heeft gedurende 6 weken als ontwerpbestemmingsplan ter inzage 
gelegen. Gedurende deze termijn is er de mogelijkheid geweest voor eenieder om 

zijn/haar zienswijze tegen het bestemmingsplan in te dienen. Er is één zienswijze 

ingekomen en wel van de Gasunie. De zienswijze heeft betrekking op de 
hogedrukaardgasleiding en heeft geleid tot een aanvullend onderzoek. De (positieve) 
resultaten hiervan zijn verwerkt in het bestemmingsplan.  
Het voornemen van burgemeester en wethouders om een hogere waarde vast te stellen 
heeft gedurende bovenstaande termijn eveneens ter inzage gelegen, met de mogelijk-
heid om hiertegen ene zienswijze in te dienen. Tegen dit voornemen is geen zienswijze 

ingediend. 
 
6 Wat gaat het kosten? 

Het bestemmingsplan brengt voor de gemeente geen kosten met zich mee. 
 
7 Wat zijn de risico’s? 

Altijd bestaat het risico dat degene die een zienswijze heeft ingebracht in beroep gaat 

bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In het voorliggende geval is 
geen sprake van een hoog risico op dit punt. 

 
8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? 

Met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan is zoals aangegeven 1 zienswijze naar 
voren gebracht, waaraan is tegemoetgekomen. In de Nota van zienswijzen, bijlage I bij 

het ontwerpraadsbesluit, is de zienswijze samengevat en voorzien van een antwoord. 
 
Verder is in de Nota van wijzigingen, bijlage II bij het ontwerpraadsbesluit, ambtshalve 
voorzien in een aanpassing die wij u voorstellen op te nemen in het vast te stellen 
bestemmingsplan. Het betreft een aanpassing naar aanleiding van de tussentijdse 
inwerkingtreding van de reparatiewet Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Hierdoor zijn de parkeernormen uit de bouwverordening vervallen, en dienen de 

parkeernormen rechtstreeks in het bestemmingsplan te worden geregeld. De planregels 

zijn hierop aangepast, waarbij een bijlage ‘parkeernormen’ is toegevoegd welke 
rechtstreeks aansluit bij de eerdere normen welke werden gesteld vanuit de 
bouwverordening. Wij zien dit als een ondergeschikte aanpassing. 
 

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? 
De planregeling is vooraf besproken met initiatiefnemer. Nagegaan is, of de regeling 

past bij hetgeen initiatiefnemer voor ogen heeft. Ook zijn de begrenzingen van de 
regeling aan initiatiefnemer uitgelegd. Deze heeft aangegeven akkoord te zijn met het 
nu voorliggende plan.  
Verder heeft initiatiefnemer de gebruikers van de omliggende percelen uitleg gegeven 
over zijn plannen. Dit heeft plaatsgehad aan het begin van de termijn voor het indienen 
van zienswijzen. Er zijn geen bezwaren vanuit de buurt bij ons kenbaar gemaakt. 

Voor wat betreft de verdere procedure geldt, dat de terinzagelegging van het 
vastgestelde bestemmingsplan zal geschieden conform het bepaalde in de Wro. 

De indiener van de zienswijze ontvangt rechtstreeks bericht. 
De aard van de ambtshalve wijziging is niet zodanig dat zes weken met de publicatie 
van het vastgestelde bestemmingsplan behoeft te worden gewacht om GS en het Rijk in 
de gelegenheid te stellen hierover een standpunt in te nemen. 
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9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? 
Nee. 

 
De Steeg, 20 januari 2015 
 
Burgemeester en wethouders van Rheden, 
 
P.M. van Wingerden-Boers, 

burgemeester. 

 
J.W. Kettelerij, 
secretaris. 
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Bijlage I Nota van Zienswijzen bij raadsbesluit van ………… 2015 tot vaststelling van het bestemmingsplan De Steeg en Ellecom, locatie Hoofdstraat 27. 

 

Nr. Korte inhoud zienswijze Overwegingen gemeenteraad 

 

 

1 Gasunie Transport Services B.V., Postbus 181, 9700AD 

GRONINGEN 

 

 

   

  In paragraaf 4.4 van de toelichting is vermeld dat de 

bebouwing buiten het 1% letaalgebied van de 

hogedrukaardgasleiding ligt. Het gehele plangebied en dus ook 

de bebouwing ligt echter binnen de 1% letaliteitsafstand van de 

hogedrukaardgasleiding. De toelichting is op dit onderdeel 

onvoldoende en onjuist en geadviseerd wordt hieraan extra 

aandacht te besteden conform artikel 11 en 12 Bevb.  

De zienswijze is ingekomen binnen de wettelijke termijn en is derhalve 

ontvankelijk, 

Naar aanleiding van deze zienswijze is advies gevraagd aan de 

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Daarop is door de ODRA een 

CAROLA onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek van 15-12-2014 ” Carola 

risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg” geeft inzicht in het 

plaatsgebonden risico en  het groepsrisico dat optreedt als gevolg van het 

transport van aardgas via de hogedrukaardgasleiding. Hetzelfde geldt voor 

de invloed van de wijziging op de veiligheidsrisico's vanwege de 

hogedrukaardgasleiding. Op basis van het onderzoek kan worden 

geconcludeerd dat de externe veiligheidsrisico's niet toenemen en de 

zelfredzaamheid van aanwezigen niet in het geding is. Het restrisico  wordt 

gezien de kans daarop acceptabel bevonden.  

Paragraaf 4.4 van de toelichting wordt op dit onderdeel aangepast. 

Aangehaald onderzoek wordt als bijlage aan de toelichting toegevoegd. 

   

 



13…… 
 

Raadsvergadering   

…………. 2015 

 

Agendapunt ………. 

RU 

1 

 

Bijlage II Nota van Wijzingen bij raadsbesluit van ………… 2015 tot vaststelling van het bestemmingsplan …………………… 

 

 

 

1 Zienswijze nr. 1 Verbeelding - 

  Regels 

Toelichting 

- 

Paragraaf 4.4 “Externe veiligheid” wordt aangepast met betrekking tot de veiligheidsrisico’s vanwege 

de hogedrukaardgasleiding. Daarbij worden betrokken de conclusies welke volgen uit het onderzoek 

“Carola risicoberekening ‘Hoofdstraat 27 De Steeg” d.d. 15-12-2014. Aangehaald onderzoek wordt 

tevens als bijlage bij de toelichting gevoegd.  

    

2 Ambtshalve Verbeelding - 

  Regels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 7.2,  de leden 7.2.1 en 7.2.2  komen als volgt te luiden: 

7.2.1 Terreininrichting 

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen in deze regels mogen de gronden uitsluitend 

worden gebruikt overeenkomstig de bestemming indien de betreffende bouwpercelen zodanig 

worden ingericht dat voldoende ruimte aanwezig is om zowel het parkeren of stallen van auto's, 

vrachtauto's en fietsen als ook het eventuele laden en lossen van goederen op het bijbehorende 

terrein te kunnen afwikkelen. Indien ten behoeve van het stallen of parkeren van auto's in, op of 

onder een gebouw ruimte wordt aangebracht zoals hierboven is beschreven, moet worden voldaan 

aan het gestelde in de NEN 2443, uitgave april 2000. 

 

7.2.2 

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen in deze regels, geldt dat in, op of onder een 

bouwwerk dan wel op of onder het bijbehorende terrein voorzien dient te zijn in voldoende 

parkeergelegenheid volgens de normen zoals opgenomen in Bijlage 3 Parkeernormen. 
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