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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1   Aanleiding 

De gemeente Zutphen is in 2004 begonnen met de revitalisering van het 
bedrijventerrein De Mars. Het zuidelijke deel van het bedrijventerrein (Noorderhaven) 
wordt getransformeerd tot woongebied. Het noord-westelijke deel (voormalig 
stortplaats Fort de Pol) wordt gesaneerd en herontwikkeld tot industrieterrein.  

 

 

Afbeelding 1 Ligging Fort de Pol 

 

Binnen de voorgenomen herontwikkeling van Fort de Pol is sprake van  plannen voor 
de aanleg van een bedrijventerrein voor bedrijvigheid in de hogere milieucategorieën. 
Ook wordt de aanleg van een haven en laad-en loskade (indirect) mogelijk gemaakt, 
ten behoeve van watergebonden bedrijvigheid, op een locatie langs het 
Twentekanaal, nabij de aansluiting op de IJssel.  

 

Om deze herontwikkeling tot industrieterrein mogelijk te maken, moet eerst een 
bestemmingsplan op worden gesteld. Met voorliggend bestemmingsplan wordt het 
direct mogelijk gemaakt om op de voormalige stortplaats bedrijven van de 
milieucategorie 3.1 tot en met 5.1 te vestigen. Vestiging van hogere milieucategorieën 
is mogelijk middels een afwijking. De vestiging van bedrijven uit milieucategorie 5.1 op 
deze locatie heeft consequenties voor de geluidszone rond bedrijventerrein De Mars. 
Daarom wordt de geluidszone eveneens aangepast zowel voor het gedeelte op het 
Zutphens grondgebied als op het grondgebied van de gemeente Lochem. In dit 
bestemmingsplan is het Zutphense deel geregeld, het Lochemse deel is in een 
separaat bestemmingsplan opgenomen.  
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1.2   Ligging van het plangebied 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op twee gebieden. Ten eerste het gebied waar 
de ontwikkeling van het bedrijventerrein mogelijk wordt gemaakt en ten tweede het 
gebied waar de geluidszone wordt aangepast.  

Het gebied waar de ontwikkeling van het bedrijventerrein mogelijk wordt gemaakt ligt 
aan de noordkant van Zutphen. Het gebied ligt nabij de IJssel en langs het 
Twentekanaal. Het gebied waar de geluidszone wordt aangepast ligt hier ten 
noordoosten van. Een deel van het gebied waar de geluidszone wordt aangepast ligt 
in de gemeente Lochem. Hiervoor is een afzonderlijk bestemmingsplan gemaakt. Dit 
bestemmingsplan "Geluidszone De Mars" wordt gelijktijdig met onderhavig 
bestemmingsplan bij de gemeente Lochem in procedure gebracht.  

 

Bijlage 1 Situering plangebied geeft een overzicht van de begrenzing van het 
plangebied uit dit bestemmingsplan. 

1.3   Geldend bestemmingsplan 

Voor het gebied waar de voormalige stortplaats is gelegen en plannen zijn voor de 
ontwikkeling van het bedrijventerrein geldt geen bestemmingsplan. Voor het gebied 
waar de geluidszone wordt aangepast geldt deels het bestemmingsplan Buitengebied 
1987 (Zutphen) en deels Inpassingsplan Rondweg N348 Zutphen- Eefde.  

1.4   Opzet van het bestemmingsplan 

Het voorliggende bestemmingsplan maakt de gewenste ontwikkeling mogelijk. Voor 
het plangebied is een deels gedetailleerde en deels globale bestemmingsregeling 
vervaardigd.  

 

Het bestemmingsplan "Fort de Pol" bestaat uit de volgende stukken: 

 verbeelding, schaal 1:1.000 (tek. nr. NL.IMRO.0301.bp0205FortdePol-on02); 

 regels. 

Een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De 
verbeelding en de regels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het 
bestemmingsplan en moeten samen "gelezen" worden. Op de verbeelding zijn de 
bestemmingen van de in het plangebied begrepen gronden en opstallen aangegeven. 
Aan deze bestemmingen zijn regels en bepalingen gekoppeld teneinde de 
uitgangspunten van het plan zeker te stellen. De toelichting heeft geen rechtskracht, 
maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan. De 
toelichting geeft aan wat de beweegredenen en achtergronden zijn die aan het 
bestemmingsplan ten grondslag liggen en doet verslag van het onderzoek dat aan het 
bestemmingsplan vooraf is gegaan. Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang voor 
een juiste interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan. 

1.5   Plan m.e.r.-procedure 

Voor het grootste deel van het plangebied, geldt momenteel geen bestemmingsplan. 
Om de geplande herontwikkeling tot bedrijventerrein mogelijk te maken, is voorliggend 
bestemmingsplan opgesteld. 
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De Wet milieubeheer schrijft voor dat een milieubeoordeling noodzakelijk is voor 
bestemmingsplannen die een m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteit mogelijk maken. 
Het MER is een hulpmiddel voor de besluitvorming over het bestemmingsplan. Het 
MER heeft als doel om het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen bij de 
belangenafweging. De m.e.r.-procedure en met name de rol van de Commissie voor 
de Milieueffectrapportage geeft alle belanghebbenden de garantie dat de 
besluitvorming een toetsbare weg doorloopt, waarbij inspraak en advies wezenlijke 
elementen zijn. 

 

Het project is om meerdere redenen plan- en besluitm.e.r.-plichtig: 

 De voorgenomen activiteit vindt plaats in de directe nabijheid van het Natura 
2000-gebied gebied 'Uiterwaarden van de IJssel'. Omdat significant negatieve 
effecten op voorhand niet zijn uit te sluiten moet een passende beoordeling 
worden gemaakt. Om deze reden geldt een plan-m.e.r.-plicht. Provincie 
Gelderland is bevoegd gezag in het kader van de Nb-wet. 

 Bij gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid van dit bestemmingsplan is het 
mogelijk een nieuwe langshaven te realiseren. Langs deze nieuwe haven kunnen 
schepen aanleggen met een lading van 1.350 ton of meer (Bijlage bij het 
gewijzigde Besluit m.e.r. 1994, categorie C, activiteit 4) waardoor deze activiteit 
besluit-m.e.r.-plichtig is. Het bestemmingsplan biedt, via de 
wijzigingsbevoegdheid, het kader voor deze activiteit Het MER wordt gekoppeld 
aan de besluitvorming over het bestemmingsplan en de daarin opgenomen 
wijzigingsbevoegdheid (plan-m.e.r) 

 Indien gebruik wordt gemaakt van de (indirecte) mogelijkheid om een langshaven 
te realiseren, moet de primaire waterkering worden aangepast. Omdat het een 
aanpassing betreft van minder dan 5 kilometer is de activiteit 
m.e.r.-beoordelingsplichtig (Categorie D12.1). Het m.e.r.-plichtige besluit betreft 
het project-plan in het kader van de Waterwet. Gedeputeerde staten van provincie 
Gelderland zijn hiertoe het bevoegd gezag. Het bestemmingsplan biedt, via de 
wijzigingsbevoegdheid, het kader voor dit besluit. Het MER wordt gekoppeld aan 
de besluitvorming over het bestemmingsplan en de daarin opgenomen 
wijzigingsbevoegdheid (plan-m.e.r) 

De voorgenomen activiteit bestaat uit 6,5  hectare bedrijventerrein. De omvang van 
het bedrijventerrein blijft ver onder de drempelwaarde van bijlage D van het Besluit 
m.e.r., deze bedraagt namelijk 75 hectare voor industrieterreinen.  

 

Bij dit bestemmingsplan is een planMER gevoegd als bijlage. De bestemmingsplan- 
en m.e.r.-procedure worden aan elkaar gekoppeld. De m.e.r.-procedure voor een 
containerterminal is niet nieuw. De stappen Startnotitie en Adviesrichtlijnen zijn in een 
eerder stadium doorlopen. Medio 2010 heeft een herstart van de m.er.-procedure 
plaatsgevonden. De m.e.r.-procedure doorloopt daardoor een verkorte procedure  
(artikel 7.16, Wet milieubeheer). Gelijktijdig met het opstellen van het MER wordt het 
ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het MER en het ontwerpbestemmingsplan 
worden tegelijk ter inzage gelegd. Een samenvatting van de plan-MER is opgenomen 
in paragraaf 3.3.1 Milieueffectrapportage.  
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Hoofdstuk 2  Het plan 

2.1   Inleiding 

In hoofdstuk 2 staat de huidige en toekomstige situatie van het plangebied 
beschreven. In het kort is weergegeven wat het huidige gebruik en het toekomstige 
gebruik in het plangebied is en zal zijn.  

2.2   Huidige situatie: vuilstort en sanering 

Fort de Pol was onderdeel van de IJssellinie en maakte deel uit van de Zutphense 
vesting. Het fort werd kort voor 1800 gebouwd. Het had tot doel de monding van De 
Berkel, de Polbeek en de Eefdese Beek, die daar gezamenlijk uitmondden in de 
IJssel, te verdedigen.  

Nadat het Fort in 1920 buiten gebruik raakte, werd op dit (destijds) afgelegen terrein 
tussen de inmiddels gedempte Polbeek en het Twentekanaal illegaal vuil gedumpt.  

Pas veel later is sprake van enige registratie van de vuilstort. In eerste instantie werd 
het binnendijkse deel van de voormalige Polbeek met afval volgestort. De in de directe 
nabijheid gelegen gaten, die ontstaan waren als gevolg van zand- en kleiwinning, 
werden eveneens gedicht. In 1992 is met het storten van huisvuil en slib gestopt. 
Vanaf toen is nagedacht over de eindafwerking van de stortplaats. 

 

In 2004 is gestart met het saneren van de vuilstort. De sanering is vanwege 
tegenvallende resultaten gestopt. 

 

Besloten is om een nieuw saneringsplan op te stellen. Conform het saneringsplan is 
het materiaal geherschikt en vervolgens afgewerkt met een afdeklaag conform het 
Landschapsplan Fort de Pol. De sanering is inmiddels dus afgerond. 

2.3   Nieuwe situatie: bedrijventerrein op drie plateaus 

Ontsluiting locatie via (nieuwe) N348 

Op 19 januari 2011 is het Inpassingsplan rondweg N348 Zutphen - Eefde 
onherroepelijk geworden. Inmiddels is door de provincie gestart met de aanleg van 
deze nieuwe rondweg die onder andere de bereikbaarheid van het bedrijventerrein De 
Mars moet verbeteren. De nieuwe rondweg wordt eind 2012 opengesteld. 
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Afbeelding 2 Het tracé van de rondweg N348 bestaand (rood) en nieuw (blauw) nabij 
Fort de Pol (groen). Bron: Inpassingsplan rondweg N348 Zutphen- Eefde 

 

Met het nieuwe tracé van de N348 vormt Fort de Pol zowel de kop van 
bedrijventerrein De Mars als de noordelijke poort van Zutphen. Het nieuwe tracé van 
de N348 en de nieuwe brug zijn zodanig ontworpen dat ze een waardige toegang tot 
Zutphen vormen. Juist vanwege de markante ligging nabij de ingang van de stad als 
ook bij het begin van het Twentekanaal is een uitgesproken vorm hier van belang. 
Deze vorm is gevonden in drie in hoogte verschillende plateaus (zie Plattegrond). 
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Wijziging bestemming locatie ten behoeve van bedrijventerrein 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet erin dat op drie in hoogte verschillende 
plateaus bedrijvigheid in de milieucategorieën tot maximaal categorie 5.1 kan worden 
gevestigd. Middels een afwijkingsbevoegdheid zijn bedrijven tot maximaal categorie 
5.3 inpasbaar. En middels een wijzigingsbevoegdheid is de aanleg van een 
langshaven en laad- en loskade mogelijk, ten behoeve van watergebonden 
bedrijvigheid. 

 

Vestiging bedrijven 

Bovenop de vlakke plateaus zullen bedrijven worden gevestigd. Mogelijk wordt op het 
oostelijke lager te leggen deel van de te saneren stort een haven ten behoeve van 
watergebonden bedrijvigheid aangelegd. De bedrijvigheid mag gezien worden. In 
combinatie met de gladde groene bult als ondergrond vormen de machinerieën een 
boeiend schouwspel. Het bedrijventerrein krijgt straks één toegangsweg die op het 
laagst gelegen punt aan de oostzijde van de voormalige stort begint.  

 

Geluidszone aangepast 

Rondom bedrijventerrein de Mars ligt een geluidszone. Deze zone omvat de 50 
dB(A)-contour vanwege alle activiteiten van alle inrichtingen op het industrieterrein. 
Omdat Fort de Pol bij het gezoneerde industrieterrein wordt gevoegd, zal de 
geluidszone in noordelijke richting moeten worden uitgebreid om voldoende 
geluidsruimte voor de bestaande en nieuwe bedrijven te kunnen bieden.  

 

Bestaande windturbine ingepast 

Op de westelijke rand van Fort de Pol staat een windturbine met een mast van 85 
meter hoog en rotorbladen met een doorsnede van 80 meter. Deze noordelijkste 
turbine uit een rijtje van drie heeft tot gevolg dat de afgewerkte stort een inham heeft.  

 

Recreatieve route doorgetrokken 
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In aansluiting op de omvorming van het zuidelijke deel van De Mars is een recreatief 
netwerk rond Zutphen uitgezet. Een route vanuit de stad komt langs de nieuwe 
jachthaven, langsde Marshaven en om de Industriehaven heen te lopen om daarna in 
westelijke richting naar de IJsseldijk af te buigen. Het plan is om de fietsroute op de 
dijk te leggen, gescheiden van het gemotoriseerde verkeer. Het fietspad kan ook op 
de dijk rond Fort de Pol worden doorgetrokken en voegt een recreatieve toeristische 
functie toe aan het gebied. Dit levert zeker een meerwaarde op. Ingeval er gebruik 
gemaakt wordt van de wijzigingsbevoegdheid (zie volgende passage) levert dat een 
belemmering op voor het fietspad, en moet er een alternatief worden gevonden, in de 
vorm van aansluiting op de bestaande infra. Dit is opgenomen in de regels voor de 
wijzigingsbevoegdheid. Op het fietspad mag geen verlichting komen en worden 
brommers uitgesloten vanwege de ligging nabij natura 2000. Mogelijk dat er op de 
noordwestelijke punt van de locatie nog een uitkijkplateau/ toren wordt geplaatst. 

 

Middels wijzigingsbevoegdheid ook een langshaven en laad- en loskade 
mogelijk 

Om in de toekomst watergebonden bedrijvigheid de mogelijkheid te bieden van aan- 
en afvoer per schip is in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen 
voor de aanleg van een langshaven met laad- en loskade. Om de langshaven te 
realiseren moet een deel van de dijk worden weggegraven. Een nieuw te plaatsen 
damwand neemt dan de waterkerende functie van de dijk over.  

 

 

Afbeelding 3 Aanzicht plateaus vanaf het Twentekanaal 
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Hoofdstuk 3  Uitvoerbaarheid van het plan 

3.1   Inleiding 

In paragraaf 3.2 is het kaderstellend beleid beschreven. Vervolgens wordt in 
paragraaf 3.3 de relatie met de m.e.r.-procedure voor dit plan beschreven. In 
paragraaf 3.4 omgevingsaspecten zijn de resultaten van de onderzoeken 
weergegeven.  

3.2   Beleidskader 

Het (inter)nationale en provinciale beleid is neergelegd in verschillende nota's 
betreffende de ruimtelijke ordening, alsmede in de verschillende structuurvisies. Een 
"doorzetting" van dit beleid vindt veelal plaats in verschillende gemeentelijke en 
provinciale uitwerkingsnota's, beleidsplannen en bestemmingsplannen. Ook binnen 
de gemeente Zutphen is dit het geval. In dit hoofdstuk wordt uitsluitend ingegaan op 
de voor de ontwikkeling van het plangebied relevante beleid. 

3.2.1   Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Begin 2012 is in werking getreden de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Deze 
vervangt onder andere de Nota Ruimte 2006. Deze Structuurvisie is in juni 2011 als 
ontwerp vastgesteld door de ministerraad en op 22 nov 2011 door de 2

e
 Kamer 

aangenomen. Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale 
ruimtelijke beleid. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 
13 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het 
resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden 
beleidsvrijheid. 

 

Het Rijk zet het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid in voor een concurrerend, leefbaar en 
veilig Nederland. Bovendien is het Rijk verantwoordelijk voor een goed systeem van 
ruimtelijk ordening. Om een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte te bevorderen, 
wordt een ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Dat betekent: eerst 
kijken of er vraag is naar een bepaalde nieuwe ontwikkeling, vervolgens kijken of het 
bestaande stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan worden hergebruikt en mocht 
nieuwbouw echt nodig zijn, dan altijd zorgen voor een optimale inpassing en 
multimodale bereikbaarheid. 

 

De ontwikkeling die met onderhavig bestemmingsplan en het bestemmingsplan Fort 
de Pol mogelijk wordt gemaakt (sanering en herinrichting van Fort de Pol) past binnen 
het beleid van de rijksoverheid.  

De herstructurering van bedrijventerrein De Mars, waar Fort de Pol onderdeel van 
uitmaakt, is als pilot aangewezen door het ministerie van Economische Zaken en 
VROM vanwege de combinatie van efficiënt ruimtegebruik met duurzaam 
ontwikkelen.  
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Flora- en Faunawet 

De Europese vogelrichtlijn heeft als doel de bescherming van in het wild levende 
vogels en hun leefgebied op het grondgebied van de Europese Unie. Dit vindt plaats 
door de aanwijzing van zogenaamde speciale beschermingszones. In principe geldt 
dit ook voor de habitatrichtlijn, die is gericht op het instandhouden van het natuurlijke 
habitat en de bescherming van wilde flora en fauna. 

In Nederland is de vanuit de vogel- en habitatrichtlijn vereiste bescherming van 
soorten overgenomen in onder andere de Flora- en faunawet. Sinds 1 april 2002 
regelt de Flora- en faunawet de bescherming van in het wild voorkomende inheemse 
planten en dieren. In de wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren niet 
gedood, gevangen of verontrust mogen worden en planten niet geplukt, uitgestoken of 
verzameld mogen worden. Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen 
voor in het wild levende planten en dieren. Daarnaast is het niet toegestaan om hun 
directe leefomgeving, waaronder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te 
verstoren. De Flora- en faunawet heeft dan ook belangrijke consequenties voor 
ruimtelijke plannen. In paragraaf 3.3.8.2 Soorten bescherming wordt ingegaan op de 
voor het plangebied relevante aspecten. 

 

Natuurbeschermingswet 

Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking 
getreden. Vanaf dat moment heeft Nederland de gebiedsbescherming van de 
Europese vogel- en habitatrichtlijn in de nationale wetgeving verankerd (de 
soortbescherming is reeds verankerd in de Flora- en faunawet).  

Uitgangspunt van de gewijzigde natuurbeschermingswet is een integrale bescherming 
van de aangewezen vogel- en habitatrichtlijngebieden. Dit betekent dat in beginsel 
elke aantasting, die schadelijke gevolgen kan hebben voor het aangewezen vogel- of 
habitatrichtlijngebied dient te worden gereguleerd.  

Bij activiteiten in of nabij een vogel- of habitatrichtlijngebied wordt een onderscheid 
gemaakt tussen plannen, projecten en andere handelingen die significante gevolgen 
kunnen hebben voor het aangewezen vogel- of habitatrichtlijngebied en alle overige 
handelingen die schadelijk kunnen zijn. Voor plannen, projecten of andere 
handelingen die geen significante gevolgen hebben, wordt de zware 
afwegingsprocedure van de habitatrichtlijn niet verplicht. Onderzoek naar mogelijke 
effecten blijft echter noodzakelijk. In paragraaf  3.3.8.1 Gebiedsbescherming wordt 
ingegaan op de voor het plangebied relevante aspecten.  

Binnen de invloedsfeer van het plan ligt het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel. 

Het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel is in november 2007 aangemeld als 
speciale beschermingszone (SBZ) in de zin van de Europese Habitatrichtlijn en 
Vogelrichtlijn. De aanwijzing van Uiterwaarden IJssel is momenteel in procedure.  
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Afbeelding 4:  

: Begrenzing Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel (Brond: 
www.gelderland.nl) 

 

PKB Ruimte voor de Rivier 

De Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier is op 26 januari 2007 van 

kracht geworden. In de PKB wordt de verwachting uitgesproken dat in de toekomst de 
waterafvoeren van de rivieren zullen gaan stijgen. Langs de grote rivieren moet een 
duurzame veiligheid worden gecreëerd door middel van ruimtelijke maatregelen. De 
IJssel (een Rijntak) moet een deel van het extra water van de Rijn af gaan voeren. In 
de PKB zijn gronden gereserveerd voor het nemen van maatregelen. Voor de IJssel 
gaat het onder andere om de hoogwatergeul bij Zutphen. Het plangebied ligt niet 
binnen het gebied dat is gereserveerd voor de hoogwatergeul. 

 

Beleidslijn grote rivieren 

De Beleidslijn grote rivieren biedt planologische bescherming tegen ongewenste 
ontwikkelingen in alle buitendijkse gebieden. Het uitgangspunt van de Beleidslijn grote 
rivieren is het waarborgen van een veilige afvoer en berging van rivierwater, onder 
normale en onder maatgevende hoogwaterstanden en het bieden van voldoende 
ontwikkelingsmogelijkheden voor overheden om te zorgen voor een goede ruimtelijke 
ordening. De Beleidslijn grote rivieren heeft als doelstelling:  

 de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed te behouden; 

 ontwikkelingen tegen te gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door 
verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken. 

 

Het afwegingskader in deze beleidslijn is bedoeld om te kunnen beoordelen of 
activiteiten kunnen plaatsvinden in het rivierbed, en zo ja, onder welke voorwaarden.  

Een deel van het plangebied is gelegen binnen het stroomvoerend regime zoals 
bepaald in de beleidslijn. 
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Afbeelding 5 Kaart Beleidslijn Grote Rivieren met globale ligging Fort de Pol (groen) 

 

Voorliggend bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om middels een 
wijzigingsbevoegdheid langs het Twentekanaal de bestemmingen te wijzigen ten 
behoeve van watergebonden bedrijvigheid met kadevoorzieningen (langshaven en 
laad- en loskade met voorzieningen). De afvoer van water wordt hierdoor niet 
belemmerd. Derhalve lijkt deze mogelijkheid niet in strijd met de beleidslijn. Op het 
moment dat gebruik gemaakt wordt van deze wijzigingsbevoegdheid zal deze 
opnieuw aan de Beleidslijn Grote Rivieren worden getoetst. 

3.2.2   Provinciaal beleid 

Structuurvisie Gelderland/Streekplan Gelderland 2005 

Het Streekplan Gelderland 2005 is door Provinciale Staten van Gelderland 
vastgesteld op 29 juni 2005 en geeft de beleidskaders aan voor de ruimtelijke 
ontwikkelingen in de komende 10 jaar. Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke 
ordening per 1 juli 2008 heeft het Streekplan Gelderland 2005 de status van een 
structuurvisie gekregen. Dat betekent dat de inhoud van het streekplan voor de 
provincie de basis blijft voor haar eigen optreden in de ruimtelijke ordening. Het 
streekplan is er op gericht de verschillende functies in regionaal verband een 
zodanige plek te geven, dat de ruimtelijke kwaliteiten worden versterkt en er zuinig en 
zorgvuldig met de ruimte wordt omgegaan.  

Voor wat betreft bedrijventerreinen in het stedelijk netwerk (segment modern 
gemengd) is de opgave een oppervlakte van circa 420 hectare netto voor de periode 
2001 tot 2020. Dit betreft de uitbreidings- en/of verplaatsingsbehoefte van regionale 
bedrijven en de ruimtevraag van nieuwe vestigers, inclusief de behoefte die ontstaat 
door uitplaatsing als gevolg van herstructurering. Van provinciaal belang is het 
accommoderen van de behoefte aan regionale bedrijventerreinen in aansluiting op 
infrastructurele knooppunten. 

Binnen de Stedendriehoek is een van de belangrijke projecten de revitalisering en de 
uitbreiding van het bedrijventerrein De Mars. De herinrichting van Fort de Pol sluit hier 
goed bij aan. 
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De hoofddoelstelling van het Gelders ruimtelijk beleid voor de periode 2005-2015 is 
om de ruimtebehoefte zorgvuldig in regionaal verband te accommoderen en te 
bevorderen dat publieke (rijk, provincie, gemeenten, waterschappen) en private 
partijen de benodigde ruimte vinden, op een wijze die meervoudig ruimtegebruik 
stimuleert, duurzaam is en de regionale verscheidenheid versterkt, gebruik makend 
van de aanwezige identiteiten en ruimtelijke kenmerken. ' 

 

Ecologische hoofdstructuur 

De streekplanuitwerking Kernkwaliteiten en omgevingscondities van de Gelderse 
ecologische hoofdstructuur (EHS) beschrijft gedetailleerd de kenmerken van de 
ecologische hoofdstructuur. Het doel van de streekplanuitwerking is er voor te zorgen 
dat de gewenste natuurkwaliteit in de ecologische hoofdstructuur kan worden 
behouden en verbeterd. Het plangebied ligt  aan de oost en noordzijde in de 
nabijheid van de ecologische hoofdstructuur. Voor de EHS geldt de 'nee 
tenzij'-benadering. Dit houdt in dat wijzigen van het bestemmingsplan uitsluitend wordt 
toegestaan als er groot maatschappelijk belang op het spel staat en er geen redelijke 
alternatieven zijn. De kernkwaliteiten en omgevingscondities vormen het 
toetsingskader. 

 

 

Afbeelding 6 Ecologische hoofdstructuur (bron: Atlas groen Gelderland) 

 

Het voorliggende bestemmingsplan is niet strijdig met het in het streekplan 
opgenomen provinciaal belang en sluit goed aan bij de doelstellingen van het 
provinciaal beleid. 

 

Provinciale ruimtelijke verordening 

Op 15 december 2010 is de Ruimtelijke Verordening Gelderland door de Provinciale 
Staten vastgesteld. De Ruimtelijke Verordening Gelderland is op 2 maart 2011 in 
werking getreden. Voorschriften ten aanzien van bedrijventerreinen zijn nog niet in 
deze verordening opgenomen, aangezien nieuw beleid hierover in voorbereiding was 
op het moment van vaststelling van de ontwerp-verordening. Dit nieuwe beleid zoals 
opgenomen in de Structuurvisie bedrijventerreinen en werklocaties zal in een 
volgende tranche in de verordening opgenomen worden. Onderstaand is de 
structuurvisie bedrijventerreinen en werklocaties beschreven.  
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Structuurvisie bedrijventerreinen en werklocaties 

De Structuurvisie Bedrijventerreinen en werklocaties vervangt het 
bedrijventerreinenbeleid uit het Streekplan Gelderland 2005. De structuurvisie is op 30 
juni 2010 door Provinciale Staten vastgesteld. De hoofddoelstelling van de 
structuurvisie is tweeledig: voldoende terreinen van een goede kwaliteit die aansluit 
op de vraag van bedrijven en een zorgvuldig gebruik van de ruimte en 
bedrijventerreinen die energiezuinig en klimaatbestendig zijn. Uitgangspunt is dat er 
eerst optimaal gebruik wordt gemaakt van bestaande bedrijventerreinen, voordat er 
nieuwe worden ontwikkeld. De SER-ladder dient als ondersteuning van zorgvuldige 
afweging van het ruimtegebruik. Het accent ligt op herstructurering en revitalisering 
boven de aanleg van nieuwe terreinen. De sanering en herinrichting van Fort de Pol 
past binnen dit beleid uit de structuurvisie.  

 

Ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen is van belang, aldus de provincie. Hierbij 
spelen locatieaspecten, inrichtingseisen en vormgeving een rol. Voor het verbeteren 
van deze drie onderdelen van kwaliteit zijn verbeteringen nodig van de vormgeving 
van individuele bedrijven, de stedenbouwkundige opzet van het hele bedrijventerrein 
en de leefbaarheid op het bedrijventerrein zelf en de omgeving. Bij de herinrichting is 
uitgebreid aandacht voor de vormgeving van het gebied onder andere door het 
realiseren van de plateaus met verschillende hoogtes.  

 

De provincie vindt het belangrijk dat ook in de toekomst ruimte is voor bedrijven uit de 
zwaardere milieucategorieën. Dit plan biedt ruimte voor deze zwaardere categorieën.  

 

Op de bij de provinciale structuurvisie gevoegde kaart is ook te zien dat op het 
plangebied de functie Werklandschappen van toepassing is. Werklandschap is een 
nieuw planconcept dat uitgaat van de mengbaarheid van bedrijfsfuncties met andere 
functies. Er zijn ideeën om in het plangebied naast bedrijvigheid ook een recreatieve 
functie toe te voegen in de vorm van het doortrekken van het fietspad over de dijk en 
de aanleg van een uitkijkplateau in de noordwesthoek van het terrein van waaraf men 
over de IJssel en Twentekanaal het achterland kan overzien . 

 

Verder is voor de provincie duurzaamheid van belang bij de ontwikkeling van het 
bedrijventerrein. Energiezuinige bouw en duurzaam materiaal gebruik zal 
plaatsvinden tijdens de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Fort de Pol.  

3.2.3   Regionaal beleid 

Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030 (2007) 

De regionale structuurvisie stedendriehoek legt de gemeenschappelijke ambities vast 
van het gebied rondom Apeldoorn, Zutphen en Deventer en het daarbinnen gelegen 
middengebied. De structuurvisie voorziet op de periode tot 2030. Op het terrein van 
werken zet de structuurvisie in op het verbreden van de economische structuur en 
versterking van de ruimtelijke kwaliteit en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het 
stedelijk netwerk Stedendriehoek kiest uitdrukkelijk voor verdere herstructurering en 
intensivering van het bestaande stedelijke gebied boven nieuwe stadsuitbreidingen. 
De Stedendriehoek wil de bestaande bedrijventerreinen beter benutten door intensief 
en meervoudig ruimtegebruik. Bestaande terreinen hebben een extra kwaliteitsimpuls 
nodig door ze te herstructureren. Specifiek voor de gemeente Zutphen wordt het 
bedrijventerrein De Mars in de structuurvisie als belangrijke ontwikkeling genoemd.  



 

  

 bestemmingsplan "Fort de Pol" (ontwerp)  

 19 

  

3.2.4   Gemeentelijk beleid 

Masterplan De Mars (2004) 

Het masterplan geeft voor een periode van 10 à 20 jaar de ontwikkelingsrichting aan 
voor het gebied. Het biedt het formele kader voor het nemen van diverse 
vervolgbesluiten en creëert op die manier het kader voor planontwikkeling en de 
uitvoering van projecten. Private partijen kennen daarmee de voornemens van de 
overheid met het gebied en kunnen hun ontwikkelingen en investeringen daar op 
afstemmen. 

 

In het Masterplan is beschreven dat door het afgraven van Fort de Pol op termijn 12 à 
13 ha. uitgeefbaar terrein vrij komt. Voorlopig wordt hier ingezet op de vestiging van 
industrie in de zwaardere milieucategorieën. In de directe omgeving van Fort de Pol 
houden bedrijven zich op innovatieve wijze bezig met afvalverwerking. Een vorm van 
bedrijvigheid die met technisch geavanceerde technieken afval opwerkt tot 
grondstoffen. Nederland is in deze een voorbeeld in Europa. Innovatie in milieu is een 
leidend thema bij de ruimtelijke invulling van het gebied. 

 

Structuurplan De Mars (2005) 

In het structuurplan is aangegeven dat de noordzone is bestemd voor bedrijven in de 
zwaarste milieucategorieën. Het gaat om grote bedrijven met in milieutechnologisch 
opzicht vaak zeer geavanceerde technieken. Dit gebied moet overzichtelijk ingericht 
worden, met profielen die berekend zijn op het zware transport dat hier plaatsvindt. De 
N348 biedt de bedrijven de mogelijkheid zich te tonen. De inrichting moet robuust en 
hightech zijn.  

De ontwikkeling die met onderhavig bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, past in 
dit beleid. 

 

Gebiedsplan De Mars (2007) 

Het gebiedsplan omvat een stedenbouwkundige uitwerking voor het gebied van het 
masterplan. In het Gebiedsplan voor De Mars staat waar de wegen, woningen, 
bedrijven en groenzones op de nieuwe Mars komen. Voortschrijdend inzicht en 
nadere uitwerking heeft op onderdelen geleid tot aanpassingen. 

 

Waterplan Zutphen (2008) 

Het waterplan Zutphen geeft een visie op het watersysteem in de stad. Het waterplan 
is opgesteld door de gezamenlijke waterpartners: gemeente Zutphen, waterschap Rijn 
en IJssel, waterschap Veluwe en Vitens. Het waterplan is geen verplichte planvorm. 
Het waterplan is een parapluplan met daarin een integrale visie op water in de 
gemeente Zutphen. In het plan wordt een overzicht gegeven van alle water 
gerelateerde ontwikkelingen en maatregelen op het grondgebied van gemeente 
Zutphen. Het waterplan heeft een looptijd van 2009 tot 2015. Het waterplan dient als 
basis voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt altijd een watertoets-procedure gevolgd. 
Nieuwe gebieden worden in principe afgekoppeld (niet aangekoppeld) en in de 
inrichting moet voldoende ruimte zijn gereserveerd voor waterberging, bij voorkeur in 
combinatie met groen. Ook moet worden getoetst of de capaciteit van het bestaande 
rioleringssysteem voldoende is om nieuwe uitbreidingen op het bestaande systeem 
aan te sluiten. Ook de afvoerstructuur voor het geïnfiltreerde water dient voldoende 
aandacht te krijgen. 
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Bij nieuwe ontwikkelingen naast oppervlaktewater dient voldoende ruimte 
gereserveerd te worden voor schouwpaden en lopen de particuliere eigendommen 
niet door tot aan het water. 

 

Onderhavig plan voldoet aan het waterplan van de gemeente Zutphen. In 3.3.6 Water 
is de waterparagraaf opgenomen.  

 

Uitvoeringsplan Verkeers Circulatie Plan (VCP) 2008 

De gemeente Zutphen heeft het Verkeerscirculatieplan 1996 geëvalueerd. Mede op 
basis van deze inbreng is het uitvoeringsplan VCP opgesteld. In juni 2008 heeft de 
gemeenteraad het uitvoeringsplan vastgesteld. In dit plan zijn maatregelen 
beschreven die een oplossing kunnen bieden voor knelpunten die weggebruikers 
hebben doorgegeven. De voorgestelde maatregelen richten zich op de volgende 
thema‟s: het hoofdwegennet, binnenstadontsluiting, fietsnetwerk, voetgangers, 
openbaar vervoer, bedrijventerreinen en goederenvervoer, parkeren, 
verkeersveiligheid, leefbaarheid en milieu. De verbetering van bedrijventerrein De 
Mars en de omlegging van de N348 bij de Polbeek is in dit plan expliciet genoemd. 
Een zo direct mogelijke aansluiting van de bedrijventerreinen op de regionale 
wegenstructuur en de hoofdwegen van categorie I is gewenst. Vermeden dient te 
worden dat het vrachtverkeer gebruik maakt van wegen van lagere orde (in/rond 
woonwijken en binnenstad) om de regionale verbindingen te bereiken. De 
voorgestelde structuur van het hoofdwegennet voorziet daarin in de vorm van de 
nieuwe noordelijke ontsluiting van De Mars. 

 

Welstandsnota 

Een bestemmingsplan is erg belangrijk voor het bouwrecht. Bouwvergunningen 
worden immers getoetst aan de regels uit het bestemmingsplan. Naast de 
bestemmingsplanbepalingen en de bouwtechniek is het uiterlijk van een bouwwerk 
erg belangrijk. Hiervoor is welstandsbeleid opgesteld. Het welstandsbeleid is 
opgesteld aan de hand van gebiedsgerichte welstandscriteria. Deze criteria zijn weer 
gekoppeld aan deelgebieden. De verschillende deelgebieden hebben een duidelijk 
waarneembare samenhang door de verschijningsvorm en functie van de bebouwing in 
combinatie met de stedenbouwkundige opzet.  

 

Delen van het bedrijventerrein de Mars die gesitueerd zijn op een zichtlocatie, langs 
hoofdinfrastructuur (spoor en waterwegen) krijgen welstandsniveau 2. De gebieden 
die minder in het zicht liggen en waar opslag een belangrijke rol speelt, krijgen 
welstandsniveau 3.  

 

Welstandsniveau 2 

De welstandsbeoordeling richt zich op het handhaven of gericht veranderen en 
verbeteren van de basiskwaliteit van het gebied. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken 
naar de invloed op de omgeving en de architectonische uitwerking van het bouwplan. 
Detaillering en materialisering worden, waar niet van wezenlijk belang voor het 
bebouwingsbeeld, op hoofdlijnen bekeken. 

Over alle regulier vergunningsplichtige plannen wordt een welstandsadvies gevraagd. 
Ingrijpende plannen gaan door naar de welstandscommissie. Minder ingrijpende 
plannen kunnen onder mandaat door de rayonarchitect worden afgedaan. Bij de 
beoordeling wordt gelet op de relatie met de omgeving, het bouwwerk op zichzelf 
alsmede de detaillering, voor zover van essentieel belang voor het totaalbeeld. 
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Welstandsniveau 3 

Het welstandsbeleid is gericht op het handhaven van de basiskwaliteit van het gebied. 
De basiskwaliteiten worden per type gebied benoemd en vertaald in welstandscriteria. 
Bij de welstandstoets wordt vooral gekeken of het bouwplan zijn omgeving niet 
verstoort. 

 

Zonebeheerplan 

Voor het geluidgezoneerde deel van bedrijventerrein de Mars is op 26 juli 2011 een 
zonebeheerplan vastgesteld. Daarin is de het beleidsmatige kader voor de 
geluidverkaveling vastgelegd. Dit plan dient als basis voor de planologische 
verankering van de geluidverkaveling die ook voor Fort de Pol zal worden vastgelegd. 
Het zonebeheerplan vormt overigens primair een beleidskader voor de 
vergunningverlening.  

   

 

Fort de Pol, landschapsplan voormalige vuilstort (2010)  

In het landschapsplan worden de uitgangspunten beschreven voor het 
landschappelijke ontwerp van de voormalige vuilstort Fort de Pol. Er worden 
verschillende modellen voor de afwerking van de vuilstort in gepresenteerd. 
Onderhavig bestemmingsplan maakt de realisatie van een bedrijventerrein voor 
bedrijvigheid in de hogere milieucategorieën mogelijk. Ook wordt de aanleg van een 
haven en laad-en loskade (indirect) mogelijk gemaakt, ten behoeve van 
watergebonden bedrijvigheid, op een locatie langs het Twentekanaal, nabij de 
aansluiting op de IJssel.  

 

Beleidsnota archeologie  

In de beleidsnota is aangegeven dat alleen de nieuwe bestemmingsplannen en de 
bestemmingsplannen die worden herzien/gewijzigd van een archeologische paragraaf 
en een aanduiding op de plankaart moeten worden voorzien. Over het project 
herstructurering de Mars waar het plangebied onderdeel vanuit maakt is het volgende 
te lezen: "Over dit project valt nog niets in detail te zeggen. Een en ander zal afhangen 
van het nog uit te voeren vooronderzoek en de uiteindelijke invulling van het gebied. 
Concreet is een aantal kleine vindplaatsen in het gebied aanwezig, maar ook de 
middeleeuwse IJssel loopt met meerdere beddingen door het gebied, waarin resten 
van schepen zijn te verwachten." In paragraaf 3.3.7 Cultuurhistorie - archeologie 
wordt ingegaan op het onderzoek dat is uitgevoerd voor dit gebied.  

 

Op de archeologische waardenkaart van Zutphen, versie 14-10-2010, is aangegeven 
dat in het plangebied de volgende waarden voorkomen: Verstoord, Laag verwachte 
waarde, Hoog, verwachte waarde en IJsselbedding. Nadere uitwerking is opgenomen 
in paragraaf  3.3.7 Cultuurhistorie - archeologie. 

3.3   Omgevingsaspecten 

Ingevolge artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt in dit hoofdstuk een 
beschrijving opgenomen van het verrichte onderzoek naar relevante feiten en af te 
wegen belangen (artikel 3.2. Algemene wet bestuursrecht). Om tot een gedegen 
planontwikkeling te komen zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, die inzicht geven in 
de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied. Deze paragraaf geeft een 
samenvatting van de verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd. Voor 
uitgebreidere informatie wordt verwezen naar de feitelijke onderzoeken. 
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3.3.1   Milieueffectrapportage 

Om de geplande ontwikkelingen in het plangebied Fort de Pol mogelijk te maken is 
voorliggend bestemmingsplan opgesteld. Vanwege de ligging in de directe nabijheid 
van het Natura 2000-gebied gebied 'Uiterwaarden van de IJssel' en omdat significant 
negatieve effecten op voorhand niet zijn uit te sluiten moet een passende beoordeling 
worden gemaakt. Om deze reden geldt een plan-m.e.r.-plicht. Indien gebruik gemaakt 
wordt van de wijzigingsbevoegdheid en de primaire waterkering wordt aangepast en 
een nieuwe haven wordt aangelegd is het wijzigingsplan tevens besluit-m.e.r-plichtig.  

Het MER heeft als doel om het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen bij de 
belangenafweging. Zowel de directe bestemmingen als de bestemmingen die via de 
wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt, dienen in 
het MER onderzocht te worden.  

 

Alternatieven: bedrijventerrein zonder en met containerterminal en 
nulalternatief 

Het alternatief bedrijventerrein is gelijk aan de direct te bestemmen onderdelen van 
het bestemmingsplan. Het alternatief containerterminal geeft invulling aan de 
wijzigingsbevoegdheid van watergebonden bedrijvigheid. Deze invulling geeft de 
maximale milieueffecten weer van watergebonden bedrijvigheid en is daarmee een 
worstcase scenario. Uit de milieuonderzoeken is gebleken dat geluidhinder het 
voornaamste en meest specifieke milieueffect van een containerterminal is. De 
geluidsproductie van een containerterminal is groter dan de geluidsproductie van 
standaard watergebonden bedrijvigheid. Met het in beeld brengen van de 
milieueffecten en geluidhinder van de containerterminal worden de maximale 
milieueffecten in beeld gebracht. 

Deze alternatieven (bedrijventerrein / bedrijventerrein met containerterminal) zijn 
vergeleken met het nulalternatief (referentiesituatie).  

Het nulalternatief is de verwachte situatie in 2022 zonder de realisatie van een 
bedrijventerrein en containerterminal op de locatie Fort de Pol. Wel is de huidige 
afvalberg gesaneerd en herschikt conform het saneringsplan en het landschapsplan. 

Het MER geeft van de alternatieven de effecten weer. Het MER ondersteunt zo de 
besluitvorming over het bestemmingsplan waarin beide eindbeelden (indirect) 
mogelijk zijn. 

 

Effecten 

De effecten van de alternatieven zijn in het MER beoordeeld. De belangrijkste effecten 
zijn onderstaand benoemd: 

 

Geluidshinder is een van de belangrijkste milieueffecten van het industrieterrein en/of 
containerterminal. In het alternatief met een standaard terminal komt één woning 
binnen de geluidzone te liggen. De score is hierdoor negatief. In de alternatieven 
industrieterrein en industrieterrein met een relatief stille terminal komen er geen 
woningen in de zone te liggen, maar is er wel een verruiming van de geluidzone nodig. 
De effectbeoordeling is daardoor licht negatief. 

 

Het industrieterrein staat open voor bedrijven tot maximaal milieucategorie 5.1. Dit 
kunnen geurrelevante bedrijven zijn. Uitgangspunt is dat deze bedrijven geen nieuwe 
geurhinder veroorzaken. Gezien de grote afstand tot de woonbebouwing is de 
verwachting gerechtvaardigd, dat het inderdaad mogelijk zal zijn nieuwe geurhinder te 
voorkomen. Niettemin is niet uit te sluiten, dat de geurbelasting door vestiging van 
nieuwe bedrijven kan toenemen. Vandaar dat het effect voor beide alternatieven als 
licht negatief (0/-) wordt beoordeeld. 
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De geplande ontwikkelingen liggen binnen de PR 10-6 contour van de meest 
noordelijke windturbine. Bij de realisatie van het plangebied dient rekening gehouden 
te worden met de PR 10-6 contour van 136 meter. Omdat mogelijk beperkt kwetsbare 
bestemmingen gerealiseerd worden binnen de PR 10-6 contour van de meeste 
noordelijke windturbine zijn de beide alternatieven negatief (-) beoordeeld. Op dit punt 
zijn de alternatieven niet onderscheidend.  

 

Het alternatief industrieterrein is voor Natura 2000 en EHS licht negatief beoordeeld, 
omdat de voor natuurwaarden gevoelige geluidscontour circa 140 meter verschuift 
richting de Rammelwaard. Door gewenning zal er alleen een tijdelijke afname van 
foerageergebied optreden, die geen invloed heeft op het behalen van de 
instandhoudingdoelstelling van grutto, wulp en tureluur. De draagkracht voor de soort 
binnen het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel blijft voldoende. De invloed van 
Fort de Pol is daarmee niet significant negatief. 

Het alternatief met containerterminal is om dezelfde reden licht negatief beoordeeld. 
Voor de beoordeling is geen verschil tussen de varianten standaard of stil, er is geen 
wezenlijk verschil in het geluidbelaste gebied. 

 

De geluidbelasting in EHS gebied ten noorden van het Twentekanaal neemt toe. Dit 
gebied is alleen EHS gebied en geen Natura 2000-gebied. Hiervoor is geen aparte 
berekening uitgevoerd (er is alleen een cumulatieve berekening beschikbaar). Uit de 
berekeningen voor het Natura 2000-gebied valt echter wel af te leiden dat de 
geluidbelasting in het EHS gebied toeneemt van 42-45 d(B)A in de referentiesituatie 
naar meer dan 45 d(B)A in alle varianten. Het verschil tussen de verschillende 
alternatieven is daarbij erg klein. Effecten van verstoring door geluid op EHS gebied 
treden op tijdens de gebruiksfase en mogelijk ook tijdens de aanlegfase. Er is hierbij 
alleen sprake van aantasting van de kwaliteit van verweven natuur, er is geen effect 
op stiltegebieden. Voor de beoordeling is geen verschil tussen de varianten standaard 
of stil, er is geen wezenlijk verschil in het geluidbelaste gebied. 

 

Verstoring van soorten uit de Flora- en Faunawet vindt plaats tijdens de aanlegfase 
door licht, geluid en door de aanwezigheid van mensen in het plangebied. Het 
broedgebied van een aantal vogels kan verstoord worden. Het foerageergebied van 
vogels en vleermuizen in het plangebied en de directe omgeving wordt tijdelijk 
kwalitatief minder. Er zijn echter voldoende uitwijkmogelijkheden in de omgeving van 
het plangebied. Naar verwachting is het effect van verstoring op leefgebieden van 
deze soortgroepen klein. Tijdens de gebruiksfase kunnen de genoemde soorten het 
gebied weer gebruiken als foerageergebied gebied. 

 

Beide alternatieven veroorzaken een geringe toename van stikstofdepositie op 
stroomdalgraslanden. Door de goed buffering die thans (als gevolg van de 
rivierdynamiek) plaatsvindt, is de invloed van de stikstofdepositie, ondanks de 
overschrijding van de kritische depositiewaarde, beperkt. Gelet hierop en daarnaast 
rekening houdend met de afname van de achtergronddepositie in de komende jaren, 
zijn significant negatieve effecten op stroomdal-graslanden door de marginale 
verhoging van stikstofdepositie door het plan uitgesloten. 

Wel zijn beide alternatieven licht negatief beoordeeld, door de geringe toename van 
stikstofdepositie op stroomdalgraslanden.  

 

Bij het alternatief met containerterminal vindt ruimtebeslag plaats op leefgebied van 
de  rivierdonderpad door de aanleg van de kade in het Twentekanaal. In het 
Twentekanaal is echter voldoende alternatief leefgebied voorhanden. De effecten 
treden op tijdens de aanlegfase. Tijdens de gebruiksfase kunnen algemene soorten 
mogelijk het gebied weer gebruiken.  

 



 

  

 bestemmingsplan "Fort de Pol" (ontwerp)  

 24 

  

Landschappelijk is het project een verbetering van de huidige situatie en de 
referentiesituatie. Het uitvoeren van de sanering volgens het landschapsplan is een 
grote verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Zowel het industrieterrein als de 
containerterminal geeft de nieuwe entree van Zutphen een industrieel uiterlijk. Waarbij 
de containerterminal inspeelt op de functie van het Twentekanaal waarvoor deze 
destijds is aangelegd. Wel onderbreekt de toevoeging van de containerterminal de 
samenhang tussen de afwerking van de voormalige vuilstort en de ruimtelijke opbouw 
van het Twentekanaal. 
 

Meest milieuvriendelijke alternatief en voorkeursalternatief 

Het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) dient te voldoen aan de doelstellingen 
van de initiatiefnemer en daarbij uit te gaan van de beste bestaande mogelijkheden ter 
bescherming en/of verbetering van het milieu. Belangrijk is dat het MMA realistisch 
moet zijn. 

In het planMER wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen realisatie van het 
industrieterrein en de mogelijkheid die geboden wordt voor watergebonden 
bedrijvigheid. Voor het bedrijventerrein is geen alternatief of variant gekozen, zodat er 
geen meest milieuvriendelijk alternatief is. Het meest milieuvriendelijke alternatief voor 
de watergebonden bedrijvigheid is uitvoering van de stille variant.  

 

Dit bestemmingsplan bevat zowel directe bestemmingen als bestemmingen die 
mogelijk later via de wijzigingsbevoegdheid worden ingevuld. Hierdoor heeft het 
bestemmingsplan twee mogelijke eindbeelden: een industrieterrein en, bij gebruik van 
de wijzigingsbevoegdheid, een industrieterrein met containerterminal. In het planMER 
zijn van beide mogelijke eindbeelden de effecten weergegeven. Het planMER 
ondersteunt zo de besluitvorming over het bestemmingsplan waarin beide 
eindbeelden mogelijk zijn. 

 

In dit bestemmingsplan geldt het alternatief watergebonden bedrijvigheid in de stille 
variant als voorkeursalternatief.  

 

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de effecten door dit alternatief. 

 

3.3.2   Bodem 

Ten aanzien van de bodemkwaliteit geldt de Wet bodembescherming (Wbb) en het 
(bijbehorende) Besluit bodemkwaliteit. Gestreefd wordt naar een duurzaam gebruik 
van de bodem. Bij een ruimtelijk plan moet de bodemkwaliteit van het betreffende 
gebied inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij is van belang te weten of er 
bodemverontreiniging is die de functiedoelen kan frustreren, of er gezondheidsrisico's 
of ecologische risico's daardoor zijn en wat de mogelijkheden zijn om er tijdig iets aan 
te doen. Hiervoor is wettelijk verplichte informatie over de bodemkwaliteit nodig. Het 
uitgangspunt wat betreft de bodem in het plangebied is, dat de kwaliteit ervan zodanig 
dient te zijn dat er geen risico's zijn voor de volksgezondheid bij het gebruik van het 
plangebied voor de voorgenomen functie(s).  

 

Grond 

De beschrijving van de grondsanering is opgenomen in paragraaf 2.2. 

 



 

  

 bestemmingsplan "Fort de Pol" (ontwerp)  

 25 

  

Grondwater 

Het grondwater is over de periode 2001-2007 bemonsterd. Uit deze monitoring is naar 
voren gekomen dat het grondwater uitsluitend tot boven de interventiewaarde 
verontreinigd is met barium en arseen. Opvallend is dat geen sterke organische 
verontreinigingen zijn aangetroffen. De oorzaak van de barium- en 
arseenverontreiniging hoeft geen directe relatie te hebben met de stort. Arseen kan 
een natuurlijke oorsprong hebben en bariumverontreinigingen in het grondwater 
kunnen ook ontstaan door sulfaatreducerende omstandigheden in de bodem 
(oplossen van bariumsulfaat) of de aanwezigheid van zouten (uitwisseling van ionen). 
De monitoring wordt voortgezet.  

 

Blootstellingsrisico's na sanering 

Risico's op contact met stortmateriaal wordt voorkomen met een afdeklaag.  

Om direct contact met de stortlaag te voorkomen is de stortlaag afgedekt met een 
afdeklaag met een minimale dikte van 0,5 meter. De afdeklaag bestaat uit grond met 
zowel kwaliteit AW 2000 (schoon) als uit grond met kwaliteit Industrie. De afdeklaag is 
visueel te onderscheiden van het onderliggende stortmateriaal of verontreinigde 
afdeklaag door een gronddoek of sterk afwijkende grondlaag. Voor werkzaamheden in 
de afdeklaag moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. 

 

Risico's stortgassen minimaal 

Een andere mogelijke vorm van blootstelling van de mens is de blootstelling aan 
stortgas of dampen, welke zich kunnen ophopen onder en in bebouwing. De 
verwachting is dat zich niet veel stortgassen zullen vormen in deze stort. Dit zal echter 
zowel tijdens als na de herinrichting periodiek gemonitoord worden.  

 

Met de deklaag en de monitoring wordt de locatie geschikt geacht voor beoogd 
gebruik.  

 

3.3.3   Geluid 

In het kader van de Wet geluidhinder is bij de vaststelling of wijziging van een 
bestemmingsplan een akoestisch onderzoek vereist naar de geluidsbelasting op 
geluidsgevoelige bestemmingen vanwege industrielawaai, weg- en 
railverkeerslawaai. Dit geldt alleen voor (geplande) geluidsgevoelige bestemmingen 
die binnen de zone van een weg, spoorweg of industrieterrein liggen. Het plangebied 
is gelegen buiten het akoestische invloedsgebied van railverkeer.  

 

3.3.3.1   Industrielawaai 

Rondom een bedrijventerrein of een deel van het bedrijventerrein dient een 
geluidszone te worden vastgesteld als op dit bedrijventerrein zich bedrijven kunnen 
vestigen die in artikel 2.4 van het Inrichtingen - en vergunningenbesluit milieubeheer 
worden gespecificeerd als bedrijven die in belangrijke mate geluidhinder kunnen 
veroorzaken. In de praktijk ook wel “grote lawaaimakers” genoemd. In de Wet 
geluidhinder zijn dergelijke terreinen gedefinieerd als “Industrieterrein”. Het 
plangebied is (grotendeels) een “Industrieterrein” volgens de Wet geluidhinder.  
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Rond een industrieterrein dient een geluidzone te worden vastgesteld waarbuiten de 
geluidsbelasting vanwege dat het industrieterrein de waarde van 50 dB(A) niet te 
boven mag gaan. Een geluidszone rond een industrieterrein omvat de 50 
dB(A)-contour vanwege alle activiteiten van alle inrichtingen op het industrieterrein die 
onder de Wet milieubeheer vallen. De ligging van de geluidszone is een afweging 
tussen de geluidsruimte voor de bedrijven en de bescherming van de omliggende 
woningen (of andere geluidsgevoelige bestemmingen). 

 

Voor de bestaande geplande geluidsgevoelige bestemmingen buiten de grens van het 
industrieterrein, maar die binnen de geluidszone liggen, geldt in beginsel een waarde 
van 55 dB(A) dan wel een vastgestelde hogere grenswaarde. Een woning of andere 
geluidsgevoelige bestemmingen, gelegen op een gezoneerd industrieterrein, behoeft 
op grond van de Wet geluidhinder niet te worden beschermd. 

 

Aanpassen noordelijke zonegrens  

DGMR heeft in haar rapport "Akoestisch onderzoek containerterminal Fort de Pol en 
aanpassing noordelijke zonering" een vijftal varianten uitgewerkt (Voor het gehele 
rapport zie Bijlage 3 Akoestisch onderzoek). De containerterminal is als worst-cast 
scenario opgenomen aangezien de specifieke geluidsbelasting van (een stille variant 
van) een containerterminal hoger is dan de generieke geluidsbelasting van 
bedrijvigheid milieucategorie 5.1. Bovendien wordt er in deze situatie van uitgegaan 
dat voor een containerterminal ook een deel van de dijk wordt weggegraven ten 
behoeve van de aanleg van een haven en hiermee een open geluidsuitstraling 
ontstaat.  

In dit bestemmingsplan wordt gekozen voor variant 4: geluidsarm ontwerp container 
terminal en een geluidreservering van 70 dB(A) etmaalwaarde voor de rest van Fort 
de Pol. 

De andere varianten gaan uit van een standaard ontwerp van de container terminal, 
dan wel van een invulling van de rest van het industrieterrein met een 
geluidreservering die hoger is dan 70 dB(A)/per m2 etmaalwaarde.  

De keuze voor variant 4 is gebaseerd op de volgende argumenten. 

1. In variant 1 (zelfde als variant 4, maar dan met een standaardterminal) loopt 
de geluidbelasting op de woning Meijerinkstraat 40 op tot boven de 50,0 
dB(A). Afgerond wordt nog wel voldaan aan 50 dB(A). Niettemin is dit in strijd 
met de voorkeur om de geluidzone niet over woningen te leggen. 

2. De geluidruimte van de terminal is in de stille variant 72 dB(A)/m2 
etmaalwaarde (dagperiode maatgevend). Dat is al veel meer dan op de rest 
van Fort de Pol/De Mars. De standaardvariant vraagt nog meer geluidruimte 
per m2, namelijk 74 dB(A)/m2 etmaalwaarde (nachtperiode maatgevend). 
Deze laatste waarde legt een onevenredig zwaar akoestisch zwaartepunt bij 
de terminal. 

3. Er is een voorkeur voor een moderne terminal, met goede (akoestische) 
voorzieningen. Dit pleit voor de stille variant. Bijkomend voordeel is dat de 
uitbreiding van de noordelijke zonegrens daardoor minder groot hoeft te zijn. 

4. Variant 4 geeft een zonegrens die aan de noordwestzijde praktisch gelijk loopt 
met de huidige zonegrens. Hierdoor kan die zonegrens gelijk blijven, en is een 
verruiming van de geluidzone op het grondgebied van Voorst niet nodig.  

5. Variant 4 biedt met 70 tot 72 dB(A)/m2 etmaalwaarde voldoende ruimte voor 
milieucategorie 5 bedrijven respectievelijk een containerterminal (stil 
ontwerp). Ruimer is niet nodig. Varianten 1, 2, 3 en 5 zijn derhalve allemaal te 
ruim.  

NB: een variant met minder dan 70 dB(A) m2 voor de rest van Fort de Pol (en 72 
dB(A) voor de containerterminal) zal slechts marginale gevolgen hebben voor de 
ligging van de nieuwe zonegrens, omdat de containerterminal ter plaatse van de 
zonegrensverruiming veruit maatgevend is. 
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Op afbeelding 6 is de ligging van de huidige geluidszone (na de zuidelijke 
aanpassing), het voorstel voor de nieuwe zonegrens en de 50 dB(A) contour 
opgenomen. Voorliggend bestemmingsplan regelt de aanpassing van de noordelijke 
(geluid)zonegrens.  

 

Afbeelding 7 Ligging huidige geluidszone (na de zuidelijke aanpassing), het voorstel 
voor de nieuwe zonegrens en de 50 dB(A) contour. 

 

In afbeelding 6 is er met de gekozen variant een beperkte overschrijding aan de 
noordwestzijde van het plan. De westelijke zonegrens hoeft niet gewijzigd te worden 
door bij de concrete invulling van het nieuwe terrein iets minder geluid uit te geven. Op 
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deze wijze kan de huidige zonegrens aldaar blijvend worden gerespecteerd. Dit staat 
een invulling van het terrein met bedrijven tot en met categorie 5.1 niet in de weg. De 
westelijke zonegrens hoeft hierdoor niet te worden aangepast. 

 

Geconcludeerd kan worden dat het aspect industrielawaai geen belemmering vormt 
voor de voorgenomen ontwikkeling. Met deze bestemmingsplan procedure wordt de 
voorgestelde zone planologisch vastgelegd. Op de plankaart is de nieuwe 
geluidszone aangegeven. Een deel van de aanpassing van de geluidszone valt 
binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Lochem. Deze aanpassing van de 
geluidszone is in het bestemmingsplan "Geluidszone De Mars" van de gemeente 
Lochem opgenomen. 

3.3.3.2   Wegverkeerslawaai 

Ten gevolge van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Fort de Pol zal er sprake zijn 
van verkeersaantrekkende werking. Uit een verkeerskundige analyse blijkt dat 
voorgenomen ontwikkeling tot bedrijventerrein een verkeersproductie van circa 350 
motorvoertuigbewegingen extra per weekdag levert.  

Het milieuaspect wegverkeerslawaai is in hoofdzaak relevant ter plaatse van 
geluidgevoelige bestemmingen zoals woningen. Bedrijfspanden worden niet als 
geluidgevoelig aangemerkt. Het effect van het extra verkeer in relatie tot geluid zal 
daarom met name relevant zijn buiten het bedrijventerrein.  

Naar verwachting zal het verkeer grotendeels ontsluiten via de nieuwe N348 waar 
naar verwachting rond de 20.000 motorvoertuigbewegingen per weekdag te 
verwachten zijn. Uitgaande van de worst-case aanname dat het verkeer van en naar 
Fort de Pol volledig afwikkelt over deze route en het verkeer volledig bestaat uit 
vrachtverkeer wijzen ruwe berekeningen uit dat de geluidsbelasting met minder dan 
0.1 dB toe neemt. Dit is een te verwaarlozen toename van de geluidsbelasting.  In 
werkelijkheid zal het verkeer zich niet geheel over één route ontsluiten en zal het 
verkeer van en naar Fort de Pol niet geheel uit vrachtverkeer bestaan, de toename zal 
daardoor nog geringer zijn en vormt daarom geen belemmering voor de uitvoering van 
dit bestemmingsplan. 

3.3.3.3   Geluidbelasting op woningen buitengebied 

Ten gevolge van de uitbreiding van industrieterrein Fort de Pol met onder meer een 
containerterminal wordt de geluidzone uitgebreid in noordelijke richting. Er komen 
geen nieuwe woningen binnen de geluidzone te liggen. Wel komt de zonegrens in de 
gekozen variant 4 dichter bij een aantal woningen in het buitengebied te liggen, zie 
ook paragraaf 3.3.3.1 Industrielawaai). Het betreft de woningen aan de Meijerinkstraat 
9 en 40 in Zutphen en aan de Valkeweg 1, 3, 4 en 5 in Lochem. 

Ten opzichte van de actuele situatie (inclusief de onlangs in het bestemmingsplan 
vastgelegde uitbreiding van GMB) neemt de geluidbelasting met 1 tot 4 dB(A) toe. 
Bureau DGMR heeft op basis van bestaand akoestisch onderzoek de toename 
berekend. De toename is weergegeven in onderstaande tabel 1 (variant 4): 

 

Punt Variant 4 

 geluidsbelasting toename t.o.v. HS 

w38: Meijerinkstraat 9 46 1 

w39:  Meijerinkstraat 40 49 1 

w40: Valkeweg 1 (Lochem) 45 2 

w41: Valkeweg 3 (Lochem) 44 3 

w42: Valkeweg 4 (Lochem) 44 3 
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w43: Valkeweg 5 (Lochem) 48 4 

w44: Marsweg 101-107 53 0 

w45: Wellenberg 4 (Voorst) 48 2 

w46: Gelders Hoofd 5 en 7 (Brummen) 46 1 

w47: Wellenbergweg 2 (Voorst) 48 3 

 

Woning Meijerinkstraat 9 

De geluidbelasting neemt met 1 dB(A) toe tot 46 dB(A). Deze toename is beperkt en 
geeft geen relevante verslechtering van het woon- en leefklimaat.  

Woning Meijerinkstraat 40  

De geluidbelasting neemt met 1 dB(A) toe tot 49 dB(A). Deze toename is beperkt en 
geeft geen relevante verslechtering van het woon- en leefklimaat. Bovendien is de 
resulterende geluidbelasting ter plaatse ondergeschikt aan de geluidbelasting 
vanwege de nieuwe N348, die veruit bepalend is voor het akoestisch klimaat. 

Woningen Valkeweg 1, 3
 
en 4  

De geluidbelasting neemt met maximaal 3 dB(A) toe tot maximaal 45 dB(A). Het 
akoestisch klimaat ter plaatste wordt in belangrijke mate bepaald door de N348, na 
aanleg daarvan. De toename van de geluidbelasting vanwege het industrieterrein tot 
maximaal 45 dB(A) leidt daarom niet tot een relevante cq onacceptabele 
verslechtering van het woon- en leefklimaat.  

Woning Valkeweg 5 

De geluidbelasting neemt met 4 dB(A) toe tot 48 dB(A). Dit is een relevante toename 
tot een waarde die niet onacceptabel hoog is, maar wel hoger dan wenselijk is in het 
buitengebied. Echter wij achten deze verslechtering van het woon- en leefklimaat niet 
zodanig ernstig, dat deze de uitbreiding van het industrieterrein in de weg kan staan. 
Nu de resulterende geluidbelasting nog met een marge van 2 dB(A) voldoet aan de 
standaard grenswaarde uit de Wet geluidhinder van 50 dB(A) zijn wij bovendien van 
mening dat er nog wel sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat, ook voor 
een woning in het buitengebied.  

 

Resumerend staat de toename van de geluidbelasting op de woningen in het 
buitengebied, ten gevolge van de uitbreiding van de geluidzone van het 
industrieterrein, het bestemmingsplan niet in de weg. 

3.3.4   Luchtkwaliteit 

Met betrekking tot luchtkwaliteit moet rekening worden gehouden met het gestelde in 
de Wet milieubeheer (Wm), hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen en de 
bijbehorende bijlagen. Op basis van artikel 5.16 Wm kan, samengevat, een 
bestemmingsplan worden vastgesteld, indien: 

1. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, niet 
leiden tot het overschrijden van een in bijlage 2 van de Wet milieubeheer 
opgenomen grenswaarde die behoort bij hoofdstuk 5, titel 5.2 
Luchtkwaliteitseisen, of 

2. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, 
leiden tot een verbetering per saldo van de concentratie in de buitenlucht van de 
desbetreffende stof dan wel, bij een beperkte toename van de concentratie van de 
desbetreffende stof, de luchtkwaliteit per saldo verbetert door een 
samenhangende maatregel of een optredend effect, of 

3. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt niet 
in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht van een stof 
waarvoor in bijlage 2 een grenswaarde is opgenomen of 
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4. het project is genoemd of beschreven dan wel past binnen een programma van 
het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (in werking getreden per 
01-08-2009). 

DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. heeft een onderzoek naar de luchtkwaliteit 
uitgevoerd. In dit onderzoek (zie Bijlage 4 Luchtkwaliteit) wordt geconcludeerd dat de 
effectieve bijdrage van de ontwikkeling van Fort de Pol op de jaargemiddelde 
concentraties ter plaatse van de meest nabijgelegen toetspunten (woningen Valkeweg 
5 en Wellenbergweg 2) ten hoogste 0,6 µg/m

3
 voor NO2 en 0,1 µg/m

3
 voor PM10 

bedraagt . De ontwikkeling zorgt niet voor een toename van het aantal dagen waarop 
de 24-uursgemiddelde norm voor PM10 wordt overschreden. 

Geconcludeerd wordt dat op geen enkel toetspunt een overschrijding optreedt van de 
grenswaarden voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer. Het aspect luchtkwaliteit 
vormt derhalve geen belemmering voor de ontwikkeling van Fort de Pol. 

 

Geur 

Het aspect geur wordt voor de meeste bedrijven geregeld in de Ner (Nederlandse 
emissierichtlijnen lucht), In een aantal bijzondere regelingen is per bedrijfstak het 
afwegingskader voor nieuwe en bestaande situaties weergegeven. Voor 
geurrelevante bedrijven die niet vallen onder een bijzondere regeling, stelt het 
bevoegd gezag het acceptabele geurhinderniveau op. Voor nieuwe situaties is daarbij 
het uitgangspunt dat nieuwe hinder wordt voorkomen. De provincie Gelderland heeft 
geurbeleid opgesteld, waarin dit uitgangspunt is vastgelegd. Niet in alle gevallen is 
nieuwe geurhinder volledig te voorkomen. In het geurbeleid is daarom aanvullend een 
afwegingskader opgenomen, waarin ook voor nieuwe situaties nog sprake kan zijn 
van enige geurhinder. Dit zal per geval in de betreffende omgevingsvergunning 
worden vastgelegd en gemotiveerd. 

 

Het industrieterrein staat open voor bedrijven tot maximaal milieucategorie 5.1. Dit 
kunnen geurrelevante bedrijven zijn. Uitgangspunt is dat deze bedrijven geen nieuwe 
geurhinder veroorzaken. Gezien de grote afstand tot de woonbebouwing is de 
verwachting gerechtvaardigd, dat het inderdaad mogelijk zal zijn nieuwe geurhinder te 
voorkomen. Zie ook paragraaf 3.3.9 over bedrijven en milieuzonering. 

 

3.3.5   Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de 
omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, 
water, spoor en door buisleidingen. Het beleid van de overheid is erop gericht om de 
risico's zoveel als mogelijk te beperken en hiermee rampen te voorkomen.  

 

Wet- en regelgeving 

Externe veiligheid betreft het risico dat mensen lopen als gevolg van een ongeval met 
gevaarlijke stoffen op een transportas of bij een bedrijf. Er wordt onderscheid gemaakt 
in de richtlijnen voor opslag en voor vervoer van gevaarlijke stoffen. De richtlijnen voor 
de opslag van gevaarlijke stoffen zijn vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid 
Inrichtingen (Bevi) (Ministerie van VROM, 2004) en de Regeling Externe Veiligheid 
Inrichtingen (Revi) (Ministerie van VROM, 2007). De richtlijnen voor vervoer zijn 
vastgelegd in de Circulaire Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (Circulaire 
Rnvgs) en het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (Bevb) (Ministerie van VROM, 
2011). Voor windturbines geldt het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer, 
(Ministerie van VROM, 2007. Binnen het beleidskader voor externe veiligheid staan 
twee kernbegrippen centraal: het plaatsgevonden risico en het groepsrisico. 

 

Plaatsgebonden Risico (PR) 
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Het Plaatsgebonden Risico (PR) is de berekende kans per jaar dat een persoon 
overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat 
hij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft. Het PR geeft inzicht in de 
theoretische jaarlijkse kans op overlijden op een bepaalde horizontale afstand van 
een risicovolle activiteit. Het risico is geheel afhankelijk van de hoeveelheid vervoer en 
de aard van gevaarlijke stoffen en de ongevalfrequentie. 

 

Het PR kan als risicocontour worden weergegeven op een topografische kaart door 
middel van lijnen die getrokken zijn door de punten met een gelijke jaarlijkse kans op 
overlijden. De grenswaarde van het PR voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is een 
kans van één op de miljoen per jaar (10

-6
 per jaar). De risicocontour van 10

-6 
per jaar is 

de grenswaarde waarin kwetsbare objecten  niet zijn toegestaan. Voor beperkt 
kwetsbare objecten is de 10

-6 
contour een richtwaarde waarvan gemotiveerd kan 

worden afgeweken. Op basis van de vigerende wet- en regelgeving zijn de 
risicoafstanden bepaald. De personendichtheden zijn gebaseerd op het rapport 
Externe veiligheid bestemmingsplan GMB -de Mars te Zutphen (29 april 2010) .  

 

Groepsrisico (GR) 

Het Groepsrisico (GR) geeft aan wat de kans is op een ramp met een bepaald aantal 
dodelijke slachtoffers in de omgeving van de transportroute. Een normwaarde >1 
betekent een overschrijding van de oriëntatiewaarde. Bij deze normwaarde is tevens 
het daarbij horende aantal slachtoffers vermeld. De oriëntatiewaarde voor het GR is 
per km route of tracé bepaald op 10

-4
 per jaar (1 op 10.000 per jaar) voor 10 

slachtoffers; 10
-6

 per jaar (1 op 1.000.000 per jaar) voor 100 slachtoffers etc. 

 

Risicobronnen 

In het kader van de m.e.r. is onderzoek gedaan naar de externe veiligheid. In het 
plangebied liggen risicobronnen die relevant zijn voor de geplande ontwikkelingen. Dit 
zijn de volgende risicobronnen: 

 vervoer gevaarlijke stoffen over twee vaarwegen (de Geldersche IJssel en het 
Twentekanaal); 

 vijf aardgasleidingen van de Nederlandse Gasunie NV.; 

 twee inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen; 

 drie windturbines. 

Verder liggen nog andere risicobronnen (zoals de provinciale weg N348, één 
LPG-tankstation en één PGS15 opslag) in de buurt van het plangebied. Deze liggen 
echter op een der mate grote afstand van het plangebied dat deze voor de geplande 
ontwikkeling geen externe veiligheidsrisico's opleveren. Deze risicobronnen zijn 
daarom niet verder beschouwd. 

 

Afbeelding 8 geeft de ligging weer van de risicobronnen ten opzichte van het 
plangebied.  Inmiddels is aardgasleiding N-558-35 buiten gebruik en aardgasleiding 
N-558-40 verplaatst. 
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Afbeelding 8 Risicobronnen omgeving Fort de Pol (Het blauwe kader geeft de locatie 
van het plangebied Fort de Pol weer).  

3.3.5.1   Vervoer gevaarlijke stoffen over de vaarweg 

Op 180 meter afstand ten westen van het plangebied ligt de Geldersche IJssel. Aan 
de noordgrens van het plangebied ligt het Twentekanaal. Het vervoer van gevaarlijke 
stoffen over deze rivieren levert externe veiligheidsrisico's op voor de omgeving. Het 
aantal transporten, de aard van de gevaarlijke stoffen en het vaarwegtype zijn van 
invloed op de hoogte van de externe veiligheidsrisico's. 

 

PR Vaarwegen 

Bij beide vaarwegen is geen sprake van een PR 10
-6 

contour, zoals aangegeven in het 
rapport Definitief ontwerp basisnet water. Het plaatsgebonden risico als gevolg van 
het transport van gevaarlijke stoffen over deze vaarwegen levert daarom geen 
beperkingen op. 

 

GR Vaarwegen 

Het invloedsgebied van de Geldersche IJssel is vastgesteld op 35 meter conform het 
Definitief ontwerp basisnet water. Voor het Twentekanaal geldt geen invloedsgebied. 
De geplande ontwikkelingen liggen buiten het invloedsgebied van 35 meter en is voor 
het groepsrisico om deze reden niet relevant.  

3.3.5.2   Aardgasleidingen 

Het plangebied ligt in het invloedsgebied van leidingnummer N-558-40.  Voor de 
aardgasleidingen in het gebied zijn risicoberekeningen uitgevoerd met behulp van het 
rekenpakket CAROLA. De resultaten van de uitgevoerde risicoberekeningen zijn 
weergegeven in Bijlage 5. Alhoewel de onderzoeken zijn uitgevoerd voor de leidingen 
N-558-35 en N-558-40 , is de leiding N-558-35 inmiddels buiten gebruik gesteld en is 
de leiding N-558-40 dieper gelegd waardoor de risico's (nog) kleiner zijn. 
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PR Buisleidingen 

Volgens het Bevb geldt voor alle hogedruk aardgasleidingen een 
belemmeringenstrook van vijf meter. Binnen de belemmeringenstrook zijn geen 
(beperkt) kwetsbare bestemmingen toegestaan.  

Uit de risicoberekeningen blijkt dat geen van de buisleidingen een PR 10
-6 

contour 
heeft. Het plaatsgebonden risico levert daarom geen beperkingen op. Voor een 
volledig beeld geven wij in Bijlage 5 de berekende plaatsgebonden risico's weer van 
de leidingen die het plangebied kruisen.  

 

GR Buisleidingen 

Voor het bepalen van het groepsrisico heeft de Gasunie invloedsgebieden bepaald. 
Dit houdt in dat het aantal aanwezigen binnen het invloedsgebied van de 
aardgasleiding van invloed is op de hoogte van het groepsrisico. In het rapport 
Externe veiligheid bestemmingsplan GMB -de Mars te Zutphen is aangegeven dat het 
groepsrisico in de referentiesituatie geen knelpunt is.  

 

Uit de risicoberekeningen die met behulp van het rekenprogramma CAROLA zijn 
uitgevoerd, blijkt dat het groepsrisico zo laag is, dat deze buiten de fN-curves valt. In 
Bijlage 5 geven wij de fN-curves weer van de aardgasleidingen. Doordat er geen 
berekend groepsrisico's zichtbaar is, en dus ook geen toename van het berekende 
groepsrisico, levert het groepsrisico geen beperkingen op en kan een verantwoording 
van het groepsrisico achterwege blijven. 

3.3.5.3   Inrichtingen met opslag gevaarlijke stoffen 

Voor inrichtingen met opslag van gevaarlijke stoffen gelden veiligheidsafstanden. 
Deze zijn weergegeven in het Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen 
Milieubeheer . Ten zuidwesten van het plangebied ligt de inrichting Berkel Milieu NV. 
waar op circa 80 meter afstand propaan wordt opgeslagen. Ten oosten van het 
plangebied ligt de inrichting Aurubis waar op circa 550 meter afstand waterstofgas 
wordt opgeslagen. In het rapport Externe veiligheid bestemmingsplan GMB-de Mars 
te Zutphen zijn de volgende risicoafstanden genoemd: 

 

Tabel 2 Nabijgelegen risicovolle inrichtingen 

 

 

Naam inrichting Type opslag PR 10-6 in meters Invloedsgebied 

Berkel Milieu NV Opslag van waterstofgas  20 meter 65 meter 

Aurubis Propaantank 20 meter Niet relevant 

 

PR Inrichtingen met opslag gevaarlijke stoffen 

Bij de geplande ontwikkelingen dient rekening te worden gehouden met de PR 10
-6 

contour. Kwetsbare objecten zijn niet toegestaan binnen deze contour.  

De propaantank van de inrichting Berkel Milieu NV. heeft volgens het rapport Externe 
veiligheid bestemmingsplan GMB-de Mars te Zutphen een PR10

-6
 contour van 20 

meter. De opslag van de inrichting Aurubis heeft een PR 10
-6 

contour van 20 meter. 

 

De geplande ontwikkelingen komen niet in de PR10
-6 

contour van de bovengenoemde 
bedrijven te liggen. De conclusie is dat de ontwikkelingen op Fort de Pol gerealiseerd 
kunnen worden zonder knelpunten ten aanzien van het plaatsgebonden risico.  
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GR Inrichtingen met opslag gevaarlijke stoffen 

De geplande ontwikkeling van Fort de Pol ligt buiten het invloedsgebied van 65 meter 
van de inrichting Berkel Milieu NV. Het groepsrisico verandert daarom niet ten 
opzichte van de referentiesituatie. Voor de inrichting Aurubis is geen sprake van een 
invloedsgebied. Er is hier dus geen sprake van een groepsrisico. 

 

3.3.5.4   Windturbines 

In de referentiesituatie zijn drie windturbines aanwezig. Eén windturbine staat aan de 
noodwestzijde van het plangebied, zoals weergegeven in Afbeelding 7. De tweede 
windturbine staat ten zuidwesten van het plangebied op circa 150 meter afstand. De 
derde windturbine staat ook ten zuidwesten van het plangebied op circa 470 meter 
afstand. In Bijlage 6 is de kwantitatieve risicoanalyse opgenomen van deze 
windturbines.  

 

PR Windturbines 

De nabijgelegen windturbines hebben plaatsgebonden risicocontouren waar rekening 
mee gehouden dient te worden. In het rapport Externe Veiligheid bestemmingsplan 
GMB-De Mars te Zutphen, dat in opdracht van GMB Slibverwerking Zutphen B.V. op 
20 april 2010 is uitgevoerd, staan de volgende PR contouren weergegeven van de 
windturbines, weergegeven in tabel 3. 

 

Tabel 3 PR-contouren windturbines 

 

 Maximale afstand [m] 

PR10
-5 

39 

PR10
-6 

136 

Invloedsgebied 366 

 

De geplande ontwikkelingen liggen binnen de PR 10
-6

 contour van de meest 
noordelijke windturbine. Bij de realisatie van het plangebied dient rekening gehouden 
te worden met de PR 10

-6 
contour van 136 meter. Binnen deze contour mogen geen 

kwetsbare objecten gerealiseerd worden. Het plan voorziet niet in de toelating van 
kwetsbare objecten, wel zijn beperkt kwetsbare objecten  toegestaan. Op grond van 
de beoordelingssystematiek van het Bevi zijn in principe geen beperkt kwetsbare 
objecten binnen deze contour mogelijk. Om gewichtige redenen is afwijking hiervan 
mogelijk.  

De redenen zijn dat: 

· Het hier arbeidsextensieve bedrijvigheid betreft met een lage persoonsdichtheid 

· Het plangebied behoort tot een gezoneerd industrieterrein, bestemd voor hogere 

milieucategorieën. Dit type bedrijvigheid heeft over het algemeen een arbeids-
extensief karakter en een lage persoonsdichtheid. Het beleid voor de Mars is erop 
gericht dat dit zo blijft. Door ook beperkt kwetsbare objecten toe te laten, kan daar het 
industrieterrein zo doelmatig mogelijk worden gebruikt. 

 

Binnen de PR 10
-5 

contour van 39 zijn ook geen beperkt kwetsbare objecten 
toegelaten, zoals bedrijfsgebouwen. Wel is er een afwijkingsbevoegdheid opgenomen 
voor de toelating van zogenaamde niet relevante objecten. 
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GR Windturbines 

In het rapport Externe Veiligheid bestemmingsplan GMB-de Mars, 29 april 2010, 
wordt aangegeven dat bladbreuk de meest voorkomende calamiteit is van een 
windturbine. Bladbreuk zal normaal gesproken niet leiden tot meerdere slachtoffers, 
maar kan wel leiden tot domino-effecten. De domino-effecten worden hieronder nader 
toegelicht.  

De risico's op meerdere slachtoffers kunnen zich eventueel voordoen wanneer de 
gehele turbine omvalt en het op een gebouw terecht komt waar veel mensen 
aanwezig zijn. Aangegeven is dat een basiskans op een mastbreuk 1,3*10

-4
 per jaar 

bedraagt. De afstanden tot de dichtstbijzijnde bebouwing(reststoffencentrum) in het 
plangebied Fort de Pol is vergelijkbaar met de afstand die in het bestemmingsplan 
GMB-De Mars wordt aangegeven. De kans dat er als gevolg van een mastbreuk meer 
dan 10 personen het slachtoffer worden is om deze reden zeer klein.  

 

Domino-effecten kunnen optreden wanneer een rotorblad zal afbreken en op een 
nabijgelegen risicovol object terecht komt. Voor het plangebied Fort de Pol geldt dat 
op circa 120 meter afstand van de meest noordelijke windturbine de buisleiding 
N-558-35 ligt. Deze leiding is inmiddels buiten werking gesteld. 

In de Handleiding risicoberekeningen Bevb, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, december 2010, staat aangegeven dat het momenteel niet mogelijk is om de 
invloed van windturbines op de externe veiligheidsrisico's van de aardgasleidingen als 
parameter mee te nemen in de risicoberekeningen. De methode hiervoor wordt nog 
tegen het licht gehouden.  

3.3.6   Water 

In deze paragraaf wordt de ligging van een dijklichaam binnen het plangebied 

beschreven alsmede de watertoets. 

 

3.3.6.1              Dijklichaam Twentekanaal 

Het waterschap Rijn en IJssel heeft voor het dijklichaam van het Twentekanaal 

(primaire waterkering) een legger opgesteld waarin de kern- en beschermingszone 

zijn aangegeven evenals het profiel van vrije ruimte. In artikel 3.1 van de Keur 

Waterschap Rijn en IJssel 2009 zijn de verbodsbepalingen opgenomen voor 

bebouwing in de verschillende zones, zoals aangegeven in de legger.  

 
Binnen het gebied is de waterkering als enkelbestemming 'Water- Waterkering' 

opgenomen. De beschermingszone en het profiel van vrije ruimte is aangeduid als 

een dubbelbestemming 'Waterstaat- Waterkering'. Voor de beschermingszone en het 

profiel vrije ruimte is geen regeling opgenomen ter voorkoming van dubbele 

procedures. Immers deze zone is middels de Keur geregeld. Ontwikkelingen die in 

deze zone gaan plaatsvinden, zijn gebonden aan regels in de Keur en mogelijk is 

ontheffing van het waterschap nodig. Het ligt aan aard en omvang van de ingreep. 

Voor de kernzone, de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte geldt dat het 

onder andere verboden is om zonder watervergunning werken uit te voeren.   

 



 

  

 bestemmingsplan "Fort de Pol" (ontwerp)  

 36 

  

3.3.6.2              Watertoets 

De watertoets - zoals deze in het kader van ruimtelijke plannen dient te worden 

uitgevoerd - is het gehele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en 

uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en 

besluiten. De watertoets wordt uitgevoerd binnen de bestaande wet- en regelgeving 

op het gebied van ruimtelijke ordening en water. De watertoets vormt de verbindende 

schakel tussen het waterbeheer en de ruimtelijke ordening. Het waterschap wordt in 

het kader van de raadpleging gevraagd om een positief advies. In dit kader worden 

dan ook alle relevante waterhuishoudkundige aspecten meegenomen in het 

onderhavige plan.  

 

Wateropgave Fort de Pol 

Een duurzaam watersysteem moet gestalte krijgen door: 

1. een vergaande scheiding van de inzameling van afval- en regenwater. 

2. voldoende ruimte voor de berging van hemelwater bij extreme neerslag 

3. het tot een minimum terugbrengen van de afvoer van hemelwater naar de 
rioolwaterzuivering. 

 

Omgang met hemelwater 
De waterdoelstelling voor Fort de Pol betekent concreet dat de verwerking van 

hemelwater zoveel als redelijkerwijs mogelijk binnen de plangrenzen van een 

ontwikkeling en/of op eigen terrein dient plaats te vinden overeenkomstig de wettelijke 

uitgangspunten voor de gemeentelijke zorgplicht hemelwater. Het terrein van Fort de 

Pol moet voldoen aan de T=100 norm van Waterschap Rijn en IJssel. Dit houdt in dat 

bij een afvoernorm van 2x 0,7 l/s,ha circa 75 mm water in 48 uur geborgen moet 

kunnen worden. Dit betekent het kunnen bergen van 4125 m
3 
water. 

 
De beoogde activiteiten op Fort de Pol zijn van dien aard dat de aanleg van een 

gescheiden rioolstelsel vertrekpunt is als voorziening voor opvang van vuilwater en 

regenwater. Afstroming van regenwater over de taluds grenzend aan de IJssel en het 

Twentekanaal is niet gewenst. Met het oog op de bescherming van de dijk dient 

verwatering van de binnenkant van de dijk te worden voorkomen. Een en ander is 

onderhevig aan de Keur van het Waterschap. Tegen de teen van de dijk (noordzijde) 

is hiertoe een drainagevoorziening aangelegd om infiltrerend regenwater in de 

afdeklaag op te vangen. Middels een bergingsvoorziening cq. bodempassage staat dit 

in verbinding met naastliggende waterstructuur.  

 
De grondslag van de verschillende niveaus op de stort is van dien aard dat een 

zettingvrije ondergrond niet kan worden gegarandeerd. Op de stort bestaat de 

afwerking bij sanering uit een afdeklaag van zand met een dikte van ca. 0,50 meter. 

Hierover komt een laag puingranulaat. Vanuit het saneringsplan is puntinfiltratie niet 

toegestaan. Het is wel toegestaan om meer gelijkmatig neerslag te infiltreren, dit kan 

in de afdeklaag en de ophooglaag door bijvoorbeeld drainage. 

 

Omgang met afvalwater 
Bij verkoop en ingebruikname van kavels voorziet de gemeente in aanleg van 

drukriolering op het betreffende plateau. De persleidingen sluiten aan op de 
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vrijvervalriolering in de Doggersbank. Door de flexibele mogelijkheden van 

drukriolering is de plaatsing van verblijfsunits met sanitaire voorzieningen of 

bijvoorbeeld plaatsen voor afspuiten van materieel vrij te kiezen.  

 

Samenvattende uitgangspunten hemelwater en afvalwater 

 inzameling en afvoer van afvalwater via drukriolering; 

 verwerking regenwater afstromend van ontsluitingsweg via greppel naar berging / 
bodempassage; 

 regenwater van daken af laten stromen naar oppervlak; 

 inrichting terrein zodanig dat regenwater verspreid over het oppervlak kan 
infilteren; 

 inrichting terrein zodanig dat regenwater niet via de ontsluitingsweg kan 
afstromen naar lagere niveaus; 

 aanbieden regenwater aan GMB is besproken met GMB maar lijkt in beginsel 
geen optie aangezien kwaliteit van afstromend regenwater niet bekend is en 
mogelijk conflicteert met de proces- en vergunningsvoorwaarden. 

Watertoetstabel  

In de Bestuurlijke Notitie Watertoets (oktober 2001) zijn 11 thema‟s opgenomen met 

indicatieve ontwerprichtlijnen en toetsingscriteria die kunnen worden uitgewerkt in de 

watertoets. In de onderstaande tabel is per thema aangegeven wat de relevantie is 

voor het plangebied. 

 

Thema Toetsvraag Releva

nt 

Intensite

it 

Veiligheid 

 

1.  Ligt in of binnen 20 meter vanaf het plangebied een 

waterkering?  

(primaire waterkering, regionale waterkering of kade) 

2.  Ligt het plangebied in een waterbergingsgebied of 

winterbed van een rivier? 

Ja 

 

Nee 

2 

 

2 

Riolering en 

Afvalwaterket

en 

1. Is de toename van het afvalwater (DWA) groter dan 

1m
3
/uur? 

2. Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ? 

3. Ligt in of nabij het plangebied een RWZI van het 

waterschap? 

Ja 

Ja 

Ja 

2 

1 

1 

Wateroverlast 

(oppervlakte-

water) 

 

1. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak 

met meer dan 2.500 m
2
?  

2. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak 

met meer dan 500 m
2
? 

3. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand 

verhard oppervlak?  

Ja  

 

Ja 

 

Nee 

2 

 

1 

 

1 
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4. In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag 

gelegen gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes? 

 

Nee 

 

1 

Oppervlakte- 

waterkwaliteit 

1. Wordt vanuit het plangebied (hemel)water op 

oppervlaktewater geloosd? 

Ja 

 

1 

Grondwater- 

overlast 

1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende 

lagen in de ondergrond?  

3. Is in het plangebied sprake van kwel? 

4. Beoogt het plan dempen van perceelsloten of andere 

wateren? 

5. Beoogt het plan aanleg van drainage? 

Ja 

 

Nee 

Nee 

Nee 

1 

 

1 

1 

1 

Grondwater- 

kwaliteit 

1. Ligt het plangebied in de beschermingszone van een 

drinkwateronttrekking?  

Nee 1 

Inrichting en 

beheer 

1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die 

in eigendom of beheer zijn bij het waterschap? 

2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel? 

Ja 

 

Nee 

1 

 

2 

Volksgezond

heid 

 

1. In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten 

uit het gemengde stelsel?  

2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het 

plangebied die milieuhygiënische of 

verdrinkingsrisico‟s met zich meebrengen (zwemmen, 

spelen, tuinen aan water)? 

Nee 

 

Nee 

1 

 

1 

Natte natuur 1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte EVZ? 

2. Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water? 

3. Bevindt het plangebied zich in beschermingszones 

voor natte natuur? 

4. Bevindt het plangebied zich in een Natura 

2000-gebied? 

Ja 

Nee 

Nee 

 

Nee 

2 

2 

1 

 

1 

Verdroging 1. Bevindt het plangebied zich in een TOP-gebied? Nee 2 

Recreatie 1. Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of 

gronden in beheer van het waterschap waar actief 

recreatief medegebruik mogelijk wordt? 

Ja 2 

Cultuurhistori

e 

1. Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het 

plangebied aanwezig? 

Nee 1 
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Toelichting bij de watertoetstabel  

Van de verschillende relevante aspecten, genoemd met „ja‟ in de bovenstaande tabel, 

wordt aangegeven in hoeverre deze van toepassing zijn op het plan en op welke wijze 

tegemoet gekomen wordt. 

 

Veiligheid 

Langs de noordelijke en westelijk rand van het plangebied Fort de Pol bevindt zich 

direct een primaire waterkering, deels gelegen langs het voorpand van het 

Twentekanaal (noordzijde) en deels gelegen langs de uiterwaarde van de IJssel 

(westzijde). Er is een studie uitgevoerd naar de effecten van de herschikking van Fort 

de Pol op de stabiliteit en dergelijke van de primaire waterkering. Het plan Fort de Pol 

is zodanig opgezet dat er geen nadelige effecten zijn op de primaire waterkering. 

 

Riolering en Afvalwaterketen 

Op dit moment is nog niet exact bekend wat de invulling wordt van de beschikbare 

terreinen op de drie plateaus, en kan dus nog niet exact worden aangegeven of de 

toename van het afvalwater (DWA) groter is dan 1 m
3
/uur. Mocht dit wel zo zijn, dan 

heeft het bestaande stelsel waar Fort de Pol op wordt aangesloten voldoende 

capaciteit om dit af te voeren. Zie ook voorgaande tekst onder het kopje „Omgang met 

afvalwater‟ 

 

In het plangebied Fort de Pol bevinden zich de nieuwe persleidingen Lochem – 

Zutphen. Met WRIJ is afstemming geweest over de exacte ligging en diepte. Deze 

nieuwe leidingen zijn op een relatief grote diepte aangebracht, dat deze geen 

belemmering vormen voor een eventueel in de toekomst aan te leggen 

kadeconstructie. 

 

Ten zuiden van het plangebied Fort de Pol bevindt zich de RWZI Zutphen. De afstand 

is dermate groot (ruim 200 meter) dat er geen negatieve effecten zullen zijn op deze 

installatie. 

 

Wateroverlast (oppervlakte-water) 

Het totaal beschikbare oppervlak voor bedrijven in het plangebied Fort de Pol  is ruim 

6 hectare. Afhankelijk van het type bedrijvigheid is het mogelijk dat er sprake is van 

een toename van het verhard oppervlak met meer dan 2.500 m
2
.  Uitgangspunt is de 

aanleg van een gescheiden rioolstelsel, zie ook voorgaande tekst onder het kopje 

„Omgang met afvalwater‟. 
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Het is ook toegestaan om regenwater verdeeld over het oppervlak in de ondergrond te 

laten infiltreren. Grondwater speelt gelet op de hoogteligging van de niveaus geen rol. 

Indien de leeflaag voldoende doorlatend blijft dan zal regen niet lang op het oppervlak 

blijven staan. Dit pleit ervoor om de verharding van de niveaus zodanig te sturen dat 

water in de ondergrond kan infiltreren door bijvoorbeeld gebruik te maken van 

grindstroken, halfverharding en waterdoorlatende verharding. 

 

Voor uitzonderlijke regenweersituaties tot T=100 is het waarschijnlijk geen 

onoverkomelijk probleem dat water op het oppervlak blijft staan en niet direct tot 

afstroming komt. Bij de inrichting van het terrein dient hiermee rekening te worden 

gehouden: 

 verhogingen in de weg zodanig dat het water niet rechtstreeks via de weg 

afstroomt naar lagere niveaus;  

 verhogingen in het terrein voor begaanbaarheid bij hevige neerslag; 

 hoogteligging van verblijfsunits, loodsen; 

 regenwater zoveel mogelijk op daken laten staan tot circa 80 mm; afstroming 

naar oppervlak, grindstrook. 
 

Oppervlaktewaterkwaliteit 

Bij de verdere inrichting van de plateaus van Fort de Pol wordt een duurzaam 

watersysteem gerealiseerd door een verregaande scheiding van de inzameling van 

afval- en regenwater, voldoende ruimte voor de berging van hemelwater bij extreme 

neerslag om zodoende de afvoer van hemelwater naar de rioolwaterzuivering tot een 

minimum te bepreken. Daarbij wordt in eerste instantie uitgegaan van een gescheiden 

rioolstelsel. Om de afvoer van hemelwater  naar de RWZI tot een minimum te 

beperken wordt is het ook toegestaan om regenwater verdeeld over het oppervlak in 

de ondergrond te laten infiltreren en andere maatregelen te treffen om hemelwater 

tijdelijk op te vangen, zoals hierboven aangegeven. Een andere aanvullende 

oplossing is toelaatbaar als deze bijvoorbeeld door een zodanige zuivering van 

afstromend regenwater een emissie naar oppervlaktewater oplevert die gelijkwaardig 

is aan de emissie van een verbeterd gescheiden stelsel. Dan zou het mogelijk zijn om 

resterende deel na zuivering to lozen op de bestaande watergang op De Mars, ter 

hoogte van de Doggersbank.   

 

Grondwateroverlast 

In het plangebied Fort de Pol is sprake van slecht doorlatende lagen in de 

ondergrond, maar is met name het materiaal in de ophoging van de voormalig 

vuilstort zelf. Er is geen sprake van negatieve beïnvloeding van de 

grondwaterstanden of grondwaterstroming. 

 

Inrichting en beheer 

Langs de noordelijke en westelijk rand van het plangebied Fort de Pol bevinden zich 

direct wateren die in eigendom of beheer zijn bij het Waterschap, aan de noordzijde 
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het voorpand van het Twentekanaal en aan de westzijde de uiterwaarde van de IJssel 

(westzijde). De aansluiting van de taluds van Fort de Pol op de dijk (primaire 

waterkering) is afgestemd met het Waterschap en er zijn geen nadelige effecten op 

inrichting en beheer van deze wateren. 

 

Natte natuur 

Aan de westzijde van het plangebied Fort de Pol bevindt zich de uiterwaard van de 

IJssel, dit is onderdeel van de natte EVZ (ecologische verbindingszone). Dit gebied 

ligt buiten het plangebied Fort de Pol en  is geen sprake van negatieve beïnvloeding 

van de grondwaterstanden of grondwaterstroming. 

Recreatie 

In het plangebied Fort de Pol bevindt zich de primaire waterkering langs  het 

voorpand van het Twentekanaal (noordzijde) en deels gelegen langs de uiterwaarde 

van de IJssel (westzijde). Op deze primaire waterkering (dijk) bevindt zich het 

onderhouds-/schouwpad van het Waterschap en onderdeel van het plan Fort de Pol is 

de aanleg van een recreatief fietspad over de dijk rond Fort de Pol. Dit fietspad wordt 

gecombineerd met de functie  onderhouds-/schouwpad en wordt in nauwe 

samenwerking met het waterschep verder uitgewerkt, zodanig dat de dat de primaire 

functie blijft behouden en er geen nadelige effecten zullen optreden. 

 

3.3.7   Cultuurhistorie - archeologie 

In 2006 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van kracht geworden. In 
het kader hiervan dient een gemeente ruimtelijke planvorming te toetsen op 
archeologische waarden. Indien potentiële archeologische waarden worden 
verstoord, dient hier nader onderzoek naar te worden verricht. Naast bouwkundige 
monumenten zijn er ook aardkundige monumenten, natuurmonumenten en 
landschapsmonumenten. Door ARCADIS is een archeologisch onderzoek verricht (zie 
Bijlage 7 Archeologisch onderzoek ). Onderstaand wordt kort op de uitkomsten van dit 
onderzoek in gegaan. 

 

Archeologische waardenkaart 

Onderstaand is het deel van de gemeentelijke archeologische waardenkaart 
weergegeven dat geldt voor het plangebied. (Bron: Archeologische waardenkaart 
Zutphen, bewerkt door ARCADIS voor archeologisch bureauonderzoek)  
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Afbeelding 9 Archeologische verwachtingskaart 

 

Op de verwachtingskaart is aangegeven dat vrijwel de gehele oostelijke helft van het 
plangebied ernstig is verstoord (grijs gekleurd). Ondiepe bodemingrepen behoeven 
hier geen archeologisch onderzoek. Het noordwestelijk gelegen deel van het 
plangebied ligt in een zone met een lage archeologische verwachting (geel). Conform 
het gemeentelijk beleid is archeologisch onderzoek vereist indien de bodemingreep 
groter is dan 10 ha en dieper reikt dan 0,5 m -mv. Gezien de totale omvang van het 
plangebied kan dit hier niet aan de orde zijn. 

 

Een deel van het plangebied ligt in een zone met een hoge verwachting (bruin). Bij 
bodemingrepen van meer dan 50 m

2 
en dieper dan 0,5 m dient archeologisch 

onderzoek plaats te vinden. Dit gebied heeft de dubbelbestemming Waarde - 
Archeologische verwachting 1 gekregen. Een klein deel binnen dit gebied heeft  
bekende hoge archeologische waarden en hier geldt geldt een onderzoeksplicht voor 
elke ingreep . Dit gebied heeft de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 1 
gekregen.  

 

Daarnaast ligt vrijwel het gehele plangebied in een voormalige IJsselbedding. 
Hiervoor gelden bijzondere voorschriften: bodemingrepen groter dan 1000 m

2
 en 

dieper dan 5,5 m +NAP dienen voorafgegaan te worden door archeologisch 
onderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek. Ten 
behoeve van de voorzieningen in onderhavig plan vinden geen ontgravingen plaats tot 
op een diepte waarbij eventuele archeologische waarden in de fossiele 
IJsselmeanders kunnen worden bedreigd. In het geval dat bebouwing dient te worden 
onderheid, kunnen deze heipalen tot voorbij de fossiele IJsselbedding reiken. 
Uitgaande van een aangenomen verstoringsomvang van 1 m

2
 per heipaal is 

archeologisch veldonderzoek aan de orde indien meer dan 1000 heipalen worden 
geslagen. Aangezien dit aantal waarschijnlijk niet zal worden gehaald, wordt 
aanbevolen het plangebied vrij te geven van archeologisch onderzoek. Echter, indien 
toch meer dan 1000 m

2
 wordt verstoord dieper dan 5,5 m +NAP, dan dient 

vervolgonderzoek plaats te vinden. De uitkomsten van het archeologische onderzoek 
vormen dus geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkelingen.  
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3.3.8   Ecologie 

Bij elk ruimtelijk plan dient, met het oog op de natuurbescherming, rekening te worden 
gehouden met de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt in gebiedsbescherming en soortenbescherming. Een ruimtelijk 
plan mag namelijk geen significante gevolgen hebben voor een te beschermen gebied 
en/of soort.  

 

Gebiedsbescherming 

Voor de gebiedsbescherming zijn in het kader van de Europese richtlijnen in 
Nederland speciale beschermingszones aangewezen met een hoge wettelijke 
bescherming. Hiervoor zijn Natura 2000-gebieden en gebieden onderdeel uitmakend 
van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) opgenomen.  

 

Soortbescherming 

Op basis van de Flora- en faunawet zijn gebieden aangewezen voor de bescherming 
van dier- en plantensoorten. De werkingssfeer van de Flora- en faunawet is niet 
beperkt tot of gerelateerd aan speciaal aangewezen gebieden, maar geeft soorten 
overal in Nederland bescherming. Op grond van de Flora- en faunawet gelden 
algemene verboden tot het verwijderen van groeiplaatsen van beschermde 
plantensoorten en het beschadigen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of 
verblijfplaatsen van beschermde diersoorten.  

 

Zorgplicht 

De zorgplicht Flora- en faunawet is mede van toepassing op de beschermde soorten 
waarvoor geen ontheffing hoeft te worden verkregen. Dit houdt in, dat iedereen 
voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren en planten 
(inclusief hun leefomgeving). Voor alle grondgebonden zoogdieren en amfibieën in het 
plangebied geldt de zorgplicht.  

 

3.3.8.1   Gebiedsbescherming 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de effecten die het plan kan hebben op het 
Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel (beschermd onder de 
Natuurbeschermingswet 1998) en op de Ecologische Hoofdstructuur (EHS, 
beschermd door het streekplan). De Passende beoordeling is integraal opgenomen in 
de rapportage (Bijlage 8). 

Natura 2000 

In de passende beoordeling worden de relevante beschermde natuurwaarden 
beschreven. 

 Binnen de invloedsfeer van het plan ligt het Natura 2000-gebied Uiterwaarden 
IJssel (zie Afbeelding 10). 

 Binnen de invloedssfeer van het plan zijn geen Beschermde Natuurmonumenten 
aanwezig. 

 

Ecologische Hoofdstructuur 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) omvat een samenhangend netwerk van 
kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden en natuurlijke cultuurlandschappen in 
Nederland. De EHS begrenzing is ruimer dan de Natura 2000 begrenzing. In provincie 
Gelderland is de EHS opgedeeld in EHS natuur, EHS verwevingsgebied en (robuuste) 
verbindingszones. Uitgangspunt is dat de EHS in 2018 gerealiseerd is.  
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Binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geldt de 'nee, tenzij'-benadering. Dit 
houdt in dat bestemmingsplanwijziging niet mogelijk is als daarmee de wezenlijke 
kenmerken of waarden van het gebied significant worden aangetast, tenzij er geen 
reële alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot openbaar belang.  

 

Afbeelding 10.Begrenzing Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel en EHS gebied 
(grotendeels overlappend met N-2000) (Fort de Pol is in rood aangegeven. Het zwart 
omkaderd deel is het EHS gebied buiten de Natura 2000-begrenzing  

 

Beoordeling Natura 2000/ EHS op diverse criteria (voor een uitgebreide 
omschrijving verwijzen we naar de Passende beoordeling in Bijlage 8): 

 

Ruimtebeslag: Het plangebied valt niet binnen de begrenzing van het Natura 2000- en 
EHS gebied, effecten van aantasting door ruimtebeslag zijn uitgesloten. 

 

Verstoring door geluid - Natura 2000: Effecten van verstoring door geluid op Natura 
2000-gebied (en EHS hiermee samenvallend) treden op tijdens de gebruiksfase. 
Tijdens de aanlegfase, zijn de effecten op Natura 2000 te verwaarlozen. Uit de 
effectanalyse blijkt dat het plan een toename van geluidbelast gebied veroorzaakt ten 
opzichte van de huidige situatie. Deze toename leidt niet tot een permanente afname 
van leefgebied voor de volgende niet-broedvogels: grutto, wulp, tureluur. Significante 
verstoring van leefgebied van deze soorten is uitgesloten waardoor het behalen van 
de instandhoudingsdoelstellingen niet in het geding komt. Effecten op overige 
aangewezen soorten treden niet op. 

 

Verstoring door geluid - Ecologische Hoofdstructuur: De geluidbelasting in EHS 
gebied ten noorden van het Twentekanaal neemt toe. Dit gebied is alleen EHS gebied 
en geen Natura 2000-gebied. Hiervoor is geen aparte berekening uitgevoerd (er is 
alleen een cumulatieve berekening beschikbaar). Uit de berekeningen voor het Natura 
2000-gebied valt echter wel af te leiden dat de geluidbelasting in het EHS gebied 
toeneemt van 42-45 d(B)A in de referentiesituatie naar meer dan 45 d(B)A. Er is 
hierbij alleen sprake van aantasting van de kwaliteit van verweven natuur, er is geen 
effect op stiltegebieden. 
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Verstoring door licht 

Het gebruik van het bedrijventerrein zal leiden tot een permanente toename van licht 
in het plangebied. De verwachting is echter dat de effecten van lichtverstoring op het 
Natura 2000-gebied zeer beperkt zijn, mede door de lichtuitstraling te beperken door 
het gebruik van naar beneden gerichte armaturen en/of lampen die minder licht 
verstrooien (LED).  

 

Optische verstoring 

Effecten door optische verstoring kunnen onder andere veroorzaakt worden door de 
aanwezigheid van mensen en machines. De uiterwaard direct grenzend aan het 
plangebied is van zeer gering belang voor de aangewezen niet-broedvogelsoorten. 
De uiterwaard aan de overzijde van de IJssel is van groter belang (Aanpassing 
zonegrens Mars Zuid, ARCADIS 2009) en dan met name het gebied meer ten 
noorden van het plangebied, de Rammelwaard.  

Eventuele tijdelijke en permanente effecten op soorten die aan de overzijde van de 
IJssel aanwezig zijn, worden opgeheven door de afstand tot de planlocatie (400 
meter) en de in de huidige situatie al aanwezige optische verstoring zoals scheepvaart 
en wegverkeer aan westzijde van de IJssel over de dijk.  

Van permanente effecten op de naastgelegen gebieden is geen sprake. De weinige 
soorten die van dit deel van de uiterwaard gebruik maken zijn in de huidige situatie 
ook al aan enige mate van verstoring gewend. De komst van een hogere wal / dijk zal 
niet dusdanig extra verstorend werken, dat dit negatieve gevolgen voor de 
instandhoudingsdoelstellingen heeft. Ook het eventuele uitkijkpunt zal niet bijdragen 
aan negatieve gevolgen op de instandhoudingsdoelstellingen. 

 

Stikstofdepositie 

Van nature voedselarme ecosystemen, bijvoorbeeld die op schrale bodems, kunnen 
gevoelig zijn voor toename van atmosferische stikstof. Systemen die voorkomen in 
voedselrijke omstandigheden zijn hier niet gevoelig voor. Het effect van 
stikstofdepositie is alleen van belang tijdens de exploitatiefase, door industrie, 
scheepvaart en wegverkeer. Om de effecten van stikstofdepositie op natuurwaarden 
door Fort de Pol in beeld te brengen zijn stikstofberekeningen uitgevoerd.  

 

De afbakening van de reikwijdte van effecten stikstofdepositie is bepaald aan de hand 
van de resultaten van het luchtonderzoek. Het onderzoek is als Bijlage 4 bij deze 
toelichting opgenomen (in rapportage over luchtkwaliteit).  

Maatgevend hierbij is de toename van de stikstofdepositie. Voor de meeste 
aanwezige habitattypen binnen de reikwijdte van effecten wordt door de 
stikstoftoename de kritische depositiewaarden niet overschreden. Negatieve effecten 
op deze habitattypen zijn uitgesloten.  

Alleen op de groeiplaatsen van stroomdalgraslanden in de Rammelwaard wordt de 
kritische depositiewaarde van het habitattype overschreden met maximaal 3 mol/ha/jr 
(lichte overschrijding).  

 

Door de goed buffering die thans (als gevolg van de rivierdynamiek) plaatsvindt, is de 
invloed van de stikstofdepositie, ondanks de overschrijding van de kritische 
depositiewaarde, beperkt. Gelet hierop en daarnaast rekening houdend met de 
afname van de achtergronddepositie in de komende jaren, zijn significant negatieve 
effecten op stroomdal¬graslanden door de marginale verhoging van stikstofdepositie 
door het plan uitgesloten. 
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3.3.8.2   Soorten bescherming 

De Flora- en faunawet beschermt bepaalde soorten. Er zijn drie beschermingsniveaus 
(tabel 1, 2 en 3, waarbij 3 het zwaarste is). Voor tabel 1 soorten geldt een algemene 
vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling, voor tabel 2 en 3 soorten geldt geen vrijstelling. 
Voor alle soorten geldt de zorgplicht. Bij dit aspect wordt beoordeeld of er sprake is 
van vernietiging van leefgebied van beschermde soorten (overtreding van artikel 8, 11 
of 12). 

 

Voorkomen beschermde soorten 

Er is in het kader van de m.e.r. onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van 
beschermde soorten in het plangebied. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek 
zijn onderstaand opgenomen:  

 

Broedvogels 

De vuilstort biedt broedgelegenheid aan kleine algemene zangvogels. 
Aandachtspunten ten aanzien van broedvogels zijn de kans op aanwezigheid van een 
broedgeval van torenvalk net buiten de onderzoekslocatie en mogelijke kolonisatie 
door oeverzwaluw. Met de volgende maatregelen worden de eventuele effecten van 
de ontwikkeling op flora en fauna beperkt: 

 Werken buiten het broedseizoen. Het seizoen loopt (indicatief) van 15 maart tot 
15 juli; 

 Of, als het niet mogelijk is buiten het broedseizoen te werken: het gebied vóór het 
broedseizoen onklaar te maken door begroeiing te verwijderen en graslanden 
zeer kort te maaien. 

 

Vleermuizen 

Ten aanzien van vleermuizen zijn er geen aandachtspunten. Op de onderzoekslocatie 
bevindt zich geen vliegroute en er is geen belangrijk foerageergebied aanwezig dat 
cruciaal is voor een vleermuiskolonie in de omgeving. 

 

Vissen 

Het gebruik van de stenige oever door rivierdonderpad is niet uit te sluiten. Er kan 
echter rekening gehouden worden met de gevoelige periode van de soort, of worden 
gewerkt met een goedgekeurde gedragscode. 

 

Vaatplanten 

Op de vuilstortplaats is op diverse plaatsen grote kaardebol waargenomen. Voor grote 
kaardenbol geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Verder zijn geen 
beschermde plantensoorten aangetroffen, niet op de vuilstortplaats en ook niet op de 
dijk. 
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3.3.9   Bedrijven en milieuzonering 

Richtafstanden 

In het kader van de Wet milieubeheer dient in nieuwe situaties rekening te worden 
gehouden met (wenselijke) afstanden tussen bepaalde milieubelastend functies en 
milieu gevoelige functies. In de uitgave Bedrijven en Milieu zonering (2009) is een 
richtafstandenlijst opgenomen. In de lijst is voor allerlei soorten "milieubelastend 
activiteiten" aangegeven welke richtafstanden vanwege geur, stof, geluid en gevaar 
bij voorkeur aangehouden moeten worden ten opzichte van "milieu gevoelige 
activiteiten". De grootste van deze vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van 
een activiteit in een milieucategorie. Onderstaand het verband tussen de afstand en 
de milieucategorie: 

 

Milieucategorie Aan te houden afstand 

1 0 tot 10 meter 

2 30 meter 

3.1 50 meter 

3.2 100 meter 

4.1 200 meter 

4.2 300 meter 

5.1 500 meter 

5.2 700 meter 

5.3 1.000 meter 

6 1.500 meter 

 

Afwijken van richtafstanden 

De richtafstanden gaan uit van gemiddeld moderne bedrijven. Indien bekend is welke 
activiteiten concreet worden beoogd, dan kan gemotiveerd worden uitgegaan van de 
daadwerkelijk te verwachten milieubelasting (in plaats van de richtafstanden). 
Benadrukt moet worden dat de richtafstanden zijn afgestemd op het omgevingstype 
rustige woonwijk/ buitengebied (of een vergelijkbaar omgevingstype) en dat de 
richtafstanden bij een omgevingstype gemengd gebied (een gebied met een matige 
tot sterke functiemenging) met 1 stap kunnen worden verlaagd zonder dat dit ten 
koste gaat van het woon- en leefklimaat. 

 

Doel functiescheiding 

Het waar nodig scheiden van milieubelastend activiteiten en milieu gevoelige 
gebieden en functies bij nieuwe ontwikkelingen dient twee doelen: 

 Het reeds in het ruimtelijke spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van 
hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige functies; 

 Het tegelijk daarmee aan de bedrijven voldoende zekerheid bieden dat zij hun 
activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 

Het bestemmingsplan en de milieuregelgeving vormen elkaars complement. Voor 
zover met behulp van een zonering eventuele overlast voor de omgeving niet 
voldoende kan worden beperkt, kan de toepassing van milieuregelgeving uitkomst 
bieden.  
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Bedrijven op Fort de Pol 

In het plangebied wordt de vestiging van bedrijven tot maximaal milieucategorie 5.1 
direct mogelijk gemaakt ( milieucategorie 5.2 en 5.3 kunnen alleen bij 
omgevingsvergunning worden toegelaten, en wel indien wordt aangetoond dat de 
milieubelasting vergelijk is met die van bedrijven van milieucategorie 5.1). De richt 
afstand tot de dichtstbijzijnde woning bedraagt daarom 500 meter (milieucategorie 
5.1). 

De dichtstbijzijnde woning ligt op een afstand van ruim 450 meter. Voor het merendeel 
van de bedrijven in de richtafstandenlijst is geluid de bepalende factor. De 
dichtstbijzijnde woning is gelegen buiten de geluidszone (50 dB) en wordt hierdoor 
beschermd voor een te grote geluidsbelasting. Een iets kortere afstand tussen woning 
en Fort de Pol is daarom acceptabel en vormt geen belemmering voor de toegestane 
milieucategorie op het terrein. 

 

Bedrijven rondom Fort de Pol 

Op Fort de Pol worden geen gevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt. Dit betekent 
dat er dus geen belemmeringen zijn van rond het plangebied gelegen bedrijven. 
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Hoofdstuk 4  Toelichting op de regels 

4.1   Inleiding 

In hoofdstuk 4 staat beschreven hoe de planregels zijn opgebouwd, is een toelichting 
gegeven op de bestemmingen en welke gedachten aan de regels ten grondslag 
liggen.  

4.2   Algemeen 

In dit hoofdstuk worden de van het bestemmingsplan deel uitmakende regels voor 
zover nodig van een nadere toelichting voorzien.  

 

De regels geven inhoud aan de op de plankaart aangegeven bestemmingen. Ze 
geven aan waarvoor de gronden en opstallen al dan niet gebruikt mogen worden en 
wat en hoe er gebouwd kan of mag worden. Bij de opzet van de regels is getracht het 
aantal bepalingen zo beperkt mogelijk te houden en slechts datgene te regelen, wat 
werkelijk noodzakelijk is.  

 

De bij dit plan behorende regels zijn conform de Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen (SVBP) onderverdeeld in vier hoofdstukken, te weten: 

Inleidende regels; 

Bestemmingsregels; 

Algemene regels; 

Overgangs- en slotregels. 

 

In hoofdstuk 1 worden enkele in de regels gehanteerde begrippen nader verklaard, 
zodat interpretatieproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Als begrippen niet 
zijn opgenomen kan worden aangesloten bij Van Dale en het spraakgebruik.  

Daarnaast wordt in hoofdstuk 1 aangegeven op welke wijze bepaalde afmetingen 
dienen te worden gemeten. 

 

Hoofdstuk 2 bevat bestemmingsregels. Conform de SVBP kunnen de 
bestemmingsregels bestaan uit:  

a. een bestemmingsomschrijving; 

b. bouwregels; 

c. de bevoegdheid om nadere eisen te stellen; 

d. de bevoegdheid om af te wijken van de bouwregels; 

e. specifieke gebruiksregels; 

f. de bevoegdheid om af te wijken van de gebruiksregels; 

g. een stelsel van omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van een werk, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden; 

h. een wijzigingsbevoegdheid. 

Deze onderdelen zijn alleen opgenomen voor zover daarvoor aanleiding bestaat. 
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4.3   Toelichting op de bestemmingsregels 

Bedrijventerrein 

In de bestemmingsomschrijving is onder a aangegeven voor welke bedrijven de 
gronden zijn bestemd. Toegelaten zijn alleen bedrijfsactviteiten die voorkomen in de 
genoemde categorieën uit de Staat van bedrijfsactiviteiten. Dat betekent bijvoorbeeld 
dat agrarische bedrijven, supermarkten en horecabedrijven niet zijn toegestaan. 
Horecabedrijven zijn niet toegestaan, maar uiteraard is een kantine behorend bij het 
bedrijf wel toegestaan. Zelfstandige kantoren, dat wil zeggen gebouwen met 
nagenoeg uitsluitend bureaufuncties, zijn niet toegestaan. Niet-zelfstandige kantoren 
zijn wel toegestaan. Bij niet-zelfstandig kantoor kan worden gedacht aan een 
kantoorfunctie als onderdeel van een bedrijf waar het accent ligt op goederen 
(vervaardigen, bewerken, installeren, inzamelen of verhandelen). 

In de bestemmingsomschrijving onder a zijn zonnepanelen apart genoemd, omdat ze 
mogelijk moeten zijn en ze niet voorkomen als elektriciteitsproductiebedrijf in de Staat 
van bedrijfsactviteiten. Overigens mogen ze ook worden gebruikt als onderdeel van 
een bedrijf dat niet hoofdzakelijk gericht is op elektriciteitsproductie. Voor de 
duidelijkheid is dit apart vermeld.  

De plaats van de windturbine is aangeduid. Voor de hoogte is windturbines is een 
wijze van meten opgenomen. Het betreft de ashoogte. Er is ook een maximale 
tiphoogte opgenomen. Hiervoor moet vanaf hetzelfde peil worden gemeten als voor 
de ashoogte. 

Bevi-inrichtingen, vuurwerkbedrijven en andere bedrijven zijn alleen toegelaten nadat 
een nadere toets heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt met een wijzigingsplan. 

Voor het plan zijn geen minimale of maximale bouwperceelgroottes voorgeschreven. 
Doorgaans kan de grond die hoort bij een bedrijf worden beschouwd als het 
bouwperceel. Tot het bouwperceel wordt ook gerekend de grond die buiten het 
bouwvlak ligt. Gebouwen mogen alleen binnen het bouwvlak; bouwwerken, geen 
gebouw zijnde mogen ook buiten het bouwvlak worden gebouwd. Voor het 
bebouwingspercentage is van belang dat dit wordt gerekend over het bouwperceel 
voor zover gelegen binnen het bouwvlak. 

De gronden zijn mede bestemd voor parkeervoorzieningen. Het is de bedoeling dat op 
eigen terrein wordt voorzien in de parkeerbehoefte. Op basis van de bouwverordening 
zal het parkeren worden bekeken.  

Voor het behoud van de afdeklaag is een aanlegvergunningstelsel opgenomen. Het 
gaat erom dat geen schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid. Het gaat 
niet alleen om de gezondheid van de gebruikers van de grond, maar ook van 
gebruikers van andere gronden. Als burgemeester en wethouders en degene die 
werkzaamheden uitvoert het erover eens zijn dat de werkzaamheden geen schade of 
gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid is geen aanlegvergunning 
(omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 onder b Wabo) nodig. Zijn partijen het 
daar niet over eens, dan is een aanlegvergunning nodig indien de afdeklaag wordt 
aangetast. Vergunning kan worden verleend als geen schade of gevaar voor de 
gezondheid is te verwachten. Aan een dergelijke vergunning kunnen burgemeester en 
wethouders voorschriften verbinden. 

 

Watergerelateerde (dubbel)bestemmingen 

Voor de watergerelateerde bestemmingen zie hetgeen hierover in 3.3.6.1 is vermeld. 
In de bouwregels van Waterstaat - Waterkering en Waterstaat - Waterstaatkundige 
functie is vermeld dat uitsluitend mag worden gebouwd met inachtneming van de in de 
bestemmingsomschrijving genoemde belangen. Een bouwverbod met 
afwijkmogelijkheden wordt niet wenselijk geacht vanwege dubbele procedures. 
Bovendien zal het veelal de waterbeheerder zijn die bouwwerken plaatst. 
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4.4   Toelichting op de algemene regels 

De gebiedsaanduidingen zijn opgenomen bij de algemene aanduidingsregels. Het 
betreft de geluidzone - industrie, het industrieterrein wgh en de veiligheidszones rond 
de windturbine.  

Voor de geluidzone-industrie geldt dat onderhavig plan een gedeeltelijke herziening 
betreft van de vigerende bestemmingsplannen. De herziening ziet uitsluitend op de 
geluidzone vanwege het industrieterrein; alle overige bestemmingen en aanduidingen 
van de vigerende plannen blijven onverkort gelden. Dit is verwoord in artikel 3 
(Overige regels; werking bestemmingsplannen).  

4.5   Toelichting op het overgangsrecht 

Het opgenomen overgangsrecht is het overgangsrecht dat in het Besluit ruimtelijke 
ordening is voorgeschreven. 
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Hoofdstuk5  Economische uitvoerbaarheid 

5.1   Exploitatieplan 

 
Conform artikel 3.1.6. van het Besluit ruimtelijke ordening dient een onderzoek te 
worden verricht naar de uitvoerbaarheid van het plan. 

Onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is een gemengd stelsel met een 
publiekrechtelijk en een privaatrechtelijk spoor, dat voorziet in kostenverhaal, 
binnenplanse verevening en de mogelijkheid tot het stellen van locatie-eisen. Dit 
stelsel is opgenomen als afdeling 6.4 in de Wro en ook wel bekend als de 
zogenaamde Grondexploitatiewet.  

 

De Grondexploitatiewet geeft gemeenten de mogelijkheid en verplichting om de 
kosten van grondexploitaties te verhalen op en te verdelen tussen de grondeigenaren 
in het plangebied. Daarnaast biedt het stelsel gemeenten de mogelijkheid om eisen te 
stellen aan de kwaliteit van de inrichting van het gebied en de fasering van de 
ontwikkeling. Uitgangspunt daarbij is, dat een grondeigenaar in beginsel de 
mogelijkheid heeft om zijn eigen perceel te ontwikkelen.  

 

Volgens de Wro stelt de gemeenteraad een exploitatieplan vast voor gronden waarop 
een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. De 
gemeenteraad kan, bij de vaststelling van het bestemmingsplan, besluiten geen 
exploitatieplan vast te stellen ondermeer als het verhaal van kosten van de 
grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is.  

 

Aangezien alle gronden die ontwikkeld worden ten behoeve van onderhavig plan in 
eigendom zijn van de gemeente Zutphen, is het kostenverhaal verzekerd en is er ook 
geen noodzaak tot het stellen van locatie-eisen. De gemeenteraad zal dan ook geen 
exploitatieplan vaststellen. Bij het vaststellen van het definitieve bestemmingsplan zal 
zij dit in een separaat besluit vastleggen. 

5.2   Economische uitvoerbaarheid 

De uitgevoerde sanering van de bodem en aansluitend het bouwrijp maken van de uit 

te geven gronden zijn gemeentelijke kostenposten, die gefinancierd worden uit 

saneringsgelden, provinciale subsidies en de opbrengsten uit de grondverkoop. 

Daarbij is uitgegaan van reëele grondprijzen, rekening houdend met de beperkingen 

die de ondergrond met zich mee brengt. Het bouwrijp maken vindt niet eerder plaats 

dan nadat gronden zijn verkocht. Er is uit de markt al belangstelling getoond voor de 

gronden, en met één bedrijf zijn al concrete verkenningen uitgevoerd naar de 

mogelijkheden tot verplaatsing naar Fort de Pol. In samenhang met de verwachte 

vraag naar gronden voor bedrijven uit de hogere milieucategorieën vanwege de 

relatieve schaarste van deze gronden en vanwege de ligging nabij de nieuwe N348 is 

de verwachting gerechtvaardigd dat dit plan reëel economisch uitvaarbaar is. De 

gemeente is als grondexploitant daarbij niet afhankelijk van derde partijen. Middels 

een wijzigingsbevoegdheid wordt de aanleg van een langshaven ten behoeve van op- 

en overslag  mogelijk gemaakt. Dit betekent voor een eventuele initiatiefnemer een 

beperktere ruimtelijke procedure en voor de gemeente nu geen financieel risico.  
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Hoofdstuk 6  Inspraak en overleg 

 6.1 Overleg 

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan moet in het kader van het overleg als 
bedoeld in art. 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening overleg worden gepleegd 
met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten 
van provincie en rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of 
belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.  

Het ontwerpbestemmingsplan "Geluidzone De Mars" is samen met het 
bestemmingsplan Fort de Pol in de gemeente Zutphen  aan de daartoe aangewezen 
instanties toegezonden. Naast deze 

wijzigingen is tevens een aantal ambtshalve wijzigingen in het plan aangebracht 

De tabel met overlegreacties is opgenomen in bijlage 10. 

 

6.2   Ter inzage legging 

Het ontwerpbestemmingsplan "Geluidzone De Mars" zal gedurende een periode van 
zes weken ter inzage worden gelegd. De resultaten van de ter inzage legging zullen te 
zijner tijd in deze toelichting worden opgenomen. Tevens zal dan worden vermeld of 
de zienswijzen aanleiding geven om het voorliggende bestemmingsplan aan te 
passen. 
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Bijlagen bij de toelichting 
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Bijlage 1  Situering plangebied 
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Bijlage 2  MER 
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Bijlage 3  Akoestisch onderzoek 
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Bijlage 4  Luchtkwaliteit 
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Bijlage 5  Resultaten risicoberekeningen aardgasleidingen 
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Bijlage 6  Achtergrondinformatie windturbine veiligheid 
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Bijlage 7  Archeologisch onderzoek 

 



 

  

 bestemmingsplan "Fort de Pol" (ontwerp)  

 62 

  

 

Bijlage 8  Passende beoordeling 
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Bijlage 9  Ecologisch onderzoek 
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Bijlage 10   Tabel vooroverleg  

 


