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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Initiatiefnemer Sunvest heeft plannen voor de realisatie van een groot zonnepark. Het betreft een park 
met een oppervlakte van 66 ha op een terrein van circa 80 ha. Op de percelen van Geldersch Landschap 
liggen kleibulten ter grootte van ~80.000 m3, die niet te integreren zijn in de realisatie van het 
zonnepark. Deze moeten zodoende verplaatst worden. In de reeds vastgestelde vergunning voor het 
zonnepark is overeengekomen dat deze kleibulten weggehaald mogen worden. Voor de grond is een 
nieuwe bestemming gevonden, namelijk een geluidswal bij een nog te realiseren railterminal. De 
beoogde locatie van deze terminal ligt ter hoogte van het zonnepark, maar ten noorden van de 
Betuwelijn. Voor deze plannen is een provinciaal inpassingsplan vastgesteld, maar gezien de plannen 
voor deze railterminal nog niet in een uitvoeringsfase zijn is behoefte aan een tijdelijke opslagplaats van 
de te verplaatsen grond. Dit plangebied bevind zit nabij de beoogde locatie voor de railterminal ter 
hoogte van de Reethestraat. Op grond van het vigerende bestemmingsplan is het verplaatsen van de 
grond naar de beoogde locatie niet mogelijk. Om het initiatief mogelijk te kunnen maken is een tijdelijke 
omgevingsvergunning noodzakelijk voor een periode van tien jaar. Deze rapportage voorziet in de 
ruimtelijke onderbouwing als onderdeel van de tijdelijke omgevingsvergunning om het plan mogelijk te 
kunnen maken. 

1.2  Plangebied

Het plangebied ligt globaal ter hoogte van de Reethestraat, ten noorden van de Betuwelijn in de 
gemeente Overbetuwe en bestaat uit vier percelen variërend in grootte van 0,7 tot 2,5 ha. Het plangebied 
ligt in het buitengebied van de gemeente, grofweg ten zuiden van Elst en zuidoosten van Oosterhout. 
Onderstaande afbeelding geeft de locatie weer. De percelen tezamen hebben een oppervlak van ca. 5,5 
ha. 

Overzicht ligging plangebied, met van links naar rechts perceel 1, 2, 3 & 4
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Perceel 1, ca. 0,7 ha

Perceel 2, ca. 1,7 ha
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Perceel 3, ca. 1 ha

Perceel 4, ca. 1 ha

1.3  Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk zal in de rest van de voorliggende toelichting aandacht gegeven worden aan 
de volgende onderwerpen. In hoofdstuk twee zal het plan uitvoeriger worden beschreven. Hoofdstuk drie 
zal ingaan op het beleid van de verschillende overheden dat van toepassing is op de situatie. Hoofdstuk 
bevat relevante milieu- en omgevingsaspecten. Tot slot zal in hoofdstuk vijf de maatschappelijke en 
economische haalbaarheid van het plan onderbouwd worden. 

 

8  Ruimtelijke onderbouwing (voorontwerp)



 omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing gronddepot

Hoofdstuk 2  Huidige situatie en toekomstige ontwikkeling

2.1  Geldende planologische situatie

Ter plaatse van het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Buitengebied Overbetuwe'. Alle percelen 
hebben de enkelbestemming 'Agrarisch'. Daarnaast zijn er verschillende dubbelbestemmingen die 
gelden. Perceel 1 heeft ook de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 3'. Perceel 2 
heeft een gedeeltelijke dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 2'. Perceel 3 heeft 
over het hele gebied de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwchting 2'. Op perceel 4 geldt 
aanvullend op de agrarische enkelbestemming ook nog de dubbelbestemmingen: 'Waarde - Archeologie' 
en 'Waarde -  Archeologische verwachting 2'. Daarnaast is een deel van het perceel aangewezen als 
grond met de dubbelbestemming 'Hoogspanningsverbinding'. 

Dit initiatief voor de aanleg van nieuwe gronddepots past niet in het vigerende bestemmingsplan. 
Middels deze ruimtelijke onderbouwing wordt toegelicht waarom een afwijking met een 
omgevingsvergunning mogelijk is.

Naast het geldende bestemmingsplan, valt de planlocatie ook binnen de beoogde locatie voor 
Railterminal Gelderland die de provincie wil gaan realiseren. Zie de afbeelding hieronder voor het 
plangebied van de railterminal. Dit maakt de planlocatie geschikt voor de gronddepots, gezien de grond 
bij de realisatie van de railterminal daarvoor gebruikt zal worden. 

Plangebied Railterminal Gelderland (bron: Ruimtelijke plannen)

2.2  Huidige situatie

In de huidige situatie worden de percelen voor akkerbouw gebruikt. Perceel 1 ligt geheel vrij van huizen, 
maar wel vlak langs de Reethsestraat. Perceel twee komt aangrenzend aan een woonerf te liggen. 
Perceel 3 & 4 komen beide vlak langs de huidige Betuwelijn en zijn zodoende op afstand van de 
dichtstbijzijnde huizen en erven. Hieronder zijn enkele afbeeldingen te zien die de situatie op perceel 1 
en 2 weergeven. 
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Perceel 1 (bron: Google streetv iew)

Perceel 2 (bron: Google Streetv iew)

2.3  Toekomstige situatie

De initiatiefnemer heeft het voornemen een groot zonnepark te realiseren nabij het plangebied. Op die 
locatie zijn enkele kleibulten aanwezig die een barrière vormen voor het aanleggen van dit zonnepark. 
De grond is onderzocht en vrij van schadelijke of vervuilende stoffen (verdere toelichting hiervan is in 
paragraaf 4.6 te lezen). 

In nabijheid van het plangebied, te weten de noordzijde van de Betuwelijn ter hoogte van het beoogde 
zonnepark, is de Provincie Gelderland voornemens om een nieuwe railterminal (RTG) te realiseren. 
Deze plannen zijn op 07 juli 2021 vastgesteld in het Provinciaal Inpassingsplan van de Provincie 
Gelderland. Met de provincie is overeengekomen dat de grond afkomstig van de af te breken kleibulten 
gebruikt zal worden bij het realiseren van de geluidswal van de RTG. Gezien de tijdsplanning van de 
RTG niet parallel loopt aan de planning van het te realiseren zonnepark en zodoende ook de te 
verplaatsen grond, is een tijdelijke nieuwe locatie gevonden waar de grond naartoe verplaatst zal 
worden. 
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De totale hoeveelheid van de kleibulten betreft ongeveer 80.000 m3, waarvan ongeveer 70.000 m3 
verplaatst zal worden naar het beoogde plangebied, om daar tijdelijk opgeslagen te worden in 
gronddepots van maximaal 3 meter hoog. Dit betreft een periode van maximaal 10 jaar. De vergunning 
wordt aangevraagd voor een totaal aan 100.000 m3 om speelruimte te hebben, mocht er in het 
plangebied ruimte vrij worden gehouden voor archeologische vondsten of ander vervolgonderzoek. Het 
Provinciaal Inpassingsplan is nog niet onherroepelijk verklaard, zodoende kan de nieuwe bestemming 
van de gronddepots komen te vervallen. Indien dit gebeurd heeft de Provincie de garantie gegeven de 
gronddepots alsnog te verplaatsen na de termijn van 10 jaar. 

Onderstaande afbeeldingen geven de definitieve locaties weer van de gronddepots binnen de eerder 
aangegeven percelen. De volledige tekeneningen inclusief dwarsdoorsnedes zijn te lezen in  Bijlage 1, 
Bijlage 2, Bijlage 3 & Bijlage 4.

Tekening gronddepot perceel 1
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Tekening depot perceel 2

Tekening depot perceel 3
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Afbeelding depot perceel 4
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  NOVI

Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie vastgesteld. Deze Omgevingsvisie vervangt de 
structuurvisie Infrastructuur en Ruimte uit 2012. Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk 
een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving voor Nederland in 2050. 
De NOVI komt voort uit de Omgevingswet, die naar verwachting in 2022 in werking treedt. Uitgangspunt 
in de nieuwe aanpak is dat ingrepen in de leefomgeving niet los van elkaar plaatsvinden, maar in 
samenhang.

Het Rijk wil sturen en richting geven op vier prioriteiten:

1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie;
2. Een duurzaam en (circulair) economisch groeipotentieel;
3. Sterke en gezonde steden en regio's;
4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Prioriteit 1 gaat over de ambitie van Nederland om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te zijn. Dit 
vraagt om maatregelen in de leefomgeving, bijvoorbeeld voldoende groen en ruimte voor wateropslag in 
onze steden. Daarnaast gaat het ook over de ambitie van Nederland om in 2050 een duurzame 
energievoorziening te hebben. Dit vraagt ruimte, onder meer voor windmolens en zonnepanelen en de 
bijbehorende energie infrastructuur voor opslag en transport van duurzame energie.

Bij prioriteit 2 wordt aangegeven dat de ambitie voor de lange termijn is: het duurzaam en circulair 
maken van de economie en energievoorziening en het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving. 
Er wordt ingezet op een aantrekkelijke, gezonde en veilige omgeving en een goed vestigingsklimaat, 
inclusief een goede bereikbaarheid en duurzame mobiliteit. Locaties van nieuwe kantoren, 
bedrijventerreinen, grootschalige logistieke functies en datacentra moeten passen bij het verkeers- en 
vervoersnetwerk, goed afgestemd zijn op de vraag van bedrijven én de economische vitaliteit en de 
kwaliteit en aantrekkelijkheid van stad en land versterken. Er wordt daarbij ingezet op actieve clustering 
van (grootschalige) logistieke functies op logistieke knooppunten langs (inter)nationale corridors. 
Nieuwvestiging van toerisme vindt bij voorkeur plaats buiten de huidige toplocaties en in de nabijheid van 
OV of bestaande aansluitingen op het hoofdwegennet.

Bij prioriteit 3 word beschreven dat er wordt ingezet op het bouwen aan sterke, aantrekkelijke en 
gezonde steden. De ambitie is om een goed bereikbaar netwerk van steden en regio's te realiseren door 
te werken aan de verdere ontwikkeling van het Stedelijk Netwerk Nederland. De grote actuele 
woningbehoefte vraagt tegelijkertijd om oplossingen op korte termijn. Hieraan wordt een stevige impuls 
gegeven. De ontwikkeling vindt plaats in lijn met de ambities van de integrale verstedelijkingsstrategie, 
zo veel mogelijk in bestaand stedelijk gebied, klimaatbestendig en natuurinclusief. Grote open ruimten 
tussen de steden houden hun groene karakter. Het aanbod en de kwaliteit van het groen in de stad 
worden versterkt en de aansluiting op het groene gebied buiten de stad wordt verbeterd.

Bij prioriteit 4 wordt ingegaan op het belang van natuurlijke systemen en het landschap. In sommige 
regio's staan de natuurlijke systemen en het landschap onder druk. Soms is daar sprake van een 
verzakkende bodem, onder meer door een te laag waterpeil. Als we het waterpeil omhoog brengen, kan 
dat gevolgen hebben voor de landbouw en de veeteelt. In sommige gebieden wordt het dan misschien 
logischer om duurzame energie te produceren in plaats van voedsel. Tegelijkertijd willen we de 
kwaliteiten van het landschap graag behouden om te kunnen recreëren en ook vanwege ons cultureel 
erfgoed.
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Duurzame energie

De rol van de Rijksoverheid in het ruimtelijke beleid voor nationale elektriciteitsvoorziening is gelegen in 
het zorgen voor voldoende ruimte voor een adequate infrastructuur. Energiezekerheid is een belangrijk 
economisch goed. De verdere integratie van de Europese energiemarkt maakt dat er een steeds groter 
beroep op internationale verbindingen wordt gedaan en hoogspanningsverbindingen mogelijk om 
uitbreiding vragen. Het Rijk wijst daarbij de tracés van hoogspanningsverbindingen (vanaf 220 Kilovolt) en 
locaties voor de opwekking van elektriciteit (vanaf 500 Megawatt) aan en zorgt voor de inpassing hiervan. 
Voor de opwekking van duurzame energie (met uitzondering van windenergie) is dit vanaf 50 Megawatt 
(Elektriciteitswet 1998, art. 9b).

Het Rijk zet in op een transitie naar een duurzame, hernieuwbare energievoorziening en het geschikt 
maken van de elektriciteitsinfrastructuur op de langere termijn voor meer decentrale opwekking van 
elektriciteit. In de Structuurvisie wordt aangegeven dat het aandeel van duurzame energiebronnen als 
wind, zon, biomassa en bodemenergie in de totale energievoorziening omhoog moet. De ambitie is dat 
Nederland in 2040 een robuust internationaal energienetwerk kent en dat de energietransitie ver 
gevorderd is.

Het is primair de taak van provincies en gemeenten om voldoende ruimte te bieden voor duurzame 
energievoorziening (zoals zonne-energie en biomassa). Het ruimtelijk rijksbeleid voor (duurzame) 
energie beperkt zich daarom enkel tot grootschalige windenergie op land en op zee, gelet op de grote 
invloed op de omgeving en de omvang van deze opgave. Voor andere energiefuncties is geen nationaal 
ruimtelijk beleid nodig, naast het faciliteren van ontwikkelingen door het aanpassen van wet- en 
regelgeving en het delen en ontwikkelen van kennis.

Het voorliggende project is onderdeel van een zonnepark. Daardoor levert het project een bijdrage aan 
de doelstelling voor 2040 uit het rijksbeleid. 

Conclusie

Het initiatief draagt bij aan de doelen uit de NOVI. Voor het overige is het initiatief niet strijdig met de 
NOVI.

3.1.2  Structuurvisie Buisleidingen 2012-2030

De Structuurvisie Buisleidingen is een nadere uitwerking van het nationale belang zoals is opgenomen 
in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte die de Rijksoverheid heeft uitgebracht in het kader van de 
actualisatie decentralisatie van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid. Daarin is bepaald dat het netwerk aan 
buisleidingen essentieel voor de energievoorziening en voor het veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen is. 
Buisleidingtransport blijft de komende decennia een wezenlijke rol vervullen in de Europese gas- en 
grondstoffenmarkt. De vraag naar buisleidingtransport en daarmee de vraag naar nieuwe leidingen en 
leidingverbindingen zal nog toenemen. Het Rijk kiest in verband met het vergroten van de 
concurrentiekracht voor het versterken van de ruimtelijk-economische structuur. Borgen van ruimte voor 
buisleidingen voor transport van (gevaarlijke) stoffen is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. De 
nationale belangen die het Rijk in die Structuurvisie vastlegt, worden gerealiseerd via het Besluit 
algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).

Barro & Rarro

Voor de nationale belangen die kaderstellend zijn in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
(Barro) voor besluiten van gemeenten zijn in het besluit regels opgenomen die direct het 
bestemmingsplan en daarmee gelijk te stellen besluiten betreffen. Zij strekken ertoe dat de nationale 
ruimtelijke afweging, die door het kabinet in samenspraak met de Tweede en Eerste Kamer der 
Staten-Generaal is gemaakt, bij besluitvorming over bestemmingsplannen wordt gerespecteerd.  
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In de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro) zijn voorkeurtracés voor buisleidingen 
opgenomen. Gemeenten dienen daardoor bij alle ruimtelijke ontwikkelingen rekening te houden met 
toekomstige leidingen om te voorkomen dat er nieuwe belemmeringen ontstaan.  Op alle locaties waar 
voldoende ruimte beschikbaar is, geldt een strookbreedte van 70 meter. Deze breedte maakt het in 
principe mogelijk om overal zes tot acht nieuwe leidingen aan te leggen op een onderlinge afstand van 
vijf tot zeven meter, hart op hart, rekening houdend met de reeds aanwezige leidingen.

In het Barro is aangegeven dat aan weerszijden van de voorkeurstracés een zoekgebied geldt van 250 
meter. Daarbinnen kan de gemeente de exacte ligging van het buisleidingen tracé bepalen. Mits het 
tracé aansluit op het voorkeurstracé bij de naastliggende gemeenten en het tracé dezelfde breedte heeft 
als de breedte van het grootste deel van het tracé. Zie de afbeelding hieronder voor het tracé. 

Perceel 1 en perceel 2 worden doorkuist door een voorkeurstracé. Voor het zoekgebied geldt dat het in 
het geval voor het planvoornemen, ook gezien de toekomstige bestemming van de railterminal, vooral 
ten noorden van het tracé gezocht zal worden. Het zoekgebied levert daardoor geen belemmering op 
voor de voorgenomen ontwikkeling van het zonneveld. Daarmee is het plan in overeenstemming met 
Barro en de Structuurvisie buisleidingen.

3.1.3  Ladder voor duurzame ontwikkeling

Met het doel de ruimte zorgvuldig en duurzaam te gebruiken, is de Ladder voor Duurzame 
Verstedelijking opgesteld. Deze is verankerd in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (versie 1 
juli 2017). Bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen moet worden aangetoond dat deze voorzien in een 
behoefte, en moet - in geval de ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied plaatsvindt - een 
motivering worden opgenomen waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan 
worden voorzien.
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Gronddepots worden niet als stedelijke ontwikkeling gezien. Een nadere toetsing aan de ladder voor 
duurzame verstedelijking is derhalve niet nodig.

3.1.4  Energieakkoord

In het Energieakkoord is de basis gelegd voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig 
energie- en klimaat beleid. Het Energieakkoord biedt een perspectief met afspraken voor het korte en 
middellange termijn. Hiervoor zijn de volgende hoofddoelen geformuleerd. 

Een besparing van het finale energieverbruik met een gemiddeld 1,5 procent per jaar. 

100 petajoule aan energiebesparing in het finale energieverbruik van Nederland per 2020.

Een toename van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020.

Een verdere stijging van dit aandeel naar 16 procent in 2023.

Ten minste 15.000 voltijdsbanen, voor een belangrijk deel in de eerstkomende jaren creëren

Deze doelen zijn uitgewerkt in verschillende pijlers. Voor de ontwikkeling van het zonnepark zijn vooral 
pijler 2 'Opschalen hernieuwbare energieopwekking' en pijler 3 'Stimuleren van decentrale duurzame 
energie (DDE)' van belang. In het Energieakkoord wordt uitgegaan van een opwekking van 186 PJ 
energie uit hernieuwbare energiebronnen. Om te komen tot deze energieopwekking zijn verschillende 
vormen van energieopwekking nodig: wind, biomassa en zon. Momenteel bedraagt het aandeel 
zonne-energie minder dan 1% van de totale energievraag. Het toekomstige zonnepark levert daarom een 
belangrijke bijdrage aan de doelstelling van het Rijk om te komen tot een aandeel van 16% van 
duurzaam opgewekte energie in het totale Nederlandse energieverbruik in 2023. Voorliggend 
planvoornemen draagt bij aan de realisatie van de gestelde doelen, omdat het bijdraagt aan de realisatie 
van een zonnepark. 

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Omgevingsvisie

Het beleid van de provincie Gelderland is verwoord in de Omgevingsvisie Gelderland. Deze 
Omgevingsvisie Gelderland is door Gedeputeerde Staten vastgesteld op 9 juli 2014 (daarna meerdere 
keren aangepast en geactualiseerd). De provincie Gelderland wil samen met andere overheden, 
organisaties en particulieren werken aan een toekomstbestendig Gelderland. Gezamenlijk zijn deze 
partijen gekomen tot een aantal maatschappelijke opgaven. In de omgevingsvisie worden het speelveld 
en de spelregels beschreven. 

Vanuit twee hoofddoelen wil de provincie Gelderland bijdragen aan de geschetste maatschappelijke 
opgaven:

een duurzame economische structuur;
het borgen van de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving.

De provincie en haar partners streven naar een betrouwbare, betaalbare en hernieuwbare 
energievoorziening en naar energieneutraliteit in 2050. De gewenste omslag is: 

van gebruik van fossiele energie naar gebruik van hernieuwbare energie.
met een zuinig gebruik van energie en grondstoffen.
vastleggen van gebieden voor gebieden en grote zonneparken.

Het verplaatsen van de gronddepots naar het plangebied faciliteert de aanleg van het beoogde 
zonnepark van de initiatiefnemer en draagt daarmee bij aan het doel om energieneutraler te worden.
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3.2.2  Omgevingsverordening

Op 15 december 2021 heeft Provinciale Staten de Omgevingsverordening Gelderland vastgesteld. Deze 
is daarna op 1 februari 2022 in werking getreden. De Omgevingsverordening stelt regels aan de inhoud 
van ruimtelijke plannen voor die aspecten waar provinciale of nationale belangen met het oog op een 
goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, specfiek zijn ook regels opgenomen die zullen komen 
te gelden wanneer de Omgevingswet in werking treed. 

In de Omgevingsverordening zijn voor de betreffende locatie geen regels opgenomen die van invloed zijn 
op het voorgenomen initiatief. Daarmee past het initiatief in de Omgevingsverordening. 

3.2.3  Provinciaal inpassingsplan

Voor de realisatie van de railterminal heeft de Provincie Gelderland een provinciaal inpassingsplan 
geformuleerd, dat op 7 juli 2021 is vastgesteld. Hierin staat aangegeven wat de 
bestemmings-omschrijving, de bijbehorende bouwregels, nadere regels en specifieke gebruiksregels 
zijn. 

Het plangebied valt binnen het beoogde gebied van het provinciaal inpassingsplan (zie onderstaande 
afbeelding), dit is in overeenstemming met de provincie. De te verplaatsen grond zal gebruikt worden bij 
de realisatie van de railterminal en de percelen in het plangebied zullen ook opgenomen worden in dit 
plan.

Uitsnede Prov inciaal inpassingsplan met daarin globaal het plangebied in rood 

Mocht het project geen doorgang vinden heeft de Provincie Gelderland de garantie gegeven de 
gronddepots binnen de maximale termijn van 10 jaar weg te halen. 

Conclusie 

De plannen voor de te plaatsen gronddepots sluiten aan op het provinciaal inpassingsplan. De te 
verplaatsen grond krijgt een herbestemming op korte afstand van de huidige locatie. Daarnaast zal het 
plangebied van de beoogde gronddepots opgenomen worden in de railterminal. In combinatie met de 
garantie vanuit de Provincie Gelderland dat de grond weggehaald zal worden wanneer de railterminal niet 
gerealiseerd wordt maakt dat het Provinciaal Inpassingsplan geen belemmering vormt voor het plan.
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3.3  Gemeentelijk beleid

De Omgevingsvisie Overbetuwe 2040, die op 1 oktober 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld, geeft 
een integrale en toekomstbestendige koers aan voor de leefomgeving in Overbetuwe. Als strategisch 
document bevat het de ambities voor de leefomgeving.

In de Omgevingsvisie worden ontwikkelingen in de leefomgeving genoemd. Een van deze ontwikkeling is 
het werken aan de energietransitie. Hierbij wordt de zone rondom de A15 en de Betuweroute gezien als 
locatie voor het ontstaan van een energielandschap waar in verschillende projecten ruimt 500 TJ aan 
duurzame stroom gaat worden opgewekt. Zonneparken worden hier als een mogelijkheid genoemd.

Conclusie

Voorliggend planvoornemen sluit aan bij de doelstellingen en locaties voor realisatie van zonne-energie.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Externe veiligheid

Toetsingskader

Externe veiligheid houdt zich bezig met de risico's als gevolg van ongevallen met gevaarlijke stoffen. In 
dat kader zijn vier onderwerpen van belang:

bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
bedrijven die op grond van overige milieuwetgeving afstandsnormen voor veiligheid bezitten, zoals 
het Vuurwerkbesluit of het Activiteiten-besluit (bv. propaantanks);
het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water; 
het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 

Het Interprovinciaal Overleg heeft een digitale risicoatlas gepubliceerd. Kaartmateriaal is te zien op de 
onderstaande afbeelding. Bij de bouw van kwetsbare objecten dient hiermee rekening te worden 
gehouden. 

Uitsnede risicokaart met plangebieden in blauw aangegeven

Situatie plangebied en onderzoek

Het plan voorziet in de realisatie van een viertal gronddepots op de aangegeven locaties. Het betreft dus 
geen object/gebouw waar langdurig personen verblijven. Hierdoor is de ontwikkeling zowel geen 
kwetsbaar als beperkt kwetsbaar object. Doordat er geen (beperkt) kwetsbaar object mogelijk wordt 
gemaakt hoeft de ruimtelijke procedure in principce niet getoetst te worden aan externe veiligheid. 
Belangrijk is nog wel te noemen dat een buisleiding loopt onder een deel van perceel 2. Om te 
voorkomen dat het gronddepot een belemmering vormt voor de buisleiding of andersom laat het 
gronddepot het stuk grond vrij waar de buisleiding loopt. Zie hiervoor Bijlage 2. 

Conclusie

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor het planvoornemen.
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4.2  Geluid

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

Situatie plangebied en onderzoek

Het initiatief voorziet in de realisatie van gronddepots. Deze depots zijn niet aan te merken als een 
gevoelig object in het kader van de Wet geluidhinder. In dit kader is een akoestisch onderzoek 
wegverkeerslawaai niet noodzakelijk.

Conclusie

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor het plan

4.3  Milieuzonering

Toetsingskader

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

Situatie plangebied en onderzoek

De gronddepots zijn geen milieubeslastende functie, en zijn niet voorzien van een milieuzonering. Nader 
onderzoek in het kader van bedrijven en milieuzonering is niet noodzakelijk.

Conclusie

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor het planvoornemen.

4.4  Luchtkwaliteit

Toetsingskader

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet 
milieubeheer (Wm). De in deze wet gehanteerde normen gelden overal, met uitzondering van een 
arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing).

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wm in werking getreden. Kern van de wet 
is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe 
overschrijdingen van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met 
nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten die passen in dit 
programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. De 
ministerraad heeft op voorstel van de minister van VROM ingestemd met het NSL. Het NSL is op 1 
augustus 2009 in werking getreden. 
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Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit, hoeven niet 
meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen 
of er voor een project sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. In de AMvB-nibm is 
vastgelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal programma een grens van 3% verslechtering 
van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 Ng/m3 NO2 of PM10) als ‘niet in betekenende 
mate’ wordt beschouwd.

Situatie plangebied en onderzoek

Het voorliggende plan voorziet in het verplaatsen van bestaande gronddepots naar nieuwe locaties. Een 
dergelijke functie heeft, met uitzondering van verkeer in verband met de verplaatsing, geen 
verkeersaantrekkende werking. De verkeersgeneratie van de nieuwe functie is dan ook nihil. Het project 
moet derhalve worden beschouwd als een nibm-project. Nader onderzoek naar de luchtkwaliteit kan 
derhalve achterwege blijven.

Conclusie

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor het planvoornemen.

4.5  Kabels en leidingen

Door het plangebied kruisen verschillende kabels en leidingen.  Voor deze ruimtelijke onderbouwing is 
daarom onderscheid gemaakt tussen de bovengrondse- en ondergrondse netwerken.

Bovengronds

Het plangebied wordt bovengronds deels doorkruist door hoogspanningslijnen en -masten. Het gaat hier 
om een gedeelte van perceel 4 dat de waarde 'leiding - hoogspanningsverbinding' heeft. Hier is rekening 
mee gehouden in de definitieve ontwerp en het deel van het perceel dat valt onder de zone van de 
hoogspanningsverbinding is vrij gelaten. Zie ook Bijlage 4 voor het definitieve ontwerp van de gronddepot 
op perceel 4. 

Ondergronds

In het plangebied is ook een gasleiding aanwezig, te weten in perceel 2. Dit stuk van het perceel is vrij 
gehouden in het definitieve ontwerp van de gronddepots. Zodoende hoeft er geen afstemming plaats te 
vinden met de leidingbeheerder. 

Conclusie

Het aspect kabels en leidingen vormt geen belemmering voor het planvoornemen.

4.6  Bodem

Kader 
Een verontreinigde bodem kan zorgen voor gezondheidsproblemen en tast de kwaliteit van het natuurlijk 
leefmilieu aan. Daarom is het belangrijk om bij ruimtelijke plannen de bodemkwaliteit mee te nemen in 
de overwegingen. De Wet bodembescherming (Wbb), het Besluit bodemkwaliteit en de Woningwet 
stellen grenzen aan de aanvaardbaarheid van verontreinigingen.

Indien bij planvorming blijkt dat (ernstige) verontreinigingen in het plangebied aanwezig zijn, wordt op 
basis van de aard en omvang van de verontreiniging én de aard van de ruimtelijke plannen beoordeeld 
welke gevolgen dit heeft (Wbb):
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Niet saneren 
Indien de verontreiniging voor het beoogde doel niet hoeft te worden gesaneerd kan het ruimtelijke 
plan voor wat betreft deze verontreiniging zonder meer doorgang vinden.
Saneren 
Indien de verontreiniging moet worden gesaneerd dient een saneringsplan te worden opgesteld en 
ingediend bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. In sommige gevallen kan worden volstaan met 
het indienen van een BUS-melding (Besluit Uniforme Saneringen). Na goedkeuring door het bevoegd 
gezag kan de sanering doorgang vinden. Na afloop dient de sanering te worden geëvalueerd en ook 
dit verslag dient ter goedkeuring te worden voorgelegd. Tijdens de saneringsprocedure kan de 
ruimtelijke procedure worden voortgezet. Echter, een omgevingsvergunning voor het onderdeel 
bouwen kan pas inwerking treden nadat is vastgesteld dat er geen sprake is van een ernstige en 
spoedeisende sanering (art. 6.2. c. Wabo). 

Een onderzoeks- en saneringstraject heeft soms grote financiële consequenties voor de beoogde 
plannen. Enerzijds omdat de kosten van sanering hoog kunnen zijn, anderzijds omdat deze trajecten 
van grote invloed kunnen zijn op de planning. In het kader van de Grondexploitatiewet dienen deze 
kosten tijdig in kaart te worden gebracht. Het is daarom aan te bevelen reeds in een vroeg stadium van 
planvorming (historisch-) bodemonderzoek voor het hele plangebied uit te voeren. Deze 
bodemonderzoeken zijn ook noodzakelijk bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het 
onderdeel bouwen.

Onderzoek

Met betrekking tot het voorgenomen plan is bodemonderzoek uitgevoerd bij de bestaande gronddepots, 
met als doel de milieuhygienische kwaliteit van de bodem te bepalen. De volledige rapporten zijn te 
vinden in Bijlage 5, 6, 7 & 8. Voor alle partijen grond waar onderzoek naar is gedaan geldt dat de grond 
is beoordeeld als 'altijd toepasbaar'. Dit wil zeggen dat de grond geschikt wordt geacht voor elke 
toepassingsmogelijkheid.  Het bestaat uit voornamelijk kleigrond en daarnaast nog een mengeling van 
zandsoorten. Naast dat de grond voor elke toepassing gebruikt kan worden voldoen alle partijen aan de 
(maximale) emissiewaarden voor grootschalige toepassingen op landbodem en in oppervlaktewater. Op 
het vlak van de aanwezigheid van PFAS geven de rapporten aan een verhoogde waarde wordt 
aangetoond, maar die blijft onder de tijdelijke achtergrondwaarden zoals vastgesteld in het 
Handelingskader PFAS d.d. 13 december 2021. Dit heeft als gevolg dat de grond niet mag worden 
toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden, maar er is geen sprake van een 
grondwaterbeschermingsgebied in de nabije omgeving van het plangebied. 

Wat betreft de bodem van de percelen waar de gronddepots op worden aangelegd is het niet nodig om 
onderzoek uit te voeren. Gronddepots zijn geen gevoelige bodemfunctie waarmee het onderzoek niet 
nodig is. 

Conclusie

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor het planvoornemen.

4.7  Ecologie

Toetsingskader

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Hierin zijn de 
Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet samengevoegd. Met de 
inwerkingtreding van deze wet is het decentralisatieproces van het natuurbeleid formeel afgerond. 
Daarmee hebben de provincies de regie over het natuurbeleid in de regio, waarbij ook bevoegdheden van 
het Rijk naar de provincies zijn overgedragen. 
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Voor de realisatie van Railterminal Gelderland en de daarvoor geschreven Provinciale Inpassingsplan 
(PIP) is een onderbouwing geleverd betreffende beschermde natuurwaarden.  Gezien de uiteindelijke 
bestemming van zowel de percelen van het plangebied als de grond die op de percelen aangelegd 
wordt, is het ecologisch onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van het PIP ook bruikbaar ter 
verantwoording van het huidige planvoornemen.  Onderstaande afbeelding geeft de ligging van het 
plangebied ten opzichte van het provinciaal inpassingsplan weer. Het ecologisch onderzoek dat hiervoor 
is uitgevoerd is opgenomen in Bijlage 9. Hieronder zal worden ingegaan op de onderdelen uit het 
natuuronderzoek die van belang zijn voor het plangebied voor de gronddepots. 

4.7.1  Gebiedsbescherming

Over het Natura 2000 gebieden is over de aanleg van de Railterminal Gelderland geconcludeerd:

'Het plangebied ligt op 2,5 km van het dichtsbijzijnde Natura 2000-gebied; Rijntakken. Gezien de aard 
van de ingreep (het amoveren van woningen, erven en bosschages en de aanleg van infrastructuur), en 
het uiteindelijke gebruik, de aard van het plangebied (kleinschalig agrarisch landschap met erven, 
bebouwing, bomen), de afstand en bepertke relatie tussen beide gebieden zullen er geen effecten van 
de ingreep op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied Rijntakken zijn. Verstoring als 
gevolg van geluid, licht, optische aanwezigheid en mechanische verstoring reiken niet tot in Natura 
2000-gebieden.' (Bijlage 9)

Gezien de locatie van het plangebied binnen het plangebied van de railterminal valt kan aangenomen 
worden dat de effecten van de aanleg van de gronddepots niet significant zijn. 

Aangezien de gronddepots niet voorzien in een een gebruiksfase, wordt er ook geen stikstofemmissie 
voorzien. De aanlegfase is vrijgesteld van effecten, waarmee de realisatie van dit project geen negatieve 
invloed heeft op Natura 2000-gebieden. 

Conclusie

Wat betreft gebiedsbescherming reiken de mogelijke negatieve effecten van het huidige planvoornemen 
niet tot aan Natura-2000 gebieden. Zodoende biedt dit geen belemmering voor het planvoornemen. 

4.7.2  Soortenbescherming

Uit het ecologisch onderzoek blijkt dat in en om het plangebied beschermde soorten kunnen 
voorkomen. Dit zijn de volgende soorten: 

Steenuil
Ransuil
Buizerd
Vleermuizen (gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis) 
Kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn en wezel)
Grote modderkruiper

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan uitgesloten worden dat het plangebied een belangrijke 
functie heeft voor overige beschermde soorten. Voor deze soorten kan dan ook op voorhand een 
overtreding van verbodsbepalingen worden uitgesloten. Deze soorten worden hier niet verder behandeld. 

Steenuil

Het is waarschijnlijk dat er een steenuilenverblijfplaats aanwezig is in de zuidelijke schuur van 
Reethsestraat 23 (met ster gemarkeerd in onderstaande afbeelding). In een boom op het erf van 
nummer 23 is een steenuilenkast aanwezig. Deze was in 2019 niet in gebruik. Voor de steenuil geldt 
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dat hij naast broedgelegenheid jaarrond afhankelijk is van nabijgelegen foerageergebieden. Die liggen 
meestal in een straal van enkele honderden meters rond het nest. Waarschijnlijk verzamelen de vogels 
het grootste deel van het voedsel jaarrond op het erf en de directe omgeving daarvan.  Tijdelijke effecten 
op steenuil kunnen optreden op het moment dat er verstorende werkzaamheden in de directe omgeving 
van de nestplaats worden uitgevoerd. Dit betreft een verstoring van vaste rust- en verblijfplaatsen en is in 
strijd met de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. 

Territorium steenuit (gele ster bij nummer 23) en door de steenuilenwerkgroep opgehangen steenuilenkaste nin de omgev ing van het plangebied.

Tijdelijke effecten op steenuil kunnen optreden op het moment dat er verstorende werkzaamheden in

de directe omgeving van de nestplaats worden uitgevoerd. Dit betreft een verstoring van vaste rust- en

verblijfplaatsen en is in strijd met de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. 

Buizerd

Nabij het plangebied is een nest van een buizerd aangetroffen. De geschikte broedbiotoop voor dit nest 
is ongeveer 1,2 ha groot. Onderstaande afbeelding geeft de locatie van het nest weer, alsmede de 
percelen die geschikt zijn als broedbiotoop en de uitbreiding daarvan. De geschikte broedbiotoop en de 
gesuggereerde uitbreiding hiervan vallen niet binnen het plangebied. Zodoende vormt de aanwezigheid 
van de buizerd nabij het planbgebied geen belemmering voor het planvoornemen.
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Nestplaats en huidig geschikte broedbiotoop buizerd & uitbreiding

Vleermuizen

Nabij het plangebied zijn verschillende verblijfplaatsen van vleermuizen gevonden. Op Reethsestraat 23  
zijn verschillende verblijfplaatsen gevonden, alsmede op Reethsestraat 11. Deze locaties zijn in 
onderstaande afbeelding af te lezen. Het eerste adres ligt direct ten oosten van perceel 2, het tweede 
adres ligt tussen perceel 3 en 4 in. Beide vallen dus niet in het plangebied, en zullen daarmee ook niet 
het effect hebben wat het uiteindelijke voornemen voor de railterminal wel heeft. 

Verblijfplaats en v liegroutes v leermuizen in en rondom plangebied

Wel loopt enkele vliegroutes van de vleermuizen over het plangebied die beïnvloed kunnen worden door 
de aanleg van de grondepots. Aangegeven is dat ze met name langs de aanwezige grondwal vliegen, 
die voor de uiteindelijke realisatie van de railterminal verplaatst zal worden. Tot die tijd en ten tijde van 
de aanleg van de gronddepots zal deze echter nog aanwezig blijven waardoor de vliegroute niet wordt 
aangetast. Voor het verplaatsen van die grondwal voor de railterminal is als maatregel opgenomen dat 
de verplaatsing plaats kan vinden in de winterperiode. Er zullen dan geen effecten worden ondervonden 
door de vleermuizen aangezien ze dan in winterslaap zijn, dit is ook voor de aanleg van de gronddepots 
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meegenomen en de planning is hierop aangepast.

Kleine marterachtigen

Aan de hand van de uitgevoerde QuickScans kan geconcludeerd worden dat het voorkomen van 
bunzing, hermelijn en wezel niet op voorhand uit te sluiten is. Echter zijn alle mogelijke locaties voor 
rustplaatsen voor deze dieren aan randen, in de grondwallen, aan oevers en op de erven van de 
aanwezige woningen. Hiermee vallen deze locaties buiten het plangebied. De kwetsbare periode voor 
alle kleine marterachtigen bevindt zich in de kraamtijd (15 maart tot 1 september). Werkzaamheden 
betrekking hebben op de locaties van rustplaatsen dienen buiten deze periode plaats te vinden. Hier zal 
rekening mee worden gehouden bij de werkzaamheden. 

Ontheffing

In het kader van de wet genoemde belangen van de volksgezondheid of de openbare veiligheid is een 
ontheffing aangevraagd door de Provincie Gelderland voor de realisatie van de Railterminal Gelderland, 
welk plangebied het plangebied van voorliggend voornemen omvat. Op basis van het in Bijlage 5 
toegevoegde rapport is deze ontheffing op 13 juli 2020 verleend onder enkele voorwaarden. Deze 
voorwaarden omvatten de genoemde maatregelen die genomen moeten worden om nadelige effecten 
omtrent aanwezige soorten te voorkomen. Dit geldt voor het plangebied met name voor de steenuil. De 
genoemde maatregelen zullen worden afgestemd met de Provincie Gelderland, de ontheffinghouder, 
maar gezien het plangebied naast het broedgebied ligt en deze vooralsnog nog niet aangetast wordt 
door de beoogde werkzaamheden heeft het planvoornemen geen verwachte negatieve effecten 

Conclusie

Er moet worden afgestemd met de Provincie Gelderland dat de genoemde maatregelen die  zijn 
opgenomen in de ontheffing worden nageleefd. Afgezien van deze maatregelen, heeft de aanwezigheid 
van de genoemgde soorten nabij het plangebied geen invloed op het planvoornemen. 

4.7.3  Bomen

In de viewer van de Gemeente Overbetuwe zijn bij Reethsestraat 23 bomen als monumentale of

waardevolle bomen aangeduid (zie onderstaande afbeelding). Deze bomen liggen net buiten het 
plangebied, wat betekend dat dit geen invloed heeft op het planvoornemen, dat het gronddepot hiernaast 
zal realiseren. 
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Uitsnede met hierop aangegeven de monumentale bomen nabij perceel 2

Conclusie

De aanwezigheid van enkele door de gemeente aangewezen monumentale bomen heeft geen invloed op 
het planvoornemen voor een gronddepot op perceel 2. 

4.7.4  Conclusie

Met betrekking tot het planvoornemen wordt niet voorzien in negatieve effecten met betrekking tot 
gebiedsbescherming, soortenbescherming en monumentale bomen, mits de gesuggereerde 
mitigerende/adaptie-maatregelen worden nageleefd. De ontheffing voor de railterminal Gelderland is op 
basis van deze voorwaarden toegekend aan de Provincie Gelderland, met wie zal worden afgestemd 
over de voor dit plangebied relevante maatregelen. Het aspect ecologie vormt hiermee geen 
belemmering voor het planvoornemen.    

4.8  Verkeer

Het plangebied voorziet in de behoefte om de grond vanaf de oude depots een zo kort mogelijke afstand 
te laten overbruggen. Gezien de beoogde nieuwe bestemming van de grond is dit ook voor de Provincie 
Gelderland de meest praktische locatie. Gedurende de periode dat de gronddepots worden verplaatst  
zal een tijdelijke toegenomen verkeersbewegingen plaatsvinden. In overleg met de gemeente wordt de 
beste route afgestemd. 

Conclusie

Het aspect verkeer vormt geen belemmering voor het planvoornemen.
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4.9  Water

Algemeen 
Sinds 1 november 2003 is voor alle ruimtelijke plannen de watertoets verplicht. Het doel van de 
watertoets is waterbelangen evenwichtig mee te nemen in het planvormingsproces van Rijk, Provincies 
en gemeenten. Hiermee wordt een veilig, gezond en duurzaam watersysteem nagestreefd. De toets 
omvat het gehele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de 
in ruimtelijke plannen voorkomende waterhuishoudkundige aspecten. Via de digitale watertoets is 
beoordeeld of en welke waterbelangen voor het plan relevant zijn.

De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en verbetert de samenhang tussen 
waterbeleid en ruimtelijke ordening. Voor de organisatie van het waterbeheer bevat het Waterbesluit de 
toedeling van oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk en regels over het verstrekken van 
informatie met betrekking tot het waterbeheer. Ook regelt het Waterbesluit procedurele en inhoudelijke 
aspecten van het nationale waterplan en het beheerplan voor de rijkswateren en enkele inhoudelijke 
aspecten van de plannen in verband met implementatie van de kaderrichtlijn water en de richtlijn 
overstromingsrisico's.

Vergunningplichtige handelingen volgen uit de Waterwet en uit de Keur van het Waterschap. Veel 
handelingen in het watersysteem vallen onder algemene regels en dan is er geen watervergunning 
nodig. Een melding is vaak wel noodzakelijk. Het Waterbesluit bevat bepalingen over de wijze waarop 
de aanvraag om een watervergunning wordt gedaan.

Watertoets

Bij ruimtelijke plannen dient een watertoets te worden uitgevoerd. Doel van de watertoets is om de 
relatie tussen planvorming en waterhuishouding te versterken. Ruimtelijke ontwikkelingen dienen 
daartoe te worden getoetst door de waterbeheerder. Bij een watertoets moeten de gevolgen voor de 
waterhuishouding in beeld worden gebracht. Voor het plangebied is de watertoets uitgevoerd. Uit de 
watertoets blijkt dat de gangbare watertoetsprocedure gevolgd moet worden. In dat kader wordt het plan 
voorgelegd aan het waterschap. Het resultaat van de watertoets is te vinden in de bijlagen (perceel 1, 
perceel 2, perceel 3, perceel 4).

Conclusie

Uit de watertoets blijkt dat de gangbare watertoetsprocedure gevolgd moet worden. Het plan wordt 
voorgelegd aan het waterschap. 

4.10  Archeologie en cultuurhistorie

Toetsingskader 
Rijk en provincie stellen zich op het standpunt dat in het ruimtelijk beleid zorgvuldig met het 
archeologisch erfgoed moet worden omgegaan. Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen 
of waar reële verwachtingen bestaan dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient 
voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkomsten van het 
archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging te worden betrokken.

Doelstelling van het Verdrag van Valetta is de bescherming en het behoud van archeologische waarden. 
Als gevolg van dit verdrag wordt in het kader van de ruimtelijke ordening het behoud van het 
archeologisch erfgoed meegewogen zoals alle andere belangen die bij de voorbereiding van het plan een 
rol spelen.

Bij het archeologiebeleid is ook een beleidskaart opgesteld die de zonering van de verschillende 
archeologische verwachtingswaarden aangeeft. Aan de verschillende verwachtingswaarden zijn 
voorwaarden gekoppeld wanneer bij bouw- en grondwerkzaamheden archeologisch onderzoek vereist 
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wordt.

Situatie plangebied en onderzoek 
Het initiatief voorziet in de realisatie van vier gronddepots. In het geldende bestemmingsplan is het 
plangebied aangemerkt met verschillende dubbelbestemmingen.

Perceel 1 heeft de waarde 'archeologische verwachting 3'. Perceel 2 en 3 hebben de waarde 
'archeologische verwachting 2'. Voor alledrie de gebieden geldt een onderzoeksplicht, gezien de 
oppervlakten groter zijn dan de afmetingen zoals genoemd in de regels (100m2 en 500m2). Perceel 4 
heeft deels waarde archeologie (ongeveer 6000m2). Onverminderd het in de Monumentenwet 1988 
bepaalde is het verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 33.1 
bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: het 
ophogen van de bodem met meer dan 1 m. Ander deel heeft de waarde archeologische verwachting 2, 
dus zie regel bij eerdere percelen. 

De gemeente Overbetuwe heeft ter voorbereiding op de Railterminal Gelderland een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, waarvan delen van het plangebied onder vallen en ook onderzocht 
zijn. Op onderstaande afbeelding zijn in blauw de onderzochte percelen aangegeven en in rood is de 
rest van het grondgebied voor de Railterminal gemarkeerd. Het volledige rapport is te lezen in 

 
Archeologisch onderzoek, onderzochte percelen aangegeven in blauw. 

Tijdens het onderzoek zijn verschillende vonsten uit verscillende perioden gedaan. Hieronder worden de 
belangrijkste besproken alsmede de gevolgen voor het planvoornemen. 

Voor de meerderheid van de vindplaatsen (waaronder vindplaats A, zie onderstaande afbeelding) wordt 
aangegeven dat er geen aanleiding is om deze vindplaatsen te behouden. Voor vindplaats B (zie 
onderstaande afbeelding) wordt echter wel geadviseerd om deze vindplaats te behouden. Doorgaans zijn 
de opties hiervoor om het in situ te behouden door het toepassen van beheersmaatregelen of ex situ 
door middel van een opgraving. Op deze specifieke vindplaats zijn echter sporen uit de Tweede 
Wereldoorlog gevonden, waarbij mogelijk nog zogeheten OOO-resten aanwezig zijn (ontplofbare 
oorlogsresten). Daarom moet deze locatie opgegraven te worden en ook vrijgegeven te worden op het 
gebied van OOO. Dit is afgestemd met de provincie en zal uitgevoerd worden voordat de gronddepots 
worden aangelegd.
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Vindplaatsen ter hoogte van perceel 4

Conclusie

Ter hoogte van perceel 4 zijn resten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden die mogelijk duiden op 
ontplofbare oorlogsresten. Deze zullen worden opgegraven en opgeruimd voor aanvang van het plan. De 
rest van het perceel biedt wat betreft archeologische vondsten geen belemmeringen voor het 
planvoornemen. Voor de overige deelgebieden geldt dat aanvullend archeologisch onderzoek nog 
uitgevoerd wordt. Deze onderzoeken worden afgerond voordat de gronddepots worden aangelegd. Het 
aspect archeologie vormt hiermee geen belemmering voor het planvoornemen.  

4.11  Milieueffectrapportage

Bij een besluit (zoals een omgevingsvergunning) waarbij activiteiten worden mogelijk gemaakt die zijn 
benoemd in het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) moet worden beoordeeld of er sprake is 
van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

De aanleg van gronddepots kan beschouwd worden als een landinrichtingsproject (categorie D9). 
Echter, worden de genoemde drempelwaarden voor het planvoornemen niet overschreden. Hieruit volgt 
dat een het planvoornemen niet m.e.r.-beoordelingsplichtig is.
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Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid

5.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Overleg

Op grond van de artikelen 6.18 Bor en 3.1.1. Bro wordt een projectoverleg gepleegd met de besturen van 
betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van de provincie en het Rijk die betrokken 
zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het 
plan in het geding zijn. Daarnaast wordt de vergunning zes weken ter inzage gelegd, zoals dit is 
voorgeschreven in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht.  

5.2  Economische uitvoerbaarheid

De  kosten  die  gepaard  gaan met  de  bijbehorende  uitvoeringskosten  zijn  voor rekening van de 
initiatiefnemer. De kosten voor het opstellen van deze ruimtelijke onderbouwing zijn eveneens voor 
rekening van de initiatiefnemer. De kosten van  de  ruimtelijk-juridische  procedure  zullen  door middel 
van leges worden verrekend met de initiatiefnemer.
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