
gemeente deventer 

 

bestemmingsplan 

bedrijvenpark A1 



 



 

 

 

 

 

gemeente deventer 
 

bestemmingsplan bedrijvenpark A1 

toelichting 
regels 
analoge verbeelding 
 
 
 
 
 
 
vastgesteld d.d. ...................................  

 

42-118 
9 oktober 2009 



 

bestemmingsplan bedrijvenpark A1 toelichting 



 

bestemmingsplan bedrijvenpark A1 toelichting 

INHOUDSOPGAVE Blz. 

1 INLEIDING 1 
1.1 Aanleiding en doel van het plan 1 
1.2 Ligging plangebied 2 

2 BELEIDSKADER 3 
2.1 Rijksbeleid 3 
2.2 Provinciaal beleid 6 
2.3 Regionaal beleid 7 
2.4 Gemeentelijk beleid 10 
2.5 Afspraken tussen gemeenten Deventer en Gorssel 11 

3 BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE 13 
3.1 Bodem 13 
3.2 Water 13 
3.3 Natuur 15 
3.4 Landschap en bebouwing 18 
3.5 Infrastructuur 19 
3.6 Cultuurhistorie en archeologie 21 

4 BESCHRIJVING GEWENSTE SITUATIE 23 
4.1 Behoefteraming 23 
4.2 Locatiekeuze 26 
4.3 Doelstellingen Bedrijvenpark A1 28 
4.4 Uitgangspunten en hoofdkenmerken voor Bedrijvenpark A1 (MER 2008, 

Arcadis, 2008) 29 
4.5 Inrichting van Bedrijvenpark A1 33 

4.5.1 Bufferzone 35 
4.5.2 Dortherbeek 37 
4.5.3 Bestaande landschappelijke en cultuurhistorische elementen 39 
4.5.4 Waterhuishouding, retentie en bergingscapaciteit 39 
4.5.5 Infrastructuur op het bedrijvenpark 45 
4.5.6 Indeling uitgeefbaar terrein 48 

4.6 Aanleg, realisatie en beheer 53 

5 PLANOLOGISCHE EN MILIEUTECHNISCHE RANDVOORWAARDEN 55 
5.1 Milieueffectrapportage 2008 55 
5.2 Waterhuishouding 64 
5.3 Ecologie 66 
5.4 Archeologie, landschap en cultuurhistorie 69 
5.5 Verkeer 70 
5.6 Bodemkwaliteit 71 
5.7 Geluid 72 
5.8 Luchtkwaliteit 74 
5.9 Externe veiligheid 75 
5.10 Leidingen en straalpaden 79 
5.11 Sociale veiligheid 79 



 

bestemmingsplan bedrijvenpark A1 toelichting 

6 JURIDISCHE PLANOPZET 81 
6.1 Planopzet 81 
6.2 Bestemmingen 81 
6.3  Bijzondere bepalingen 86 
6.4  Handhaving 87 

7 MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID 89 
7.1 Economische uitvoerbaarheid 89 
7.2 Resultaten overleg 89 

7.2.1 Vooroverleg 2003 89 
7.2.2 Vooroverleg 2008 89 

7.3 Resultaten inspraak 91 

BIJLAGEN 93 
Bijlage 1: Resultaten bodemonderzoek 95 
Bijlage 2: Vooroverleg reactie provincie Overijssel 99 

 



 

bestemmingsplan bedrijvenpark A1 toelichting 

Afbeelding 1.1: Ligging plangebied 

 

 

 



 

bestemmingsplan bedrijvenpark A1 toelichting 

1 

1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doel van het plan 

De gemeente Deventer kampt al geruime tijd met een groot tekort aan ruimte voor 

bedrijven. De voorraad uitgeefbaar bedrijventerrein is nagenoeg geheel uitgeput. On-

danks inspanningen om binnen de bestaande bedrijventerreinen door herinrichting en 

herschikking ruimte te creëren blijft er een aanzienlijk tekort aan uitgeefbaar bedrijven-

terrein bestaan. Deze situatie heeft negatieve gevolgen voor de sociaal-economische 

ontwikkeling van de gemeente. 

 

Om deze reden is de gemeente Deventer op zoek gegaan naar locaties voor de reali-

sering van nieuwe bedrijventerreinen. Reeds in het structuurplan "Deventer Visie, per-

spectief voor stad en regio" (gemeente Deventer, 1994) is onder meer het gebied tus-

sen de Rijksweg A1 en de zuidelijk gelegen kern Epse aangeduid als "werkgelegen-

heidsgebied". Sinds die tijd zijn er verschillende stappen ondernomen om deze locatie 

in te richten als bedrijventerrein.  

 

De ambities van de gemeente Deventer met deze locatie zijn besloten in het realise-

ren van de volgende punten: 

• een hoogwaardige architectuur, nader wordt uitgewerkt in het Beeldkwaliteitplan; 

• een goede landschappelijke inpassing waardoor een aantrekkelijk snelwegpano-
rama ontstaat; 

• een hoge mate van duurzaamheid in bouwen en produceren. 

 

Onderhavig bestemmingsplan dient als planologisch kader voor de realisatie en het 

beheer van het bedrijventerrein, dat ‘Bedrijvenpark A1’ gaat heten. 

Het ontwerp-bestemmingsplan uit 2005 is reeds in de inspraak geweest. Ook is die 

versie verzonden aan de overlegpartners, zoals aangegeven in artikel 10 Bro (Besluit 

op de ruimtelijke ordening 1985). Naar aanleiding van de reacties op het ontwerp-

bestemmingsplan uit 2005 zijn het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan 

op diverse punten aangepast. 

In verband met de wijzigingen zijn alle onderzoeken geactualiseerd en aangepast aan 

het nieuwe ontwerp. Dit heeft geleid tot een nieuw ontwerp-bestemmingsplan dat van-

af 23 april 2009 ter inzage heeft gelegen.  

 

De locatie heeft tot 1 januari 2000 behoord tot het grondgebied van de gemeente 

Gorssel (provincie Gelderland). Omdat na die tijd het gebied is toegevoegd aan de 

gemeente Deventer (provincie Overijssel) werd het voor de gemeente Deventer mo-

gelijk op eigen grondgebied het bedrijventerrein te realiseren. De gemeenten Gorssel 

en Deventer hebben een bestuursakkoord gesloten waarin afspraken over de inhoud 

van het plan zijn vastgelegd
1
. 

                                                      
1
  Sinds 1-1-2005 zijn de gemeenten Gorssel en Lochem gefuseerd. De nieuwe gemeente heet nu ge-

meente Lochem. In dit bestemmingsplan zal evenwel de naam van de gemeente Gorssel worden ge-
hanteerd. 
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1.2 Ligging plangebied 

Het Bedrijvenpark A1 ligt ten zuiden van de Rijksweg A1, zuidelijk van het stedelijk 

gebied van Deventer. De noordgrens van het plangebied wordt bepaald door de A1. 

De oostgrens wordt in overwegende mate bepaald door de spoorlijn Deventer-

Zutphen. De zuidgrens ligt langs de Dortherweg die overgaat in de Kruklandsweg. De 

westelijke grens ligt ter hoogte van de Deventerweg (N348). Op afbeelding 1.1 is het 

plangebied globaal weergegeven; de exacte plangrens is op de plankaart aangege-

ven. Aan de zuid- en westzijde sluit de plangrens aan op de gemeentegrens. 

De locatie van Bedrijvenpark A1 maakt thans in belangrijke mate deel uit van het plan-

gebied van het ‘bestemmingsplan buitengebied 1987’ van de (voormalige) gemeente 

Gorssel.  
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2 BELEIDSKADER 

2.1 Rijksbeleid 

Nota Ruimte (2006) 

Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is om ruimte te scheppen voor de ver-

schillende ruimtevragende functies. Daarbij is het belangrijk dat iedere bestuurslaag in 

staat wordt gesteld de eigen verantwoordelijkheid waar te maken. Het kabinet richt 

zich aangaande het nationaal ruimtelijk beleid op: 

• versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland; 

• bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland; 

• borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden en;  

• borging van de veiligheid. 

 

Deze vier doelen worden in onderlinge samenhang nagestreefd en zijn een uitdruk-

king van de voornaamste ruimtelijke beleidsopgaven die het kabinet ziet voor de kor-

tere en langere termijn.  

In de Nota Ruimte is aangegeven dat Nederland bedrijventerreinen nodig heeft voor 

een duurzame economische groei. Ruimte scheppen om te ondernemen betekent niet 

alleen herstructurering van verouderde terreinen, maar ook aanleg van nieuwe terrei-

nen. De nationale opgave voor herstructurering is ruim 21.000 ha, ruim 20% van het 

huidige areaal. De problematiek op deze terreinen is dusdanig dat regulier onderhoud 

niet meer voldoende is. Knelpunten zijn vaak bodemverontreiniging, bereikbaarheid, 

wens tot bedrijfsverplaatsing, veroudering en leegstand, sociale onveiligheid en crimi-

naliteit.  

Een zeer groot deel van de nationale behoefte aan nieuwe ruimte kan alleen worden 

ingevuld met de aanleg van nieuwe terreinen. Tot en met het jaar 2020 is daarom 

naar verwachting nog ruim 23.000 ha nieuwe bedrijventerreinen nodig. De Steden-

driehoek Deventer-Apeldoorn-Zutphen is aangewezen als regionaal stedelijk netwerk. 

Het realiseren van een bedrijventerrein draagt bij aan de vitaliteit van het netwerk.  

In de Nota Ruimte is aangegeven dat ruimtelijke ontwikkelingen gebaseerd moeten 

zijn op de lagenbenadering. Door deze benadering te kiezen wordt zoveel mogelijk 

rekening gehouden met de huidige fysieke structuur. 

De Nota Ruimte stimuleert het intensieve ruimtegebruik. Op zowel de lagenbenade-

ring als het intensieve ruimtegebruik wordt nader ingegaan in hoofdstuk 4. 

 

De Nota Ruimte is de vervanging van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en het 

Structuurschema Groene Ruimte. 

 

AMvB Ruimte 

Op grond van de nieuwe Wro stelt het Rijk een AMvB vast waarin regels worden ge-

steld over de inhoud van bestemmingsplannen. 

Op het moment van vaststelling van dit bestemmingsplan was de AMvB Ruimte nog 

niet vastgesteld. De daarin gestelde regels zijn in dit bestemmingsplan buiten be-

schouwing gelaten.  
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Afbeelding 2.1: uitsnede ‘streekplankaart’ Streekplan Overijssel 2000+ 

 

 

 
Afbeelding 2.2: uitsnede ‘belemmeringenkaart’ Streekplan Overijssel 2000+
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Waterbeleid 21
e
 eeuw (kabinetsstandpunt, 2000) 

Directe aanleiding voor het kabinetsstandpunt ‘Anders omgaan met water’ is de zorg 

over het toenemend hoogwater in de rivieren, wateroverlast en de versnelde stijging 

van de waterspiegel. Bij grootschalige en/of locatiebesluiten dienen de kwantitatieve 

en kwalitatieve gevolgen voor het watersysteem te worden onderzocht aan de hand 

van een watertoets. Zonodig moeten compensatiemaatregelen worden genomen.  

 

Er moet minder accent op het technisch beheer liggen. Het waterbeheer dient onder 

andere te worden gebaseerd op:  

• ruimte geven aan water,  

• stroomgebiedsbenadering,  

• vasthouden en tijdelijk bergen van water, alvorens af te voeren, 

• verplichte afweging bij locatiekeuze, 

• kansen benutten voor meervoudig ruimtegebruik, 

• geen afwenteling van problemen in het watersysteem zelf, 

• watertoets. 

 

Nieuwe bestemmingsplannen dienen rekening te houden met het Waterbeleid 21
e
 

eeuw. Bedrijvenpark A1 is door de provincie Overijssel aangemerkt als een zoge-

naamd pijplijnproject in het kader van het Waterbeleid 21
e
 eeuw. Een pijplijnproject is 

een op de streekplankaart (Streekplan Overijssel 2000+, Provincie Overijssel, 2000, 

zie afbeelding 2.1) opgenomen woon- en/of werklocatie die gepland is voor de periode 

tot 2010 en/of een gemeentelijke uitbreiding waarvan in de tekst van het streekplan 

melding wordt gemaakt. Bedrijvenpark A1 valt onder beide voorwaarden. 

Bedrijvenpark A1 is tevens een primair watergebied. In de Startnotitie Water uit 2004 

hebben Provinciale Staten van de provincie Overijssel bevestigd dat pijplijnprojecten, 

die gelegen zijn in gebieden die voldoen aan de criteria van Primair Watergebied, toch 

doorgang kunnen vinden onder de voorwaarden dat "waterneutraal" wordt gebouwd. 

Negatieve watereffecten die niet te vermijden zijn dienen te worden gecompenseerd.  
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2.2 Provinciaal beleid 

Streekplan Overijssel 2000+ (Provincie Overijssel, 2000) 

Het Streekplan Overijssel 2000+ (Provincie Overijssel, 2000) constateert voor de func-

tie werken in Deventer het volgende: 

 

“Er bestaat behoefte aan een divers aanbod van bedrijfs- en kantorenterreinen, 

waarbij ontsluiting en inrichting voldoende attractief moeten zijn om concentratie van 

bedrijven en kantoren in de stad te ondersteunen. Voor de periode tot 2020 zal er 

minimaal zo'n 160 han bedrijfsterrein ontwikkeld moeten worden.
2
 

 

Het streekplan maakt melding van de ontwikkeling van het gebied Epse-Noord als 

bedrijventerrein
3
. Een milieueffectrapport (MER) zal de gevolgen voor het milieu in 

beeld brengen. Voorts wordt gewezen op de nabijheid van het spoor die in potentie 

een multimodale vervoersontsluiting mogelijk kan maken. Ter bescherming van het 

leefmilieu in Epse zal voorzien moeten worden in een ruime bufferzone.  

 

In het Streekplan is de Dortherbeek aangewezen als ecologische verbindingszone, 

model laaglandbeek. Ten oosten van de spoorlijn Deventer-Zutphen ligt het terrein 

Oxerhof, dat deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).  

Op afbeelding 2.2, de ‘belemmeringenkaart’ uit het Streekplan, is te zien dat het plan-

gebied eveneens ligt binnen de aanduiding “grondwaterbeschermingsgebied verbod 

op diepe boringen”.  

Locatiebeleid Provincie Overijssel 

Het locatiebeleid voor bedrijventerreinen van de provincie Overijssel is vastgelegd in 

het streekplan. Dit beleid gaat uit van drie typen locaties, te weten A, B en C-locaties. 

Het plangebied van Bedrijvenpark A1 voldoet in belangrijke mate aan de criteria van 

een ‘C-locatie’.  

In het locatiebeleid is een bereikbaarheidsprofiel verwoord. C-locaties dienen ontslo-

ten te worden via een stedelijke hoofdverbindingsweg. Deze moet in of aan de rand 

van het stedelijk gebied liggen. Deze weg moet binnen 2.500 m toegang bieden tot 

het landelijke hoofdwegennet. Op maximaal 500 m van de locatie moet een halte voor 

openbaar vervoer zijn. Tevens dient het gebied per fiets goed bereikbaar te zijn. 

Voor terreinen met een “C-profiel” stelt de provincie in het streekplan Overijssel 2000+ 

dat bij het opstellen van bestemmingsplannen uitgegaan moet worden van de globale 

indeling zoals bedoeld in de bijlage van het werkdocument "Geleiding van de mobiliteit 

door locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen" en van de in het werkdocument 

genoemde criteria.  

Bij de invulling van het locatiebeleid streeft de provincie naar maatwerk en een markt-

conforme benadering. 

 

Provinciale verordening 

Op 1 september 2009 zijn de provinciale omgevingsverordening en de omgevingsvisie 

(op grond van de Wro) van de provincie Overijsel in werking getreden. 

                                                      
2
  Streekplan Overijssel 2000+, Zwolle, 2000 

 
3
  Met Epse Noord en Bedrijvenpark A1 wordt hetzelfde gebied bedoeld. 
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In de verordening is een overgangsbepaling opgenomen. De verordening is niet van 

toepassing op ontwerp bestemmingsplannen die voor de inwerkingtreding van de ver-

ordening ter inzage zijn gelegd. De provinciale omgevingsverordening is dan ook voor 

dit bestemmingsplan buiten beschouwing gelaten. 

2.3 Regionaal beleid 

Regionaal Bestuursakkoord Water voor West-Overijssel (2005)  

Het Regionaal Bestuursakkoord Water voor West- Overijssel borduurt voort op het 

mede door de provincie ondertekende Nationaal Bestuurakkoord Water (NBW). Het 

Regionaal Bestuursakkoord betreft een akkoord tussen de Provincie Overijssel, het 

waterschap Groot- Salland en de gemeenten Kampen, Zwolle,  Olst-Wijhe, Deventer, 

Raalte, Dalfsen en Zwartewaterland. De tekst in het Regionaal Bestuursakkoord ver-

taalt de afspraken uit het NBW in de volgende concrete afspraken voor de regio West- 

Overijssel: 

• het versterken van de binding met het Nationaal Bestuursakkoord Water en 

het vastleggen van afspraken tussen betrokken partijen over de uitvoering 

daarvan; 

• het gemeenschappelijk voorbereiden van de aanpak van de wateropgaven en 

de uitvoering van noodzakelijke maatregelen in de periode 2007-2015; 

• het vergroten van de betrokkenheid van de maatschappij en haar bestuurlijke 

vertegenwoordigers bij het aanpakken van de wateropgaven; 

• het versterken van de onderlinge samenwerking tussen betrokken partijen. 

Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030  (2007) 

De Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030 is opgesteld door de gemeenten 

Apeldoorn, Brummen, Deventer, Lochem, Voorst en Zutphen. Het document geeft 

inzicht in de ruimtelijke mogelijkheden van de Stedendriehoek als stedelijk netwerk op 

de lange termijn. De nota biedt tevens een blik op de gemeenschappelijke ambities 

van de gemeenten binnen de Stedendriehoek en biedt een kader voor beleidsaf-

stemming en coördinatie op regionaal niveau.  

 

Onderdeel van deze structuurvisie is een behoefteraming van de verschillende ruim-

tevragers. In de regionale structuurvisie is Bedrijvenpark A1 aangewezen als regulier 

bedrijventerrein en deels als representatief bedrijventerrein. 

 

Ook is in deze regionale structuurvisie de Dortherbeek aangewezen als ecologische 

verbindingszone. 

Stroomgebiedsvisie voor de 21e eeuw, Achterhoek-Liemers (Provincie Gelder-

land, 2003) 

Deze stroomgebiedsvisie is opgesteld door de provincie Gelderland in samenwerking 

met Rijkswaterstaat en Waterschap Rijn en IJssel. Problemen spelen zowel voor de 

waterkwaliteit als de waterkwantiteit.  

De Dortherbeek is aangewezen als SED-water. SED wateren zijn wateren met een 

relatief hoge ecologische kwaliteit. Deze wateren stellen hoge eisen aan met name 

morfologie, kwaliteit, watervoerendheid en stroming. Ter bescherming van de water-

stand in de Dortherbeek is een beschermingsgebied rondom deze beek opgenomen 

ten oosten van de spoorlijn Deventer-Zutphen. 
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Inrichtingsvisie Dortherbeek (Mostert Landleven, 2004) 

Deze inrichtingsvisie is opgesteld in opdracht van de verschillende provincies en ge-

meenten waar de Dortherbeek doorheen stroomt. Het document is gericht op het ver-

krijgen van samenhang met betrekking tot de inrichting van de beek, maar is geen 

formeel beleidsdocument. 

De Dortherbeek moet gaan functioneren als ecologische verbindingszone, die de mi-

gratie van diverse planten en dieren vanaf de oostelijk gelegen landgoederen naar de 

uiterwaarden van de IJssel mogelijk maakt. Vooral kleine zoogdieren en amfibieën 

moeten gebruik maken van de ecologische verbindingszone. Uitgegaan wordt van een 

inrichting van de Dortherbeek volgens het model laaglandbeek. De ecologische ver-

bindingszones ‘das’ en ‘kamsalamander’ worden langs de beek geprojecteerd. In het 

plangebied is sprake van een ecologische verbindingszone model kamsalamander.



Afbeelding 2.3: Structuurplan
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2.4 Gemeentelijk beleid 

Structuurplan Deventer 2025 (Gemeente Deventer, 2004) 

Het structuurplan geeft een beeld van de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen bin-

nen de gemeente Deventer, ook in relatie tot het beoogde herstructureringsprogram-

ma. 

Samen met bedrijventerrein ‘Linderveld’ is Bedrijvenpark A1 in het structuurplan op-

genomen als te ontwikkelen bedrijventerreinen. Op voorgaande afbeelding staat een 

uitsnede van het Structuurplan. 

In het structuurplan wordt beschreven dat het Bedrijvenpark A1 zich expliciet mag 

presenteren aan de A1. Aan de zuidzijde zal het opgaan in het landschap en als on-

opvallend worden weergegeven. Hoogteaccenten kunnen alleen worden gelegd aan 

de noordzijde, langs de A1. Tenslotte is in het structuurplan aangegeven dat er ruimte 

moet zijn voor kantoren op het Bedrijvenpark A1. 

In het structuurplan is aangegeven dat de Dortherbeek en de Schipbeek meer water 

moeten vasthouden. Door het vasthouden dragen de beken bij aan het realiseren en 

versterken van geprojecteerde ecologische verbindingszones.  

In het zuidelijke deel van het plangebied is een andere, droge ecologische verbin-

dingszone tussen de IJsselvallei en de Graafschap voorzien. 

Vigerende bestemmingsplannen 

De locatie van onderhavig bestemmingsplan maakt thans in belangrijke mate deel uit 

van het plangebied van het ‘bestemmingsplan buitengebied 1987’ van de (voormalige) 

gemeente Gorssel. In dit bestemmingsplan is het plangebied ten westen van de Mol-

bergsteeg hoofdzakelijk bestemd tot "Agrarische gebied met visueel ruimtelijke en/of 

cultuurhistorische en/of ecologische waarden - het agrarisch bedrijf alsmede de be-

scherming van landschapswaarden (A)", met een nadere aanduiding voor "rust en/of 

het onverharde karakter van wegen (v)". Voorts is het plangebied ten oosten van de 

Molbergsteeg voornamelijk bestemd als "Agrarisch gebied met visueel ruimtelijke 

en/of cultuurhistorische en/of ecologische waarden - de bescherming van land-

schapswaarden” alsmede het agrarisch bedrijf (N), met een nadere aanduiding voor 

"bos, houtwallen, struwelen, weg- en erfbeplanting (b), hoogteverschillen (h) en rust 

en/of het onverharde karakter van wegen (v)". Het gebied tussen de Waterdijk en Kru-

klandsweg heeft de bestemming “Agrarisch gebied”. 

Voor de woningen en boerderijen in het plangebied gelden respectievelijk de bestem-

ming "Woondoeleinden" en "Agrarisch bedrijf". 

De omgeving van de aan te leggen oostelijke ontsluiting (Siemelinksweg) is bestemd 

in ‘bestemmingsplan buitengebied Deventer’ (2000), evenals de locatie waar kantoren 

ontwikkeld moeten worden. Een gedeelte is bestemd als “Agrarisch gebied met land-

schaps- en natuurwaarden.” Tegen de Rijksweg A1 is een klein gedeelte voor “Bos 

multifunctioneel” bestemd. De Dortherbeek is bestemd voor “Water”. 

Structuurvisie detailhandel (Gemeente Deventer, 2004) 

In de Structuurvisie is de nadruk gelegd op versteviging van de detailhandelsstructuur 

in de binnenstad. In de structuurvisie is aangeven dat op de Snipperling voornamelijk 

winkels in de woonbranche en doe-het-zelf-branche zijn vertegenwoordigd. De ge-

meente Deventer heeft op deze locatie meer en grotere bedrijven dan een stad met 

vergelijkbare omvang. Mede gelet op het relatief hoge aanbod aan perifere detailhan-
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del in Zutphen en Apeldoorn worden nieuwe vormen van perifere detailhandel op an-

dere plaatsen dan op de locatie Snipperling niet meer toegestaan.  

Werken aan de economie van Deventer: (Economisch businessplan voor Deven-

ter (Gemeente Deventer, 2001) 

De gemeente Deventer maakt zich in het economisch businessplan (Gemeente De-

venter, 2001) sterk voor het actief ondersteunen van een zich verbredende productie-

structuur en voor het bewerkstelligen van een verdere kwaliteitsslag in het productie-

milieu. De gemeente zet zich ter verbetering van de productiestructuur in voor: 

• grotere binding van bedrijven aan Deventer; 

• verbetering arbeidspotentieel; 

• groter aandeel van de zakelijke dienstverlening in de economie van Deventer; 

• vernieuwing van de productiestructuur door toepassing van nieuwe technologieën 

en door kennisontwikkeling; 

• toename van toeristische en recreatieve bedrijvigheid en verbeterde toeristische 

uitrusting van Deventer. 

 

Om de kwaliteit van het productiemilieu te verbeteren zet de gemeente Deventer zich 

in voor: 

• optimale kwaliteit bestaande werklocaties; 

• tijdig en kwalitatief goed aanbod van nieuwe werklocaties; 

• goede bereikbaarheid van de (binnen)stad en werklocaties met een daarop afge-

stemde infrastructuur; 

• volwaardig aanbod van hoogwaardige woonmilieus; 

• vergroting van het voorzieningenniveau; 

• ontwikkeling van een regionaal stedelijk netwerk Apeldoorn-Deventer-Zutphen. 

2.5 Afspraken tussen gemeenten Deventer en Gorssel 

Bestuursakkoord (1999) en Intentieovereenkomst (2000) 

In het bestuursakkoord zijn tussen de gemeenten Gorssel en Deventer afspraken ge-

maakt ten behoeve van de planontwikkeling van Bedrijvenpark A1. Onderdeel van het 

bestuursakkoord is de afspraak dat het bedrijventerrein voorzien moet worden van 

een bufferzone aan de zuidzijde ter afscherming van het Bedrijvenpark. De begren-

zing van de bufferzone is vastgelegd in een bijlage en ligt deels op het grondgebied 

van de gemeente Deventer en deels op het grondgebied van de gemeente Lochem. In 

aanvulling op het bestuursakkoord is een intentieovereenkomst tussen de beide ge-

meenten overeengekomen. Zowel het bestuursakkoord als de intentieovereenkomst 

zijn door de provincies Gelderland en Overijssel mede ondertekend. 

Addendum (2004) 

Dit addendum is opgesteld tussen de gemeente Deventer en voormalige gemeente 

Gorssel. In het addendum zijn de afspraken tussen de gemeenten vastgelegd over de 

aanleg van het Bedrijvenpark A1, de ontsluiting daarvan en de bufferzone.  

In het addendum op dit Bestuursakkoord van december 2004 zijn de begrenzing en 

de inrichting van de bufferzone aangepast. Hierdoor ligt de bufferzone in het geheel 

binnen het plangebied en binnen de gemeentegrens van Deventer. Daarnaast is 

overeengekomen dat de voormalige gemeente Gorssel zich zal inspannen om het 

EVZ model kamsalamander op Gorssels grondgebied tijdig te realiseren, conform het 

inrichtingsplan bufferzone. 
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Aan de provincies Gelderland en Overijssel is gevraagd het addendum mede te on-

dertekenen. Op afbeeldingen 4.2 en 4.3 is de (begrenzing van de) bufferzone weer-

gegeven. 
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3 BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE 

3.1 Bodem 

Hoogteligging 

De hoogteligging van het plangebied is wisselend en varieert tussen N.A.P. + 5,0 m. 

en N.A.P. +7,0 m. In het oosten van het plangebied komen plaatselijk hogere gedeel-

ten voor van rond N.A.P. + 8,0 m, voorbeeld hiervan is de Olthofkavel. In het westelijk 

deel van het plangebied, richting de IJssel, is het maaiveldniveau overwegend laag
4
. 

Bodemopbouw 

De omgeving van het plangebied en het plangebied zelf behoren tot het IJsseldal, hier 

vindt de afwatering plaats via beken en watergangen op de IJssel. In het westen, 

noorden en oosten van het plangebied worden overwegend poldervaaggronden (rn) 

en hoge bruine enkeerdgronden (bEZ) aangetroffen. In het centrale en zuidelijk deel 

van het plangebied komen vooral gooreerdgronden (pZN), laarpodzolgronden (Hn) en 

hoge zwarte enkeerdgronden (zEZ) voor. De poldervaaggronden volgen de gebieds-

delen die wat lager liggen en waar vroeger de (meer) natuurlijke afwatering plaats-

vond. Momenteel worden juist in de deelgebieden met dit type bodem de hoofdwater-

gangen aangetroffen (Pessinkwatergang en de Dortherbeek West). 

De poldervaaggronden worden hier gekenmerkt door kalkloosheid en aanrijking van 

de grond met ijzer. In dergelijke gronden kunnen van nature relatief hoge gehalten 

arseen voorkomen. De bovenste m van de bodem bestaat voornamelijk uit matig fijn 

zand, matig humeus, leem- en silthoudend. Lokaal komen leemlaagjes voor met een 

dikte van enkele decimeters. Plaatselijk wordt tevens een roestkleur aangetroffen. Met 

het toenemen van de diepte wordt het zand grover. De gebruiksmogelijkheden van de 

gronden rondom Epse zijn groot, gelet op een belangrijke indicator zoals draagkracht. 

 

Voor het plangebied zijn verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. In paragraaf 

5.6 wordt ingegaan op de resultaten van deze onderzoeken. 

3.2 Water 

Waterhuishouding 

Ten behoeve van de waterhuishouding is voor het Bedrijvenpark A1 een waterhuis-

houdingsplan opgesteld (Arcadis, 2008). In deze paragraaf wordt de uitgangssituatie 

aangaande water weergegeven.  

Grondwaterhuishouding 

De grondwaterstand varieert tussen 5,8 m +NAP in het westen van het plangebied tot 

6,9 m +NAP ten noordoosten van het plangebied (aan de noordzijde van de Schip-

beek). De regionale grondwaterstroming is in noordwestelijk richting. De grondwater-

stroming is sterk afhankelijk van de oppervlaktewaterpeilen op de IJssel en de Schip-

beek. Als de oppervlaktewaterstand op de IJssel laag staat vindt wegzijging plaats vanuit 

het plangebied naar de IJssel. Bij hoge oppervlaktewaterstanden op de IJssel kan de 

stromingsrichting tijdelijk omdraaien (noordoostelijk).  

                                                      
4
 Arcadis, waterhuishoudingsplan Bedrijvenpark A1 te Deventer (2008) 
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Er is dan sprake van een kwelstroom vanuit de IJssel en de Schipbeek richting het plan-

gebied. Deze kwelstroom is zeer sterk en resulteert in hogere grondwaterstanden in het 

plangebied. Delen van het plangebied kunnen blank komen te staan door deze kwel.  

Oppervlaktewaterhuishouding 

Het plangebied staat onder invloed van de volgende oppervlaktewateren: 

• De IJssel en de Schipbeek; 

• De Dortherbeek;  

• De Pessinkwatergang. 

 

Het plangebied watert af op de Schipbeek. De Schipbeek mondt uit in de IJssel die onge-

veer 1 kilometer ten westen van het plangebied ligt. De relatie tussen het plangebied en 

de IJssel en de Schipbeek is hierboven bij het onderdeel “grondwaterhuishouding” 

reeds toegelicht. 

Het plangebied maakt deel uit van het stroomgebied van de Dortherbeek. De Dorther-

beek draagt zorg voor de afwatering van het gehele plangebied. Onder normale om-

standigheden kan de Dortherbeek afwateren op de Schipbeek. Bij hoogwater op de 

Schipbeek treedt het gemaal Ter Hunnepe in werking.  

De Pessinkwatergang loopt in het midden van het plangebied en voert water vanuit het 

gebied tussen de winterdijk van de IJssel en de Deventerweg af naar de Dortherbeek. On-

der normale omstandigheden is echter sprake van een zeer geringe waterafvoer. De Pes-

sinkwatergang kan dan droogvallen. Als er sprake is van hoogwater op de IJssel, treedt er 

in het stroomgebied van de Pessinkwatergang veel kwel op. Deze kwel wordt gedeeltelijk 

geborgen in het gebied ten westen van de Deventerweg, maar ook in het plangebied. Op 

de Pessinkwatergang is de enige gemengde overstort van het dorp Epse gesitueerd. 

 

In de huidige situatie watert het plangebied richting het noordwesten, via de Pessink-

watergang (in het centrum van het plangebied) en de Dortherbeek-west (langs de 

oostkant van het plangebied) af. Onder normale omstandigheden kunnen de Pes-

sinkwatergang en de Dortherbeek onder vrij verval lozen op de Schipbeek. Indien er 

sprake is van hoge oppervlaktewaterstanden op de IJssel en de Schipbeek kan het 

stroomgebied van de Dortherbeek, waar het plangebied onderdeel van uitmaakt, niet 

meer onder vrij verval lozen op de Schipbeek. Er treedt dan een gemaal in werking (ge-

maal ter Hunnepe). Het gemaal moet de neerslag uit het gehele stroomgebied afvoeren 

(het gemaal wordt bij een waterstand hoger dan 5,20 m +NAP ter plaatse van de 

Schipbeek in bedrijf gesteld). De capaciteit van het gemaal is bij extremere neerslagge-

beurtenissen onvoldoende, waardoor een deel van het plangebied kan inunderen als ge-

volg van gestremde afvoer.  

 

Een beschrijving van het secundaire watersysteem (sloten) nabij de oostelijke ontslui-

ting is relevant, aangezien hier effecten zijn te verwachten als gevolg van de voorge-

nomen activiteit (aanleg tunnel onder het spoor).  

Langs het spoor ligt een aantal sloten, die het hemelwater van het spoor bergen. De 

sloten hebben geen afvoerfunctie. De zuidelijke oksel van de afslag Deventer-Oost op 

de rijksweg A1 is als bergingsgebied in gebruik. Via een duiker onder het spoor en 

een watergang wordt het water uit dit bergingsgebied vertraagd afgevoerd naar de 

Dortherbeek.  
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Grondwaterstanden en oppervlaktewaterpeilen 

In het plangebied komen de grondwatertrappen III, IV en VII. De gemiddeld hoogste 

grondwaterstand (GHG) varieert van 0,4 m tot 0,8 m –mv. De gemiddeld laagste 

grondwaterstand (GLG) varieert van 0,8 m tot 1,2 m –mv tot wel 1,6 m –mv. In de om-

geving van het plangebied ligt de GHG tussen 1,5 m en 2,5 m –mv; de GLG ligt hier 

tussen 2,0 m en 3,5 m –mv. Met een veldonderzoek is de hydromorfe GHG vastge-

steld. De GHG varieert tussen 0,3 m en 1,2 m –mv. 

 

Hieronder zijn de oppervlaktewaterpeilen van een aantal situaties weergegeven: 

 

Situatie 
Frequentie 1:x 

jaar 
IJssel Schipbeek Dortherbeek  

Huidig plange-

bied  

T=100  100 jaar NAP+7,04 m NAP+7,48 m NAP+6,5 m NAP+6,07 m 

Natte situatie 

(“GHG situatie”) 

10-20 dagen 

per jaar 
NAP+5,53 m NAP+5,86 m NAP+5,2 m NAP+5,38 m 

droge situatie (“GLG 

situatie”) 

10-20 dagen 

per jaar 
NAP+1,98 m NAP+4,59 m NAP+5,0 m NAP+4,89 m 

Bron: MER 2008, Arcadis 

Waterkwaliteit 

In de huidige situatie wordt de (grond)waterkwaliteit beïnvloed door agrarisch gebruik, 

afstromend water van (rijks)wegen en de riooloverstort. Hierdoor is sprake van emis-

sie van meststoffen vanuit de landbouw en verontreinigde stoffen vanaf onder andere 

de rijksweg A1 naar grond- en oppervlaktewater. 

3.3 Natuur 

In 2004 heeft een complete inventarisatie plaatsgevonden naar de beschermde soor-

ten in het plangebied. De inventarisatie is aangevuld met informatie van bewoners en 

natuurorganisaties. In 2008 zijn aanvullende inventarisaties naar vleermuizen en das-

sen gedaan in het bos bij de oostelijke ontsluiting. Ook is gekeken naar indicaties voor 

de aanwezigheid van holtebroedende vogels. De natuurwaarden zijn opgenomen in 

het rapport ‘Natuurtoets Bedrijvenpark A1’ (Arcadis, 16 oktober 2008). Onderstaand 

volgt een beknopt overzicht van de aanwezige natuurwaarden. Voor de volledige ge-

gevens wordt verwezen naar het rapport.  

Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel 

In de omgeving van het Bedrijvenpark A1 ligt het Natura 2000-gebied Uiterwaarden 

IJssel. De grens van dit gebied volgt in grote lijnen het winterbed van de IJssel. De 

grens ligt op ca. 600 m afstand van het Bedrijvenpark A1. Het deel van het Natura 

2000-gebied dat bij het Bedrijvenpark A1 ligt, is alleen aangewezen voor de Vogel-

richtlijngebied. De dichtstbijzijnde Habitatrichtlijngebieden liggen bij Gorssel, op meer 

dan twee kilometer afstand van het plangebied. 

Ecologische hoofdstructuur 

In de omgeving van het plangebied voor het Bedrijvenpark A1 liggen natuur- en bos-

gebieden die onderdeel zijn van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De begrenzing 

van de EHS is vastgesteld in de streekplannen van de provincies Gelderland en Over-

ijssel. 
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Het oostelijk deel van het Epserbos maakt deel uit van de EHS van de provincie Gel-

derland. Dit gedeelte grenst aan het oostelijk deel van het plangebied voor het Bedrij-

venpark A1. 

Het landgoed Oxerhof is onderdeel van de EHS van de provincie Overijssel. De hier 

aanwezige bosgebieden vallen onder de categorie ‘bestaand bos- en natuurgebied’. 

De omliggende graslanden vallen binnen het zoekgebied voor beheersgebieden. Hier 

kunnen eigenaren op basis vrijwilligheid beheersovereenkomsten afsluiten voor de 

ontwikkeling van soortenrijk grasland. 

Ecologische verbindingszones 

In en nabij het plangebied komen twee (provinciale) ecologische verbindingszones 

voor: de Dortherbeek en de Schipbeek, waarvan de Dortherbeek een specifieke eco-

logische doelstelling (SED) voor een laaglandbeek kent. Voor beide beken zijn als 

doelsoorten aangemerkt: Waterspitsmuis, vlinders, amfibieën en libellen. Door het 

plangebied loopt een niet juridisch vastgestelde ecologische verbindingszone model 

kamsalamander die de Oxerhof met de IJsselvallei verbindt.  

 

Het ruimtelijk beleid voor de EHS inclusief verbindingszones is (in beide provincies) 

gericht op het handhaven van de rust en het tegengaan van aantasting, verstoring en 

versnippering, door het weren van grootschalige nieuwe ontwikkelingen (met uitzon-

dering van de in het Streekplan reeds opgenomen nieuwe ontwikkelingen, waaronder 

het Bedrijvenpark A1 valt). Op deze gebieden is tevens het compensatiebeginsel van 

toepassing. Wanneer vanwege zwaarwegende maatschappelijke belangen en bij ge-

brek aan een passende andere locatie aantasting van de EHS niet te vermijden is, 

dan moet de opgetreden schade gecompenseerd worden door ontwikkeling van nieu-

we natuur op korte afstand van de aangetaste natuur. 

Flora 

De volgende door de Flora- en Faunawet beschermde plantensoorten zijn in het plan-

gebied aangetroffen: Akkerklokje, Grasklokje, Rapunzelklokje, Zwanebloem. Daar-

naast vermeldt FLORON de aanwezigheid van de, Gewone Dotterbloem, Aardaker, 

Gewone vogelmelk (vermoedelijk) en de Kleine maagdenpalm in en om het plange-

bied. Jeneverbes komt voor in het Epserbos. 

Fauna 

Vleermuizen 

In het plangebied zijn zeven verschillende soorten vleermuizen aangetroffen: de Ge-

wone Dwergvleermuis, de Laatvlieger, de Rosse Vleermuis, de Ruige Dwergvleer-

muis, de Baardvleermuis, de Grootoorvleermuis en de Watervleermuis.  

Voor vleermuizen is het gebied van de geprojecteerde bufferzone het meest belangrij-

ke deel van het plangebied. In en om de bufferzone bevinden zich de kolonies en de 

opgaande begroeiing vormt geschikte vliegroutes. De afwisseling van opgaande be-

groeiing en open gebied biedt verschillende soorten een aantrekkelijk jachtgebied. 

Naast de bufferzone is de Dortherbeek erg belangrijk voor vleermuizen. Dit lijnvormige 

element wordt gebruikt als jachtgebied en vliegroute. In het bos naast de oostelijke 

ontsluiting worden grote concentraties vleermuizen aangetroffen langs de aanwezige 

zandpaden, laanstructuren en aan de noordzijde van de bosrand. Ook langs de be-

planting van de spoorbaan foerageren vleermuizen. In het bos naast de oostelijke ont-

sluiting zijn geen verblijfplaatsen vastgesteld in boomholten. De aanwezigheid van 

kraamkolonies valt hier niet helemaal uit te sluiten. 
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Zoogdieren 

In het plangebied zijn de volgende beschermde zoogdieren aangetroffen: de egel, de 

eekhoorn, de haas, het konijn, de mol, de ree, de veldmuis, de bosmuis, de spitsmuis 

(spec.) en de das.  

Gezien de in het gebied voorkomende biotopen is het aannemelijk of mogelijk dat de 

volgende beschermde soorten in en rondom het gebied voorkomen: bosspitsmuis, 

dwergspitsmuis, huisspitsmuis, rosse woelmuis, aardmuis, woelrat, dwergmuis, wezel, 

hermelijn, bunzing, steenmarter en vos. 

 

Door het afwisselende landschap met opgaande begroeiing, weiden, bebouwing en 

solitaire bomen is de bufferzone voor de meeste zoogdieren het belangrijkste deel van 

het plangebied. Buiten het plangebied is het bos ten oosten van de oostelijke ontslui-

ting belangrijk voor zoogdieren. 

 

De Dortherbeek is aangewezen als ecologische verbindingszone voor o.a. de (zeld-

zame) waterspitsmuis. In de huidige situatie is de Dortherbeek weinig geschikt voor 

deze soort, zodat het aannemelijk is dat deze soort nu niet in het plangebied voor-

komt. 

 

Vogels  

In het plangebied is een groot aantal broedvogels waargenomen. Voor de volledige 

lijst wordt verwezen naar het rapport Natuurtoets Bedrijvenpark A1.  

De zuidelijk gelegen bufferzone heeft de hoogste soortenrijkdom binnen het plange-

bied. Dit gebied is met name van belang voor algemene struweelbroeders als tjiftjaf, 

heggemus en koolmees. Ook de begroeiing rondom de Dortherbeek is van belang 

voor struweelbroeders, zoals roodborst, zanglijster en tjiftjaf. Vogelsoorten, zoals gele 

kwikstaart, kievit en veldleeuwerik komen voornamelijk voor in het open gedeelte van 

het plangebied. De omgeving rondom de oostelijke ontsluiting is van belang voor soor-

ten van bos.  

 

Amfibieën en reptielen 

In de zuidelijke zone van het plangebied komen Groene Kikkersoorten voor. Daar-

naast zijn de Poelkikker, de Bruine Kikker, de Gewone Pad, Kleine watersalamander 

en de Ringslang aangetroffen.  

 

Vissen 

De Dortherbeek is onderzocht op aanwezigheid van beschermde vissoorten. Aange-

troffen zijn het Bermpje, de Kleine Modderkruiper en het Vetje. Daarnaast zijn ver-

schillende algemene vissoorten aangetroffen. 

 

Vlinders en libellen 

Tijdens de inventarisatie zijn geen beschermde soorten waargenomen. Uit gegevens 

van de lokale natuurorganisaties blijkt de bandheidelibel de Dortherbeek als voortplan-

tingsbiotoop te gebruiken. Daarnaast werden verschillende algemene soorten libellen 

aangetroffen. 

 



 

bestemmingsplan bedrijvenpark A1 toelichting 

18 

3.4 Landschap en bebouwing 

In het landschap is een duidelijk tweedeling waar te nemen. Het gebied ten westen 

van de Molbergsteeg/Pessinkwatergang is te zien als een relatief open landschap 

waar de kwaliteit van het landschap zich vertaalt in de aanwezigheid van de Waterdijk. 

Aan de oostzijde van de Molbergsteeg kent het landschap een grillig en gevarieerd 

kleinschalig karakter. Dit kleinschalige karakter wordt gevormd door diverse percelen 

met hun bebouwing en volwassen bomen. Ook de wegen naar deze percelen toe 

worden benadrukt door rijen bomen. De bosjes en houtwallen worden afgewisseld met 

weiden en akkers. De rug van de Olthof tezamen met het dal van de Dortherbeek 

vormen eveneens een bijzondere eenheid. Hierdoor ontstaat een zeer gevarieerd 

landschap met soms weidse vergezichten en soms een besloten karakter.  

 

Eén van de karakteristieke elementen van het plangebied is het aanwezige reliëf 

van dekzandruggen met essen, deels met beekdalen. Een voorbeeld van waarde is 

de dekzandrug en es waarop de Olthof ligt. De dekzandrug ligt evenwijdig aan het 

dal van de Dortherbeek. De overgang tussen de dekzandrug en es en het dal is 

goed zichtbaar door een steilrand met een stijging van 1,5-2 meter. De Dortherbeek 

is een karakteristieke laaglandbeek die zijn sporen, in de vorm van steile randen en 

glooiingen, in het landschap heeft achtergelaten. Samen met de Molbergsteeg met 

zijn hoogteverschillen in de randen zijn dit de belangrijkste geomorfologische waarde. 

Aan de westkant zijn twee kleine dekzandruggen te onderscheiden, waaronder de 

waardevolle es en dekzandrug van de uit 1350 daterende Waterdijk. Tussen de in 

het gebied aanwezige ruggen en essen bevindt zich een laaggelegen en nat ge-

bied. De vorm van de laagte geeft een beeld van het vroegere overstromingspa-

troon vanuit de Dortherbeek en de Schipbeek. De Waterdijk, essen, onverharde 

wegen en laan- en erfbeplanting zijn waardevolle historische landschapselementen 

in het gebied. 
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Bebouwing en functies 

De in het plangebied aanwezige functies zijn geïnventariseerd. In de volgende tabel 

zijn deze per adres weergegeven: 

straatnaam

huisnum

mer

aantal 

(bedrijfs)w

oningen huidige bestemming

Deventerweg 52 1 Wonen

Deventerweg 54 1 Wonen

Deventerweg 56 1 Wonen

Deventerweg 58 1 Wonen

Deventerweg 60 1 Wonen

Deventerweg 62 1 Wonen

Dortherweg 9 1 Wonen

Dortherweg 11 1 Wonen

Dortherweg 13 1 Agrarisch

Dortherweg 15 2 Agrarisch

Dortherweg 17 & 19 2 Agrarisch

Dortherweg 21 1 Wonen

Molbergsteeg 1 1 Wonen

Molbergsteeg 2 1 Wonen

Olthoflaan 10 & 12 2 Agrarisch

Olthoflaan 27 1 Wonen

Olthoflaan 29 1 Agrarisch

Waterdijk 1 1 Agrarisch

Waterdijk 2 1 Wonen

Waterdijk 3 1 Agrarisch

Waterdijk 5 1 Agrarisch  
Bron: Mer 2008, Arcadis 

 

Bij diverse woningen komen er naast de bijgebouwen ook voormalige agrarische be-

drijfsgebouwen voor. 

De bebouwing is veelal ontstaan als gevolg van de ingebruikname van de cultuur-

grond voor agrarische productie. De overige bebouwing is veelal ontstaan voor het 

gebruik als burgerwoning. 

3.5 Infrastructuur 

Langs de noordzijde van het plangebied loopt de Rijksweg A1. Deze autosnelweg 

vormt een belangrijke verbinding tussen Amsterdam-Apeldoorn-Deventer-Hengelo en 

verder richting Duitsland. De N348, Zutphenseweg/Deventerweg vormt de voornaam-

ste verbinding tussen Deventer en Zutphen. Aan de oostzijde van het plangebied ligt 

de spoorlijn Deventer-Zutphen en de Siemelinksweg.  

Door het plangebied zelf lopen thans een aantal ondergeschikte wegen. Parallel aan 

de A1, loopt van oost naar west de Molbergsteeg. Ongeveer centraal in het plange-

bied buigt deze weg af naar het zuiden en sluit aan op de Dortherweg. De Dortherweg 

loopt langs de zuidelijke rand van het plangebied en gaat over in de Kruklandsweg. 

In het westen van het plangebied ligt nog de Waterdijk. 



Afbeelding 3.1: Archeologische monumenten/verwachtingskaart
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3.6 Cultuurhistorie en archeologie 

Een aantal van de in het plangebied gelegen boerderijen en gebouwen is zowel 

bouwhistorisch als landschappelijk waardevol. De als gemeentelijk monument aange-

geven boerderij ‘de Olthof’ is waardevol vanwege de ligging op een dekzandrug met 

esdek (met hoge archeologische waarde). Deze dekzandrug gaat via een steilrand 

over naar de laagte van de Dortherbeek. Door het zuidwestelijk deel van het plange-

bied loopt de Waterdijk: een landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol lijnele-

ment.  

 

Vrijwel het gehele plangebied heeft een hoge/middelhoge archeologische verwach-

tingswaarde (zie afbeelding 3.1). Dit zijn met name de hoger gelegen gebieden waar 

de kans op nederzettingen uit vroegere tijden groter is dan in de lager gelegen gebie-

den. Rondom de boerderijen Olthof, Azink en nabij de Waterdijk zijn zeer waardevolle 

vindplaatsen van vroegere bewoning aangetroffen. Het gaat hierbij om de vondst van 

een complete boerderij uit de Middeleeuwen, een verdwenen watermolen en verschil-

lende sporen vanaf de IJzertijd. Deze gebieden moeten vóór de aanleg van Bedrij-

venpark A1 nader worden onderzocht. Van de gronden die in de verkenning zijn on-

derzocht, vereist circa de helft vervolgonderzoek. 

De aangetroffen resten van de watermolen zijn aangewezen als gemeentelijk monu-

ment. De bescherming daarvan geschiedt via de Monumentenwet en de gemeentelij-

ke monumentenverordening. 
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4 BESCHRIJVING GEWENSTE SITUATIE 

4.1 Behoefteraming 

Bedrijven- en kantorenlocaties in de Stedendriehoek 

Onder andere ten aanzien van economische ontwikkeling wordt er steeds intensiever 

samengewerkt in het kader van de regio Stedendriehoek. De regio Stedendriehoek 

kiest voor een ambitieuze maar tevens realistische visie. 

De regio wil haar ruimtelijk-economische structuur versterken en zich profileren als 

een regio, die geschikt is voor de vestiging van bedrijven uit verschillende markten. 

Door de Stec Groep is in juli 2007 een rapport opgesteld, waarin een onderbouwde 

visie is ontwikkeld op de regionale planning en segmentering van bedrijventerreinen. 

Voor bedrijventerreinen wordt in regio Stedendriehoek ingezet op een drielageninde-

ling van lokale, stedelijke (onder andere Bedrijvenpark A1) en (boven) regionale be-

drijventerreinen. 

Voor kantorenlocaties wordt ingezet op concentratie in de grotere kernen (waaronder 

Deventer) en functiemenging (onder andere woon-werklocaties). De ambitie valt uit-

een in de volgende vier doelstellingen: 

1. Versterken economische structuur. 

2. Creëren van voldoende ruimte voor bedrijvigheid met de juiste kwaliteit. 

3. Creëren van intra-regionale complementariteit. 

4. Beperken van plancapaciteit door zorgvuldig ruimtegebruik en revitalisering. 

 

In  2009 is door de Stedendriehoek het Economische Programmering- en Ontwikke-

lingsdocument (EPO) opgesteld. De ambitie van de Stedendriehoek is om met het 

EPO tot een versnelling van de uitvoering van de herstructureringsprojecten te komen 

en zo op de korte termijn resultaten te laten zien. Regionale samenwerking is hierbij 

van groot belang, maar ook de ondersteuning van de provincie en het rijk is noodza-

kelijk.  

In het EPO-document is aan onderstaande thema’s een nadere invulling gegeven, die 

een verdere uitwerking inhoudt van de doelstellingen van de Stedendriehoek zoals 

hierboven beschreven: 
- Thema A: reële ruimtebehoefte 
- Thema B: SER-ladder 
- Thema C: kwaliteit 
- Thema D: instrumentarium en organisatie.  

 

Behoefteraming in de Stedendriehoek 

In de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030 (2007) en in het Ruimtelijk Struc-

tuurbeeld Stedendriehoek 2030 (2004) wordt tot 2030 uitgegaan van een groei in ar-

beidsplaatsen van 46.000. Door de verdere ontwikkeling naar een meer kennisinten-

sieve economie is het uitgangspunt in het Structuurbeeld dat een sterker accent moet 

worden gelegd op dienstverlening (gehuisvest in kantoren). 

De regionale behoefte aan kantoorvolume wordt tot 2030 geraamd op 530.000 m² 

b.v.o.. 

De ruimtebehoefte aan bedrijventerreinen binnen de Stedendriehoek wordt tot 2030 

geraamd op 440 ha netto bedrijventerrein. Dit betreft uitbreidings- en verplaatsingsbe-

hoefte van regionale bedrijven en ruimtevraag voor nieuwvestigers. Tevens is hierin 

de extra behoefte opgenomen als gevolg van stedelijke herstructurering. Het grootste 
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deel van de vraag doet zich voor in de drie steden en concentreert zich vooral op het 

segment modern gemengd terrein. 

Het Bedrijvenpark A1 maakt in deze studie onderdeel uit van de bestaande plannen 

die tot en met 2010 worden gerealiseerd. 

 

In het EPO-document is in navolging op rijks- en provincaal beleid bij bepaling van de 

behoefteraming uitgegaan van het TM (Transatlantic Market) Scenario.  

Uitgaande van een hard aanbod tot 2030 van 310 ha bedrijventerrein, een uitbrei-

dingsvraag van 124 ha (BLM) en een vervangingsvraag van 117 ha (Gelderland in 

vier bedrijven) zien we met het TM-scenario een overschot van 69 ha nieuw bedrijven-

terrein in 2030. 

 

Behoefte gemeente Deventer 

In de jaren 1991 tot en met 1995 werd gemiddeld circa 4,8 ha per jaar uitgegeven 

(met een variatie tussen 3,5 en 5,6 ha per jaar). In de jaren 1996 tot en met 2000 be-

droeg de uitgifte per jaar gemiddeld 9,4 ha (met een variatie tussen 6 en 14 ha per 

jaar), terwijl in de periode 2001 tot en met 2004 de gemiddelde uitgifte circa 1,5 ha 

(met een variatie tussen 0,8 en 2,6 ha per jaar) bedroeg. 

Al vanaf 2001 is er sprake van stagnatie als gevolg van het ontbreken van voldoende 

aanbod. De toekomstige ruimtebehoefte tot 2030 voor bedrijventerreinen in de regio 

Stedendriehoek is in een aantal scenario’s (gebaseerd op de nieuwe inzichten uit de 

BLM) uitgewerkt in het rapport van de Stec Groep van juli 2007. Voor vier CPB groei-

scenario’s is de ruimtebehoefte aan bedrijventerreinen in de Stedendriehoek en De-

venter geprognosticeerd. 

Voor de gemeente Deventer bedraagt de behoefte aan bedrijventerrein in de periode 

2006-2030148 ha, waarvan 118 ha in de periode tot 2020, uitgaande van het hoogste 

groeiscenario (Global Economy) dat door de Stec in 2007 als meest waarschijnlijke 

scenario is betiteld. Omgerekend naar jaarlijkse uitgifte gaat het om circa 8 ha per jaar 

tot 2020 en 3 ha per jaar in de periode 2021-2030. 

 

Zoals vermeld is in het EPO-document op basis van feitelijke ontwikkelingen en nieu-

we inzichten het TM-scenario als uitgangspunt genomen. Voor wat betreft de positie 

van Deventer wordt geconcludeerd dat zij een bijzondere positie inneemt binnen de 

Stedendriehoek gezien haar ligging in de provincie Overijssel. Dit maakt dat Deventer 

zowel met de regio als met de provincie Overijssel afspraken over de programmering 

dient te maken. De gemiddelde ruimtebehoefte per jaar voor Deventer komt met het 

TM-scenario, variant 1 voor de periode 2009-2020 neer op 5,5 ha. per jaar. De ver-

vangingsbehoefte betreft 0,8 ha. per jaar. De totale behoefte bedraagt daarmee 6,3 

ha. per jaar. Binnen de Stedendriehoek zijn er echter regionale afspraken gemaakt 

over de opvang van de regionale behoefte: hiervoor zijn de regionale terreinen in 

Apeldoorn en Deventer aangewezen. De overige steden verwijzen de bedrijven met 

een regionaal karakter door naar deze terreinen. Dit zal in de praktijk een hogere 

ruimtebehoefte voor Deventer betekenen: de stad neemt immers een deel van de be-

hoefte uit andere gemeenten in de Stedendriehoek over.  

 

Wat betreft de kantoorontwikkeling  kunnen de ramingen in het  Kantorenonderzoek 

Deventer 2009 worden gehanteerd. Hierin wordt het maximale scenario van het BCI 

als het meest realistische gestempeld inhoudende een vraag tussen 2009 en 2020 

van 110.000 m² (9.200 m² bvo per jaar) met als reden dat dit scenario de gemiddelde 

opname uit het verleden nog het beste benadert.   



 

bestemmingsplan bedrijvenpark A1 toelichting 

25 

 

De huidige economische recessie is van een dergelijke omvang dat ze mogelijkerwijs 

van invloed is op de vraagontwikkeling naar kantoren op de langere termijn. Het is 

moeilijk te voorspellen of en in welke mate er een trendbreuk in de lange termijn vraag 

naar kantoren zal optreden. In afwijking van de ramingen uit het kantorenonderzoek is 

daarom het kantorenprogramma naar beneden bijgesteld, waarbij de vraagbehoefte 

meer het Transatlantic Market scenario van de BLM-methodiek benadert. De vrijgeval-

len hectares zullen beschikbaar  komen voor een hotelfunctie inclusief ondersteunen-

de horeca, vergader en congresfaciliteiten.  

Door horeca-activiteiten op het terrein te ontwikkelen wordt het aanbod op de zakelijk 

toeristische markt in Deventer versterkt. Bovendien ontstaat op het bedrijventerrein 

een aantrekkelijke en complementaire mix van functies. 

 

Beschikbare locaties in Deventer 

Begin 2009 had de gemeente Deventer nog 4,1 ha uitgeefbaar terrein tot haar be-

schikking. Grotere kavels zijn niet voorhanden. Leegstaande bedrijfsgebouwen kun-

nen alleen in een heel specifieke behoefte voorzien. Ten  gevolge van de ontwikkeling 

van het Bedrijvenpark A1 komt circa 52 ha uitgeefbare grond ter beschikking. 

Daarnaast zal via herstructurering van binnenstedelijke bedrijventerreinen circa 10 ha 

beschikbaar komen voor uitgifte. Het totaal uitgeefbare oppervlakte bedrijfsterrein be-

draagt derhalve in totaal circa 68 ha. Bij een uitgiftetempo van circa 6,3 ha per jaar 

zou in theorie met dit berekende uitgiftetempo  en zonder noemenswaardige alterna-

tieven in de gemeente, het Bedrijvenpark A1 in tien jaar kunnen worden uitgegeven. 

Daarbij is geen rekening gehouden met een inhaalvraag, voor met name grote kavels, 

waardoor de feitelijke vraag waarschijnlijk groter is. Om de beoogde jaarlijkse afzet te 

kunnen realiseren, is het van belang dat er een ruim aanbod is van bedrijventerrein en 

een differentiatie in het aanbod ten aanzien van ligging, uitstraling, bereikbaarheid en 

grootte van de kavels. 

 

In het Kantorenonderzoek Deventer 2009 is de ambitie uitgesproken dat ‘de kanto-

renmarkt zich in balans ontwikkelt’. Geconcludeerd is dat regievoering op de Deventer 

kantorenmarkt noodzakelijk is, waarbij gekozen wordt voor ontwikkeling van groot-

schalige kantoorontwikkeling op het bedrijvenpark A1.Op deze snelweglocatie Bedrij-

venpark A1 komt 85.000 m² bvo ter beschikking. De kantoren op Bedrijvenpark A1 

vormen een aanvulling op het totale aanbod van kantorenlocaties, niet alleen in abso-

lute zin maar vooral in de zin, dat daarmee de differentiatie in het aanbod wordt ver-

breed qua bereikbaarheid, uitstraling, moderniteit, comfort, indeling, flexibiliteit, duur-

zaamheid etc. Het totale aanbod van kantorenlocaties in de periode tot 2020 komt 

samen met Bedrijvenpark A1, na regievoering door gemeente Deventer zoals be-

schreven in het Kantorenonderzoek Deventer 2009, op circa 110.000m² bvo. 

Daarmee beschikt Deventer, indien dit volledig tot ontwikkeling wordt genomen, over 

ruim voldoende aanbod, zowel absoluut als qua differentiatie. Bedrijvenpark A1 is met 

name bedoeld voor snelweggeoriënteerde kantoren in een representatieve omgeving. 

 

Segmentering 

Bedrijvenpark A1 wordt ontwikkeld voor de vestiging van nieuw (boven) regionale be-

drijvigheid en bedrijven die hechten aan een zichtlocatie vanaf de snelweg, goede be-

reikbaarheid, uitstraling en etalerende architectuur. Op het bedrijventerrein kunnen 

zich bedrijven vestigen tot maximaal milieucategorie 3.2 of eventueel milieucategorie 
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4 indien bedrijven kunnen aantonen dat ze voldoen aan de milieueisen voor categorie 

3.2 bedrijven. 

4.2 Locatiekeuze 

Proces 

In het in 2003 in procedure gebrachte MER voor het Bedrijvenpark A1 (Oranjewoud, 

2002) is, conform de Richtlijnen (gemeente Deventer, 2000),
 
een verantwoording van 

de locatiekeuze van het Bedrijvenpark A1 opgenomen. Deze verantwoording betrof 

een samenvatting van het achtergronddocument “Probleem- en doelstelling bedrijven-

terrein en voetbalstadion” ten behoeve van de milieu-effectrapportages bedrijventer-

rein Linderveld en Bedrijventerrein A1 (Oranjewoud, 2002). Dit achtergronddocument 

heeft tezamen met het MER Bedrijvenpark A1 ter inzage gelegen. Zoals eerder ge-

zegd is de context van dit achtergronddocument voor wat betreft het Bedrijvenpark A1 

nog steeds actueel. 

 

Aangezien er in het toetsingsadvies van de Commissie voor de milieu-

effectrapportage (d.d. 5 januari 2004) geen opmerkingen zijn gemaakt op deze loca-

tieverantwoording, wordt voor een beschrijving van en toelichting op de locatieafwe-

ging verwezen naar het bovengenoemde achtergrondrapport. In deze paragraaf wordt 

volstaan met een beknopte toelichting op de keuze van de gemeente Deventer om de 

locatie Bedrijvenpark A1 verder uit te werken.
 
In navolgend kader zijn de onderzochte 

locaties
 
benoemd. 

Onderzochte locaties voor bedrijventerreinen in en om Deventer 

 

De potentiële locaties voor bedrijventerreinen in en om Deventer zijn geselecteerd 

aan de hand van de volgende voorwaarden:  

� Een oppervlakte van minimaal 80 tot 100 ha, zodat een bedrijventerrein van 

minimaal 70 ha (indicatief) uitgeefbaar mogelijk is. 

� Een goede ontsluiting voor personen- en goederentransport. 

� Een goede bereikbaarheid voor langzaam en snel verkeer en voor openbaar 

vervoer. 

� De mogelijkheid voor een efficiënte verkaveling met kavelgroottes tot circa 2 ha. 

� Ruimte voor tenminste milieucategorie 3.2-bedrijven, met onder voorwaarden 

mogelijkheden voor categorie 4 bedrijven.  

 

Op basis van bovenstaande voorwaarden zijn de volgende locaties geselecteerd: 

Locatie   Gemeente        Omvang 

A1   Deventer (tot 1-1-2000 gemeente Gorssel)  120 ha 

Oxerveld  Deventer (tot 1-1-1999 deels gemeente Bathmen) 350 ha 

Bathmen  Bathmen       120 ha 

Posterenk  Voorst (Gelderland)     125 ha 

Linderveld  Deventer (tot 1-1- 1999: gem. Diepenveen)  200 ha 

 

Bron: MER 2008, Arcadis 
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De bovenstaande locaties zijn getoetst aan criteria op het gebied van ruimtelijke orde-

ning, mobiliteit en bereikbaarheid, woon- en leefmilieu, landschap, cultuurhistorie en 

archeologie, water, bodem, ecologie en economie en beschikbaarheid. 

Locatiekeuze 

Op basis van de locatievergelijking en beoordeling heeft de gemeente Deventer aan-

vankelijk gekozen voor het uitwerken van de locatie van het Bedrijvenpark A1
5
 en van 

Linderveld. In het structuurplan van de gemeente Deventer (2004) is het Bedrijven-

park A1 aangemerkt als Bedrijventerrein in ontwikkeling. Ook in de Regionale Struc-

tuurvisie Stedendriehoek 2030 (mei 2007) is de ontwikkeling van het Bedrijvenpark A1 

als autonome ontwikkeling meegenomen. Begin 2006 heeft de Raad van State het 

goedkeuringsbesluit van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Linderveld in 

Deventer vernietigd. Dit nieuwe feit kan gevolgen hebben voor de locaties voor bedrij-

venterreinen en/of woningbouw in de Stedendriehoek, maar welke gevolgen dat zijn, 

is nu nog niet zeker. Als het andere geplande bedrijventerrein in Deventer, Bedrijven-

park A1 dat nu nog in procedure is, wel doorgang vindt, wordt Linderveld niet als be-

drijventerrein, maar als woningbouwlocatie ontwikkeld. Het Bedrijvenpark A1 is echter 

niet voldoende groot om alle vraag naar bedrijventerreinen in Deventer in de toekomst 

op te vangen. Een nieuwe grote locatie moet worden gevonden in het regionale ver-

band van de Stedendriehoek. Ook binnen de gemeente Deventer wordt gekeken op 

welke plaatsen er nog extra ruimte kan worden gevonden voor bedrijvigheid.  

 

De realisatie van Bedrijvenpark A1 betekent een duidelijke versterking van de stedelij-

ke structuur van Deventer. Door de aanwezigheid van bestaande en aanleg van nieu-

we infrastructuur is de ontsluiting per auto, fiets en OV goed te organiseren.  

Door de ligging grenzend aan de rijksweg A1 biedt de locatie verder goede mogelijk-

heden tot het aantrekken van de gewenste bedrijvigheid.  

De locatie ligt bovendien geheel binnen de gemeentegrenzen van Deventer. Ook 

heeft de gemeente een aantal percelen in eigendom, waardoor het terrein in relatief 

kort tijdsbestek kan worden ontwikkeld. 

 

Op het terrein van ‘milieu’ scoort het Bedrijvenpark A1 minder gunstig dan de overige 

onderzochte locaties. De gemeente Deventer is echter van mening dat de genoemde 

milieugevolgen kunnen worden beperkt wanneer bij het opstellen van het steden-

bouwkundig plan nadrukkelijk rekening wordt gehouden met het milieu. In het plan zal 

daarom onder meer ruimte gereserveerd worden voor een bufferzone tussen het be-

drijventerrein en de woonbebouwing van Epse. Daarnaast zal rekening worden ge-

houden met de aanwezige “natte” en “droge” ecologische verbindingszones en de be-

nodigde watervoorzieningen voor retentie (wateropslag), inundatie (onder water staan) 

en bergingscapaciteit.  Ook het behoud van in het plangebied aanwezige landschap-

pelijke en cultuurhistorische waarden vormt een belangrijke randvoorwaarde voor het 

ruimtelijk ontwerp.
  

                                                      
5
  In het structuurplan van de gemeente Deventer (2004) is het Bedrijvenpark A1 aangemerkt als Bedrij-

venterrein in ontwikkeling. 
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4.3 Doelstellingen Bedrijvenpark A1 

Voor de ontwikkeling van het Bedrijvenpark A1 geldt de volgende hoofddoelstelling:  

  

Het voorzien in de behoefte aan bedrijventerreinen voor de gemeente Deventer, naast 

de vestiging van te verplaatsen bedrijven vanuit andere delen van Deventer ook voor 

nieuwe hoogwaardige bedrijvigheid, met bijbehorende architectuur, goed aangesloten 

op het snelwegnet. 

Bron: MER 2008, Arcadis 

 

In het
 
MER uit 2002 was er binnen het Bedrijvenpark A1 een locatie gereserveerd 

voor een nieuw voetbalstadion voor Go Ahead Eagles. Deze geplande verplaatsing en 

nieuwbouw van het voetbalstadion voor Go Ahead Eagles is niet meer aan de orde. 

Het stadion blijft op de huidige locatie gehandhaafd en is in 2006 gerenoveerd. 

 

De hoofddoelstelling wordt nader ingevuld door het streven naar duurzaamheid van 

de gemeente Deventer. De duurzaamheidsdoelstelling voor Bedrijvenpark A1 is als 

volgt geformuleerd: 

 

Het ontwikkelen van een duurzaam bedrijventerrein uitgaande van verantwoord ruim-

tegebruik, het zoveel mogelijk voorkomen en beperken van milieuverontreiniging en 

-hinder en het gebruik van natuurlijke grond- en hulpstoffen.  

Bron: MER 2008, Arcadis 

 

Voor de uitwerking van het Bedrijvenpark A1 betekent deze nevendoelstelling: 

• Zo mogelijk beperken van het ruimtebeslag en behoud van bestaande functies en 

waarden; 

• Flexibiliteit in gebruik en indeling van het bedrijventerrein 

• Minimaliseren van de verkeersruimte 

• Minimaliseren van het verharde oppervlak op zowel de openbare als private    

ruimte 

• Minimale verstoring geohydrologische relaties; 

• Beperken gebruik grondstof water; 

• Minimale verstoring kwaliteit grond- en oppervlaktewater; 

• Minimaal grondverzet en minimale in- en export van (verontreinigde) grond; 

• Minimale verstoring van de bodemkwaliteit; 

• Minimale aantasting van de bestaande natuurwaarden; 

• Minimale verstoring van landschap, geomorfologie en cultuurhistorie; 

• Behoud kwaliteit leefmilieu voor omwonenden en recreanten, intern en extern; 

• Minimaliseren verbruik van grondstoffen en beperken ontstaan van afval; 

• Beperken van de groei van (auto)mobiliteit en hinder door verkeer; 

• Minimaliseren van de hinder door verkeer (geluid, licht, congestie) en van de 

effecten op de verkeersveiligheid. 

• Efficiënt en duurzaam gebruik van energiebronnen: besparing van 40% ten 

opzichte van een conventioneel bedrijventerrein. 
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4.4 Uitgangspunten en hoofdkenmerken voor Bedrijvenpark A1 (MER 2008, Arcadis, 

2008) 

Oorspronkelijke opzet 

Voorafgaand aan het voorliggende bestemmingsplan is in 2003 een bestemmingsplan 

in procedure gebracht voor het Bedrijvenpark A1. Dit voorontwerp bestemmingsplan 

heeft medio 2003 tezamen met de MER 2002, ter inzage gelegen. Ten aanzien van 

het MER 2002 en het voorontwerpbestemmingsplan heeft de gemeente veel inspraak-

reacties van omwonenden en belanghebbenden ontvangen. De Commissie m.e.r. 

bracht een negatief toetsingsadvies uit en verzocht om een aanvulling op het MER. 

Naar aanleiding hiervan is besloten om het stedenbouwkundig ontwerp aan te passen, 

een nieuwe MER op te stellen en een aangepast ontwerp-bestemmingsplan op te stel-

len.  

 

Naar aanleiding van vooroverleg, de inspraakreacties, en het toetsingsadvies van de 

Commissie m.e.r. in 2004 heeft de gemeente Deventer ervoor gekozen om, alvorens 

een nadere uitwerking te maken, het plan nog eens goed te bezien.  

De ambitie voor het Bedrijvenpark A1 is de ontwikkeling van een duurzaam bedrijven-

terrein. In paragraaf 4.3 zijn hiervoor diverse nevendoelstellingen geformuleerd.
 
Deze 

doelstellingen zijn uitgewerkt in een aantal kenmerken en uitgangspunten voor het 

ruimtelijk ontwerp van het Bedrijvenpark.  

In 2004 is vervolgens één duurzaam ruimtelijk ontwerp opgesteld waarin de uitgangs-

punten zo optimaal en afgestemd mogelijk zijn uitgewerkt. Op deze wijze is een duur-

zaam ruimtelijk plan ontworpen, het voorkeursalternatief, dat tevens
 
de basis vormt 

voor het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA). Om te komen tot een duurzaam 

ruimtelijk ontwerp is gewerkt volgens de lagenbenadering. 

 

Gedurende het ontwikkelingsproces is op een aantal punten overleg gevoerd met
 
be-

trokkenen en belanghebbenden. Met bewoners van het gebied, bewoners van de De-

venterweg, Dorpsraad Epse en de Verenging Woonmilieu Epse is overleg geweest 

over de inrichting van de bufferzone. Met de bewoners van de Deventerweg, de pro-

vincies Gelderland en Overijssel en de voormalige gemeente Gorssel heeft specifiek 

overleg plaatsgevonden over verkeerskundige zaken. Met het waterschap Rijn en IJs-

sel is vooroverleg gevoerd in het kader van de Watertoets. Tenslotte is met de provin-

cie Overijssel vooroverleg gevoerd over alle voor dit plan relevante aspecten. 

 

In een aantal ontwikkelrondes is een aangepast ruimtelijk plan tot stand gekomen. Dit 

ruimtelijk plan is in het 2
de

 MER Bedrijvenpark A1 2005 als voorkeursalternatief opge-

nomen. Tevens is een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld. 

 

Naar aanleiding van de inspraakreactie van het waterschap Rijn en IJssel over de lig-

ging van de Dortherbeek in relatie tot de uitwerking tot laaglandbeek, overleg met 

Rijkswaterstaat over de vormgeving van de oostelijke ontsluiting en een advies van de 

Commissie m.e.r. op het MER uit 2005, heeft de gemeente Deventer ervoor gekozen 

om het plan op twee punten aan te passen. De Dortherbeek is verplaatst naar de rand 

van de kantorendriehoek en de oostelijke ontsluiting is geoptimaliseerd. Daarnaast is 

in overleg met het waterschap nadere invulling gegeven aan de waterbergingsopgave 

buiten het plangebied. 
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Het nieuwe ontwerp is vertaald in een beeldkwaliteitplan (april 2008) en
 
is als voor-

keursalternatief opgenomen in de 3
de

 MER (2008) en verwerkt in dit ontwerp bestem-

mingsplan. 

Uitgangspunt: Lagenbenadering 

Bij het ontwikkelen van het Bedrijvenpark is de ambitie geformuleerd het terrein duur-

zaam te ontwikkelen. Om te komen tot een duurzaam ruimtelijk ontwerp is gewerkt 

volgens de lagenbenadering. De lagenbenadering, die in de Nota Ruimte is gehan-

teerd, is gebaseerd op een analyse van de ruimte door middel van een verzameling 

kaartbeelden. Via deze kaarten wordt de ruimte in lagen uiteengerafeld, van grond-

soorten en waterstromen, via landschapsstructuren en ecologische waarden tot be-

bouwing en functies. Door deze opbouw in lagen ontstaat een helder beeld, zowel van 

de feitelijke gegevens als van de mogelijke knelpunten en aanknopingspunten voor 

nieuwe ontwikkelingen. Op basis van de lagenbenadering kan bijvoorbeeld aangege-

ven worden welke gebieden beschermd moeten worden of juist voor mogelijke ont-

wikkeling in aanmerking komen, welke gebieden vanuit waterhuishoudkundig oogpunt 

wel en niet geschikt zijn voor bepaalde functies en welke gebieden wel of niet zonder 

grote investeringen ontsloten kunnen worden.  

Uitgangspunt: Optimaal ruimtegebruik 

In de Nota Ruimte zijn drie strategieën voor een betere benutting van de ruimte opge-

nomen, namelijk intensiveren, combineren en transformeren.  

Bij intensivering van ruimtegebruik wordt kwaliteit toegevoegd aan de ruimte. Er wordt 

gestreefd naar hoge(re) bebouwingsdichtheden. Ook kan worden gedacht aan onder-

grondse infrastructuur, ondergronds bouwen, bouwen in de hoogte en geschakeld 

bouwen. Voordelen van intensief ruimtegebruik zijn onder meer ruimtebesparing, 

energiebesparing, mogelijkheden voor (landschappelijke) inpassing, ruimte voor en 

combinatie met andere functies en vergroting draagvlak voor voorzieningen en open-

baar vervoer. Intensief ruimtegebruik is te regelen door middel van taakstellende richt-

lijnen zoals minimale bebouwingspercentages en de verhoging van maximale bouw-

hoogtes, minimale bouwhoogtes, een regeling voor ondergronds ruimtegebruik, 

integrale benadering voor rooilijnen, afstanden tot gebouwen, groenstroken en water-

partijen en gezamenlijke voorzieningen. Bij het combineren van functies wordt op een 

zelfde locatie aan meerdere functies invulling gegeven. Hierdoor wordt de belevings-

kwaliteit verhoogd en wordt een grotere sociale veiligheid bereikt.  

 

Op het Bedrijvenpark A1 dienen zoveel mogelijk functies gecombineerd te worden en 

moet het ruimtegebruik van de ‘stedelijke functies’ intensief zijn. 

Overige uitgangspunten voor het bedrijvenpark A1: 

De ambitie ten aanzien van duurzame ontwikkeling is uitgewerkt in onderstaande uit-

gangspunten en randvoorwaarden voor het ruimtelijk ontwerp voor het Bedrijvenpark 

A1:  

1. De bufferzone tussen het nieuw te realiseren bedrijvenpark en het dorp Epse 

moet een afschermende werking hebben (tegen visuele, geluid-, licht- en ver-

keershinder).  

2. De inrichting van de bufferzone moet aansluiten op de landschappelijke waarden 

van het gebied en versterkt deze richting het zuiden.  

3. De bufferzone krijgt vier functies. Allereerst heeft de bufferzone een landschappe-

lijke functie. Ten tweede dient deze als afscherming tussen de woonbebouwing 
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van Epse en het bedrijventerrein. Ten derde wordt in de bufferzone de aanwezige 

“droge” ecologische verbindingzone (model Kamsalamander) opgenomen. Ten-

slotte wordt er ruimte gereserveerd voor retentie/infiltratie van water.  

4. Het Bedrijvenpark is georiënteerd op de rijksweg A1 en zal zo dicht mogelijk tegen 

de snelweg aan komen te liggen en daarmee zo ver als mogelijk van de woonbe-

bouwing van Epse af. 

5. De hoofdontsluiting van het bedrijventerrein is de oostelijke ontsluiting in de vorm 

van een tunnel. Deze tunnel kent een zodanig ontwerp dat een afwikkeling van 

100% van het verkeer via de tunnel mogelijk is.  

6. De te realiseren westelijke ontsluiting op de N348 (de Deventerweg) wordt mini-

maal ontworpen, om de doorstroming op de N348 zo min mogelijk te hinderen.  

7. Om de toename van geluid als gevolg van het wegverkeer op de Deventerweg te 

beperken, wordt de as van de Deventerweg verlegd. Op deze wijze wordt ruimte 

gecreëerd voor het aanbrengen van een wal tussen de Deventerweg en de aan-

grenzende woningen als visuele afscherming.  

8. De Dortherbeek kent een specifiek ecologische doelstelling (SED) voor een laag-

landbeek. De beek moet dusdanig worden ingepast dat deze doelstelling kan 

worden bereikt. 

9. Het plan moet ruimte bieden aan voldoende retentiecapaciteit. 

10. Er dient zo veel mogelijk bergingscapaciteit voor de Dortherbeek in het plangebied 

behouden te blijven. 

11. Het water in de Dortherbeek en de retentiegebieden worden “beleefbaar”gemaakt. 

  

Deze uitgangspunten en randvoorwaarden hebben als basis gediend voor de optima-

lisatie van de oorspronkelijke voorgenomen activiteit en de ontwikkeling van het ste-

denbouwkundig plan.  

Hoofdkenmerken bedrijvenpark A1  

Het bedrijvenpark wordt aan de noordzijde dicht tegen de rijksweg A1 aan gesitueerd. 

Aan de oostzijde ligt de spoorlijn Deventer-Zutphen en aan de westzijde de N348 (De-

venterweg).  

Aan de oostzijde krijgt het bedrijvenpark een aansluiting op de rijksweg A1. Deze 

hoofdontsluiting van het bedrijvenpark vindt door middel van een tunnel onder het 

spoor plaats. Tevens wordt het bedrijvenpark vanaf de westkant ontsloten op de 

N348. Deze aansluiting zal minimaal worden gedimensioneerd.  

Aan de zuidzijde van het bedrijvenpark wordt een groene bufferzone aangebracht, die 

onder andere dient als afscherming voor de woonbebouwing van het dorp Epse. In 

deze bufferzone worden de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en archeo-

logische waarden zoveel mogelijk ingepast. Ook zal in de bufferzone een ecologische 

verbindingszone (model kamsalamander) worden aangebracht.  

In het plangebied loopt de Dortherbeek. Deze beek wordt ingepast in het plangebied 

en wordt zodanig vormgegeven dat zij haar functie als ecologische verbindingszone 

(model laaglandbeek) kan vervullen. Met name aan de noord- en westzijde van het 

plangebied worden retentiegebieden aangebracht.  

 

Het bedrijvenpark is als zichtlocatie aan de rijksweg A1 primair bedoeld voor hoog-

waardige bedrijvigheid en kantoren. De te vestigen bedrijven vallen in de categorieën 

1 tot en met 3.2, met onder voorwaarden mogelijkheden voor categorie 4 bedrijven. 

Het bedrijvengedeelte van het plangebied krijgt een functioneel ontwerp. De archi-

tectonische kwaliteit zal niet zozeer ontstaan als gevolg van de inrichting van het  



Afbeelding 4.1: Inrichitng bedrijvenpark
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openbaar gebied als wel als gevolg van de architectonische kwaliteit van de individue-
le gebouwen, de onderlinge relatie tussen de gebouwen en de situering van de ge-
bouwen ten opzichte van de openbare weg.  
In het plangebied wordt één groot distributiekavel (van circa 13 ha) voorzien.  
Het minimale bebouwingspercentage van een kavel bedraagt 50%. Het maximale be-
bouwingspercentage bedraagt 75%. Bedrijven dienen op eigen terrein te parkeren. 
Parkeren op de openbare weg is niet toegestaan. Bedrijven zullen worden gestimu-
leerd om zo mogelijk op het dak te parkeren dan wel hun bedrijfsvoering “in de hoog-
te” te organiseren. Bedrijven zullen tevens worden gestimuleerd om te werken met 
besparende en milieuvriendelijke energieconcepten. Het kantorengedeelte zal volgens 
een ‘campusmodel’ worden ontwikkeld: circa 10 vrijstaande gebouwen die qua archi-
tectuur ‘familie van elkaar zijn’. Er wordt geparkeerd op maaiveld. Door de parkeer-
voorziening af te dekken met een grasdek ontstaat een tweede maaiveld dat belopen 
kan worden.  
 
Op het bedrijvenpark is ruimte benodigd voor een groene bufferzone en voor voldoen-
de waterberging en waterretentie. Een en ander heeft in het volgende ruimtebeslag/ 
oppervlakteverdeling geresulteerd.: 
Bruto Oppervlak  136,7 ha  
Bedrijven    44,7 ha 
Kantoren      3,4 ha (maximaal 85.000 m² b.v.o.) 
Infrastructuur   27,9 ha 
Water     14 ha 
Groen/bufferzone   39,1 ha   
De totale omvang van het uitgeefbaar gebied is 48,8 ha. 
 
Voor het aantal werknemers dat in de toekomst op het bedrijvenpark werkt, is uitge-
gaan van in totaal circa 8700 personen. Voor het opstellen van de verkeersprognose 
is ervan uitgegaan, dat er circa 4.000 mensen (1 werknemer/circa 24 m² b.v.o.) komen 
te werken in de te vestigen kantoren in de noordoost hoek van het plan, circa 2.000 
mensen bij de te vestigen bedrijven in het oostelijk deel van het plan en circa 2.700 
mensen (circa 90 arbeidsplaatsen/hectare uitgeefbaar terrein) bij de te vestigen be-
drijven in het westelijk deel. Het aantal arbeidsplaatsen is relatief hoog in verband met 
de beoogde hoogwaardigheid van het bedrijventerrein. 

4.5 Inrichting van Bedrijvenpark A1  

Het ruimtelijk ontwerp is opgebouwd uit de volgende bouwstenen: 
• Bufferzone; 
• Dortherbeek; 
• Bestaande landschappelijke en cultuurhistorische elementen; 
• Waterhuishouding en retentie; 
• Infrastructuur op het bedrijvenpark;  
• Ontsluiting van het bedrijvenpark; 
• Indeling uitgeefbaar terrein. 
 
In deze paragraaf zullen de bouwstenen achtereenvolgens besproken worden. 
 



Afbeelding 4.2: Bufferzone
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4.5.1 Bufferzone 

In het plan uit 2002 is uitgegaan van het belang van doorzicht vanuit het ‘achterland’ 

(Epse en omgeving) richting de Rijksweg A1 en andersom. Hiervoor waren in het plan 

zichtlijnen gecreëerd dwars op het plangebied, aansluitend op een noord-zuid stro-

kenverkaveling. Uit de inspraak op het MER en het voorontwerpbestemmingsplan 

bleek, dat de omgeving juist behoefte heeft aan een bufferzone die een goede (visue-

le) afscherming van het bedrijvenpark naar het zuiden toe waarborgt. Verder waren in 

het oorspronkelijke ontwerp de droge en natte ecologische verbindingszone langs de 

rijksweg A1 gepositioneerd. Door de ligging van deze ecologische verbindingszones 

bleek dat de functie van met name de ecologische verbindingszone model kamsala-

mander niet goed kon worden gegarandeerd. Het ontwerp is in 2005 aangepast om 

aan deze bezwaren tegemoet te komen. In het huidige ontwerp (2008) is dit als zoda-

nig gehandhaafd.   

 

Het inrichtingsplan voor de bufferzone (inclusief ecologische verbindingszone) is, in 

opdracht van de gemeente Deventer en de gemeente Gorssel gezamenlijk en in sa-

menwerking met onder andere omwonenden, uitgewerkt door het bureau VISTA, een 

bureau in landschapsarchitectuur. (VISTA, 2005) Dit plan waarborgt, naast een uitge-

breid landschappelijk ontwerp voor de afschermende werking, een zorgvuldige inpas-

sing van de ecologische verbindingszone kamsalamander.  

 

In het nieuwe plan wordt het Bedrijvenpark A1, zover als mogelijk, opgeschoven rich-

ting de rijksweg A1. De verschuiving van het bedrijventerrein naar de rijksweg A1 is 

mogelijk doordat de Dortherbeek min of meer op zijn plaats blijft en de ecologische 

verbindingszone een plaats krijgt in de bufferzone. (Een deel van) de bufferzone wordt 

ingericht als ecologische verbindingszone voor kamsalamanders, maar krijgt niet de 

juridische status van een ecologische verbindingszone.  

 

De verplaatsing van de ecologische verbindingszone zorgt voor een meerwaarde van 

de bufferzone: op deze wijze is de zone meer dan een buffer tussen bedrijven en wo-

ningen. De bufferzone is in het nieuwe plan bovendien naar het noorden toe aanzien-

lijk ruimer. Dit is mede ingegeven door de wens om de Waterdijk te behouden en de 

Olthofkavel goed in te passen. Door de ruimte die geboden wordt voor de aanleg van 

de bufferzone, is het percentage uitgeefbaar terrein op het Bedrijvenpark beperkt tot 

circa 50%. Dit is in vergelijking met andere bedrijventerreinen een laag percentage. 

Aan de zuidzijde sluit de bufferzone aan bij de luwte van de woonomgeving van het 

dorp Epse. De overgang tussen bedrijvenpark en bufferzone wordt gevormd door een 

structuur van houtwallen die aangelegd wordt op een grondwal van circa 4 m hoog. 

De grondwal volgt zoveel mogelijk de aanwezige lijnen in het landschap. Dit versterkt 

de visueel afschermende werking en vergroot de landschappelijke kwaliteit van de 

bufferzone. Aan de zuidzijde van de bufferzone wordt een bomenrij aan de zijde van 

Epse met beplanting op de achtergrond aangebracht. Hierdoor is er vanaf de zuidzijde 

zo weinig mogelijk zicht op de bedrijven van het bedrijvenpark. Door deze inrichting 

van de bufferzone ontstaat een strikte scheiding tussen bedrijventerrein en het lande-

lijk (woon)gebied van Epse.  

 
Aan de westzijde van de bufferzone behoort de strook tussen de te verleggen Deven-

terweg (N348) en de bestaande ventweg tot de bufferzone. In deze strook wordt een 
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grondwal aangelegd van circa 4 m hoog ter beperking van visuele hinder voor aanwo-

nenden van de Deventerweg. 

 

Een deel van de retentie voor het bedrijventerrein is gesitueerd in de bufferzone. Ten 

zuiden van de Olthofkavel is een retentie/infiltratiegebied geprojecteerd, dat in bijzon-

der natte perioden water aangevoerd krijgt via de sloot langs de Dortherweg en een 

bijdrage kan leveren aan de waterberging van het gebied.  

 

De ecologische verbindingszone model kamsalamander, die de verbinding moet vor-

men tussen het Landgoed Oxe en de IJsselvalei loopt door het oostelijk deel van het 

plangebied. Ten westen van de Molbergsteeg ligt de ecologische verbindingszone op 

Lochems grondgebied. Middels een faunapassage onder de N348 kan de IJsselvalei 

worden bereikt. Het inrichtingsplan voor de bufferzone geeft een beeld van de inrich-

ting van de ecologische verbindingszone model kamsalamander vanaf de onderdoor-

gang onder het spoor tot voorbij de N348, dus ook het deel op Lochems grondgebied.  

 

In het inrichtingsplan voor de bufferzone is aangegeven hoe het gebied wordt ingericht 

met poelen en struwelen conform de eisen van een ecologische verbindingszone mo-

del kamsalamander. De ecologische verbindingszone buigt vanaf de onderdoorgang 

van de Dortherbeek onder het spoor naar het zuiden. Het groengebied net ten westen 

van het spoor wordt zo ingericht dat de bufferzone bereikt kan worden. 

De gemeente Deventer zal de inrichting op Deventer grondgebied voor haar rekening 

nemen. In het Addendum op het Bestuursakkoord met Gorssel is overeengekomen, 

dat Gorssel de inrichting op Gorssels grondgebied tot haar verantwoordelijkheid re-

kent. Met de provincie Gelderland als wegbeheerder van de N348 zullen afspraken 

worden gemaakt over de aanleg van een faunapassage onder de N348.  

 

De gebieden waar de ecologische verbindingszone een plaats krijgt, zullen veelal 

worden ingericht als weiden met een extensief beheer. Daarnaast zal een deel van de 

bufferzone als akkerland worden gebruikt bij voorkeur met ecologische teelt.  

 

Het inrichtingsplan voor de bufferzone voorziet in de aanleg van nieuwe voetpaden 

met name in het oostelijk deel. De Waterdijk en de Kruklandsweg worden afgesloten 

voor doorgaand verkeer. Door de inrichting van het gebied rondom deze wegen wordt 

de aantrekkelijkheid ervan voor langzaam verkeer vergroot. De Molbergsteeg behoudt 

haar functie als langzaam verkeer route tussen Epse en Deventer en wordt ingericht 

als half verhard fietspad. Er is geen doorgaand gemotoriseerd verkeer mogelijk vanaf 

de Olthoflaan naar het bedrijventerrein.  

 

Het inrichtingsplan voor de bufferzone voorziet in een hoogwaardig landschappelijk 

ontwerp met veel kansen voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. Het is de bedoeling 

om het beheer van de bufferzone in handen te geven van een natuurorganisatie om 

deze natuurpotentie in stand te houden en verder te ontwikkelen. Randvoorwaarden 

voor het beheer zijn, dat de afschermende werking van de bufferzone en de functie 

waterberging in stand blijven. 

Het streven is er op gericht om de bufferzone zo mogelijk tegelijk met het bouwrijp 

maken van het oostelijk deel van het bedrijventerrein in zijn geheel aan te leggen, zo-

dat het groen al snel de kans krijgt om groot te worden. 
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4.5.2 Dortherbeek 

De Dortherbeek is een provinciale ecologische verbindingszone en kent een 

specifieke ecologische doelstelling voor een Laaglandbeek.  

De ligging van de Dortherbeek is in de verschillende plannen in de afgelopen jaren 

nogal eens aangepast:  

In het plan uit 2002 werd de Dortherbeek verlegd naar de zone langs de rijksweg A1. 

Reden hiervoor was de toenmalige situering van de ecologische verbindingszone 

langs de rijksweg A1 en de situering van de uit te geven kavels.  

Bij nadere bestudering bleek het toch mogelijk te zijn om de Dortherbeek grotendeels 

op de huidige plaats te houden en in te passen. In het plan uit 2005 is dit uitgewerkt. 

De Dortherbeek was op de bestaande locatie zo vormgegeven dat enerzijds de functie 

als natte ecologische verbindingszone (model Laaglandbeek) kon worden ingevuld en 

anderzijds de beek kon bijdragen aan de uitstraling van de kantorenlocatie.  

Voor dit ontwerp heeft echter het waterschap Rijn en IJssel in 2005 aangegeven dat 

de bestaande locatie te weinig ruimte biedt om de beek als laaglandbeek om te vor-

men.  

In overleg met het waterschap is daarom besloten om de Dortherbeek te verleggen 

naar een tracé langs rijksweg A1 en het spoor Deventer-Zutphen. In het huidige plan 

is dit uitgewerkt(zie afbeelding 4.4).  

Door de ruimte voor de Dortherbeek te bundelen met de ruimte die in het eerdere 

ontwerp gereserveerd was voor retentievoorziening, ontstaat ruimte om de doelstelling 

Laaglandbeek te kunnen realiseren. De bestaande Dortherbeek in de kantorendrie-

hoek wordt in het nieuwe ontwerp ingericht als retentievoorziening. De verlegde 

Dortherbeek maakt zelf geen onderdeel uit van de retentie. 

 

Het profiel van de (verlegde) Dortherbeek wordt zodanig vormgegeven dat de stroom 

kan meanderen en de laagland kwaliteiten ten volle kunnen worden benut. Hiervoor 

wordt minimaal een profiel gehanteerd van 25 m. Binnen het profiel van de Dorther-

beek is ruimte opgenomen zodat het als buffer kan dienen bij stijgende aanvoer van 

water bij hevige regenval. Voor deze buffer binnen het profiel van de Dortherbeek gel-

den enkele regels, zoals nevengeulen. Door het peil in de buffer, buiten het watervoe-

rende profiel (peil + 5.20), in de lengte te laten fluctueren tussen +5.10 en +5.40 ont-

staat er een grote diversiteit aan vegetatie en de mogelijkheid om een tijdelijke 

nevengeul te realiseren die periodiek onder water loopt. Nevengeulen zijn voor vissen 

goede broedplaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

bestemmingsplan bedrijvenpark A1 toelichting 

38 

 

 

 
Afbeelding 4.3: Overzicht bufferzone 

 

 

 

 
Afbeelding 4.4: ligging Dortherbeek in plangebied 
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4.5.3 Bestaande landschappelijke en cultuurhistorische elementen 

In het ruimtelijke ontwerp is het huidige landschap, inclusief de aanwezige cultuurhis-

torische waarden, zoveel mogelijk ingepast. Het stedenbouwkundige ontwerp volgt 

zoveel mogelijk de bestaande landschappelijke begrenzingen in het plangebied.  

In het plangebied wordt uitgegaan van een gesloten grondbalans waarbij de bestaan-

de hoogteverschillen in het gebied zoveel mogelijk worden gehandhaafd (zie para-

graaf 3.3.4).  

 

De Waterdijk is een historisch ruimtelijk element dat gehandhaafd blijft. Deze dijk met 

zijn groene taluds doorsnijdt voor delen het Bedrijvenpark en op sommige delen 

maakt het onderdeel uit van de bufferzone. De Waterdijk zal straks herkenbaar blijven 

door zijn hogere ligging ten opzichte van het aangrenzende terrein. Het aangrenzende 

terrein zal bestaan uit een lage vegetatie waardoor de openheid rondom de Waterdijk 

behouden en gegarandeerd blijft. Dit komt de ruimtelijke kwaliteit van het gebied ten 

goede.  

De Waterdijk zal in de bufferzone de functie van wandelroute
 
hebben.  

 

De bestaande boerderijen worden zoveel mogelijk ingepast. Hierbij zullen enkele ge-

bouwen
 
een functieverandering moeten ondergaan (zie paragraaf 5.9). Het gemeente-

lijk monument Olthofkavel dat komt te liggen aan de rand van de luwe bedrijfszone 

wordt ingepast in de bufferzone. Het hoofdgebouw en de schuur op deze kavel blijven 

gehandhaafd.  

De Molbergsteeg is een landweg die van noord naar zuid door het plangebied loopt. 

De bestaande fietsverbinding over de Molbergsteeg blijft gehandhaafd.  

4.5.4 Waterhuishouding, retentie en bergingscapaciteit 

Waterhuishouding 

Het waterhuishoudingsplan Bedrijvenpark A1 te Deventer (Arcadis, 2005) beschrijft, 

naast de uitgangspunten, ook de maatregelen voor de waterhuishouding in het kader 

van de realisatie van het Bedrijvenpark A1.  

Een kenmerk van het plangebied is dat de grondwaterstand sterk beïnvloed wordt 

door de waterstanden op de IJssel en de Schipbeek. Daarbij komt dat het plangebied 

in de huidige situatie kan inunderen als gevolg van kwel (vanuit de IJssel en de 

Schipbeek), neerslag en een gestremde waterafvoer (Dortherbeek).  

 

Het ruimtelijk ontwerp voor het Bedrijvenpark gaat uit van twee watersystemen: 

• een systeem om het gebiedseigen water (retentie) vast te houden.  

• het ecologisch systeem van de Dortherbeek. 

Er is voor gekozen om beide systemen zoveel mogelijk zichtbaar te maken, omdat ze 

een wezenlijke bijdrage leveren aan het karakter en de beleving van het plangebied. 

In het plangebied worden de natuurlijke hoogteverschillen zoveel mogelijk gehand-

haafd, om de van nature aanwezige berging in de bodem te handhaven.  
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Voor de afvoer van hemelwater van weg- en terreinoppervlakten wordt een Verbeterd 

Gescheiden Stelsel (VGS) aangelegd. Het hemelwater van schone dakoppervlakken 

wordt zoveel mogelijk geinfiltreerd in de bodem en/of afgevoerd naar het 

oppervlaktewater. In principe vindt infiltratie plaats op de bedrijfskavels zelf. Waar 

infiltratie niet mogelijk is wordt het water afgevoerd naar de retentievoorziening. 

In de kantorendriehoek wordt het afstromende hemelwater (dak- en wegoppervlakken) 

bovengronds afgevoerd via een bermpassage naar de centraal gelegen retentievoor-

ziening. 

Het water van het VGS wordt verpompt naar de RWZI Zutphen. 

Retentie 

In het oorspronkelijke plan uit 2002 was rekening gehouden met het extra benodigde 

retentieoppervlak als gevolg van de aanleg van het bedrijventerrein, zij het dat de 

exacte inpassing in het stedenbouwkundige plan niet was aangegeven. Daarbij is uit-

gegaan van afkoppeling van de dakvlakken en de toepassing van een verbeterd ge-

scheiden rioleringstelsel. Tevens was voorzien in extra retentiegebied aan de Schip-

beek ter voorkoming van piekafvoeren op de Schipbeek en/of de IJssel. 

 

In het huidige plan is het retentiesysteem ruimtelijk ingepast in het plan. Uitgangspunt 

voor het waterhuishoudingsplan is dat de functie en peilen van de bestaande 

watergangen zoveel mogelijk worden gehandhaafd. Daarnaast stelt het Waterschap 

Rijn en IJssel de voorwaarde dat voor het realiseren van het stedelijk gebied de 

waterafvoer niet boven de landelijke afvoernorm mag stijgen. Neerslag vanaf verhard 

oppervlak dient daarom tijdelijk geborgen te worden in het gebied (retentie). 

Berekend is dat het oppervlak retentie (ruimte voor water) circa 4,8 ha moet bedragen 

op de waterlijn bij een rustwaterpeil van NAP + 5,00 m. Binnen het bedrijvenpark A1 

wordt meer oppervlaktewater voor retentie aangelegd dan strikt noodzakelijk is voor 

het realiseren van het bedrijventerrein. Het totale retentieoppervlak bedraagt 13,7 ha. 

 

In overleg met het waterschap is er voor gekozen de retentiegebieden vorm te geven 

als gebieden met een beperkt permanent watervoerend oppervlak met flauwe, brede 

natuurvriendelijke oevers. De retentie is hoofdzakelijk in het noordelijk en westelijk 

deel van het gebied (in het van nature lager gelegen gebied) gepositioneerd ter hoog-

te van de huidige loop van de Pessinkwatergang. Het retentiesysteem is daarbij 

hoofdzakelijk aan de randen van het plangebied voorzien. De bestaande Pessinkwa-

tergang zal worden gekoppeld aan de retentie. Bij hoge waterstanden in de retentie 

zal, via de sloot langs de Dortherweg, water worden gebracht naar het reten-

tie/infiltratieveld ten zuiden van de Olthofkavel. Het realiseren van een extra gemaal 

als retentievoorziening blijkt naar kwelberekeningen niet nodig. Reden hiervoor is dat 

het bedrijventerrein hoger komt te liggen dan aanvankelijk werd aangenomen. Het 

eventueel inzetten van noodpompen tijdens extreme situaties kan als passende op-

lossing dienen. Voor het plaatsen van dergelijke noodpompen dienen in het uiteinde-

lijke ontwerp voorzieningen getroffen te worden. 
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Bergingscapaciteit 

Door de aanleg van het Bedrijvenpark A1 neemt de bergingscapaciteit binnen het 

plangebied op maaiveld af. Hierdoor zal een deel van het water elders moeten worden 

geborgen. De verminderde berging in het plangebied zal buiten het plangebied 

worden gecompenseerd. Op advies van het waterschap zal dit bovenstrooms van de 

Dortherbeek gebeuren. In het waterhuishoudingsplan (ARCADIS, februari 2008, 

hoofdstuk 6) is een berekening uitgevoerd naar de vermindering van de 

bergingscapaciteit. De berekeningswijze en de te compenseren hoeveelheid is in een 

watertoetsoverleg van 9 mei 2005 met de provincie en het waterschap besproken. 

Hieronder wordt een toelichting gegeven op de bergingscapaciteit en de compensatie-

opgave. 

 

Het plangebied inundeert in de huidige situatie als gevolg van kwel afkomstig van de 

IJssel en de Schipbeek, neerslag en gestremde afvoer van de Dortherbeek.  

De kwel in het gebied verandert nagenoeg niet door de aanleg van het Bedrijvenpark 

A1.  

De neerslag die valt, zal worden opgevangen in het plangebied en worden geborgen 

in de te realiseren infiltratie- en retentievoorzieningen. De afvoer van de Dortherbeek 

wordt in de huidige situatie bij grote afvoer gestremd, veroorzaakt door de beperkte 

afvoer van het bestaande gemaal. Door de aanleg van het Bedrijventerrein gaat 

bergingscapaciteit voor deze gestremde afvoer verloren.  

 

In het waterhuishoudingsplan (ARCADIS, februari 2008, hoofdstuk 6) is een bereke-

ning van de waterbergingsopgave opgenomen. Hieruit blijkt dat als rekening wordt 

gehouden met de natuurlijke hoogten in het plangebied, de bergende hoeveelheid in 

het plangebied circa 351.000 m
3
 bedraagt.  

Een deel van het waterbergend volume in het plangebied wordt echter in beslag ge-

nomen door neerslag, aanvoer van kwelwater vanuit de Pessinkwatergang, de IJssel 

en de Schipbeek, de geplande ligging tunnel van de oostelijke ontsluiting en de 

(verlegde) Dortherbeek. Het beschikbaar volume in het plangebied voor het tijdelijk 

bergen van water vanuit de Dortherbeek komt na correctie neer op afgerond 179.500 

m
3
. Dit betreft de totale compensatie-opgave voor waterberging. Daarmee is nog niet 

bekend welk deel in het plangebied geborgen kan worden en welk deel buiten het 

plangebied geborgen moet worden. Uit de berekening van de waterbergingsopgave 

(zie waterhuishoudingsplan ARCADIS, februari 2008, hoofdstuk 6) blijkt dat in het 

plangebied circa 84.000 m
3
 kan worden geborgen (T=100 situatie).  

Dit betekent dat de te compenseren hoeveelheid water buiten het plangebied neer-

komt op 179.500-84.000 = 95.500m
3
, afgerond 100.000m

3 
.  

 

Zoals voorgaand beschreven staat zal ten gevolge van de realisatie van het bedrij-

venpark A1 extra waterberging gerealiseerd moeten worden. Voor de waterbergings-

compensatie zijn de gemeente Deventer en waterschap Rijn en IJssel overeengeko-

men dat 100.000 m3 water, afkomstig uit het stroomgebied van de Dortherbeek, 

buiten het plangebied van het Bedrijvenpark A1 gevonden moet worden.  
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Afbeelding 4.5: Retentiesysteem 

 

 

 
Afbeelding 4.6: Ligging zoekgebied waterberging 
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De gemeente en het waterschap zien de omgeving van het gebied Oxerhof als een 

geschikt (zoek)gebied voor het realiseren van bergingslocaties voor het tijdelijk op-

slaan van water vanuit de Dortherbeek tijdens extreme afvoersituaties. Ook in de hui-

dige situatie wordt in dit gebied reeds water geborgen. In afbeelding 4.6 is het (zoek) 

gebied voor de waterberging weergegeven. De blauwe lijn geeft de ligging van de 

Dortherbeek weer en de rode lijn de grens van het zoekgebied. Het zoekgebied is ge-

definieerd als het gebied dat ligt tussen rijksweg A1 (noordzijde), de gemeentegrens 

(oostzijde), Dortherweg (zuidzijde) en  de spoorlijn Deventer-Zutphen (westzijde). 

 

Het creëren van extra bergingsruimte in het zoekgebied Oxerhof kan op meerdere 

manieren worden gerealiseerd: 

1. Hogere waterstand accepteren in de Dortherbeek: door het accepteren van een 

hogere waterstand in de Dortherbeek kan meer water worden geborgen in de ge-

bieden die in de huidige situatie inunderen waardoor het totale inundatieopper-

vlak toeneemt. 

2. Afgraven: elke m3 grond die wordt afgegraven beneden 6,50 m+NAP en boven 

de grondwaterstand (T=100 situatie) kan worden ingezet voor compensatie.  

3. Waterberging realiseren langs de Dortherbeek in combinatie met natuurontwikke-

ling: de Dortherbeek is aangewezen als ecologische verbindingszone (EVZ) en 

kent een Specifiek Ecologische Doelstelling (SED) voor Laaglandbeek. De com-

pensatie kan worden gerealiseerd door alleen afgraven, door alleen hogere wa-

terstand of door een combinatie van afgraven en een hogere waterstand.  

 

In het waterhuishoudingsplan (ARCADIS, februari 2008) zijn de genoemde mogelijk-

heden onderzocht en doorgerekend. In overleg met het waterschap, de provincies 

Gelderland en Overijssel, de gemeente Lochem, de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en 

de kavelruilcommissie is besloten de waterbergingscompensatie te combineren met 

de inrichtingsopgave voor de Dortherbeek tot een laaglandbeek, model kamsalaman-

der. Hieronder wordt dit toegelicht.  

 

Waterberging realiseren langs de Dortherbeek in combinatie met natuur 

De Dortherbeek en naaste omgeving vormen een geschikt (zoek)gebied voor de com-

pensatieopgave van het Bedrijvenpark A1 vanwege de reeds voorgenomen realisatie 

van de EVZ/SED van de Dortherbeek binnen het zoekgebied. Bij de herinrichting kan 

immers gelijktijdig de benodigde waterberging worden gerealiseerd en kwalitatief meer 

invulling worden gegeven aan de uitwerking tot laaglandbeek en EVZ. Om die reden 

heeft het waterschap Rijn en IJssel stroken langs de Dortherbeek aangewezen voor 

de waterberging.  

 

Aantal benodigde hectares waterberging 

Er is berekend dat voor een waterberging van 100.000 m3 een oppervlakte nodig is 

van 20 ha. Deze 20 ha worden gevonden in de zogenaamde “stapstenen” (natuurge-

biedje met bijvoorbeeld moerasontwikkeling, poelen, bosjes e.d.) en corridors in het 

dal van de Dortherbeek. In stapstenen van in totaal 12 ha wordt 6 ha waterberging 

gerealiseerd. Een stapsteen zal ongeveer 2-4 ha groot zijn. De overige hectares wor-

den gezocht langs de Dortherbeek.  
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Afbeelding 4.7: Ontwerp waterberging 

 

 

 
Afbeelding 4.8: Infrastructuur 
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De bergingsruimte ontstaat door het treffen van profielmaatregelen, zoals het afgra-

ven/ vergraven van een circa 40 m brede zone aan weerszijden van de Dortherbeek. 

Er wordt gedacht aan het ondiep verbreden van de waterloop, de aanleg van natuur-

vriendelijke oevers en de aanleg van drasgebiedjes. Door het meanderen van de 

Dortherbeek, kenmerk van een laaglandbeek, neemt de totale lengte van de beek toe 

en daarmee de omvang van het waterbergingsvermogen in het profiel van de beek. In 

totaal zal een oppervlak van 14 hectare aan bergingsruimte op deze wijze worden in-

gericht.  

 

De afgegraven delen zullen een bergingsfrequentie van 10 tot 20 dagen per jaar 

(laaglandbeek) hebben. De gronden worden maximaal tot de gemiddelde hoogste 

grondwaterstand afgegraven. De berging vindt vooral in de winterperiode plaats.  

Daarnaast worden langs de Dortherbeek stapstenen (2-4 ha) aangelegd.  

4.5.5 Infrastructuur op het bedrijvenpark 

In het oorspronkelijke plan uit 2002 werd uitgegaan van infrastructuur die aansloot op 

de strokenstructuur van de uit te geven percelen. De hoofdontsluiting vond plaats via 

de Deventerweg en een oostelijke aansluiting op de rijksweg A1 door middel van een 

viaduct schuin over het spoor. 

 

In het huidige plan is gekozen voor een hoofdontsluitingsstructuur op het Bedrijven-

park A1 die ruimtelijk gebundeld is met de rijksweg A1.
 
Het huidige plan voorziet in 

twee ontsluitingen van het bedrijventerrein. Aan de oostzijde wordt het bedrijventerrein 

ontsloten op de Siemelinksweg en rijksweg A1 met een tunnel onder het spoor, aan 

de westzijde via een T-aansluiting op de Deventerweg/N348. Aan deze hoofdontslui-

ting is een subontsluiting gekoppeld in de vorm van lusstructuren. Het voordeel hier-

van is dat de bebouwing van het Bedrijvenpark A1 zorg draagt voor de afscherming 

van geluid richting de groene bufferzone en de bebouwing van Epse. Daarnaast wordt 

gekeken naar het ontwikkelen van een voorstadhalte ten zuiden van de rijksweg A1, 

geïntegreerd in de oostelijke ontsluiting. De voorstadhalte moet voor het bedrijventer-

rein Kloosterlanden, Bedrijvenpark A1, Colmschate Zuid en het dorp Epse als ver-

keersvoorziening dienen. Op afbeelding 4.8 is de infrastructuur op het Bedrijvenpark 

A1 weergegeven. 

Oostelijke ontsluiting van het bedrijvenpark: tunnel 

Bij nadere bestudering en optimalisering van het stedenbouwkundig ontwerp is geble-

ken dat het mogelijk is de oostelijke ontsluiting vorm te geven middels een tunnel on-

der het spoor door. Deze ontsluiting is geschikt voor gemotoriseerd en langzaam ver-

keer en is zodanig ontworpen dat in principe 100% van het verkeer van en naar het 

bedrijvenpark kan worden verwerkt. Aan deze zijde krijgt het bedrijvenpark een directe 

aansluiting op de rijksweg A1. De tunnel is weliswaar duurder dan een viaduct, maar 

blijkt bij nadere uitwerking verkeerskundig aantrekkelijker te zijn dan een viaduct. Dit 

in verband met de beperktere hellingen (het maaiveld aan de oostzijde van het spoor 

loopt behoorlijk naar het zuiden toe af), wat gunstig is voor het vrachtverkeer en in het 

bijzonder voor de fietsers. Bovendien is een tunnel landschappelijk beschouwd aan-

zienlijk aantrekkelijker (een viaduct zou circa 10 m hoog worden). Ook veroorzaakt 

verkeer door een tunnel minder licht- en geluidsoverlast voor de nabij gelegen ecolo-

gische hoofdstructuur. Daarentegen komt de tunnel wel deels in de ecologische 

hoofdstructuur te liggen. 
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Aandachtspunten bij de nadere uitwerking van de tunnel betreffen de sociale veilig-

heid voor fietsers en, vanuit ecologisch oogpunt, aandacht voor voldoende daglicht tot 

in de Dortherbeek ter plaatse van de overkluizing van de Dortherbeek.
 
 

 

De opzet van de oostelijke ontsluiting is in het huidige plan ten opzichte van het voor-

gaande plan uit 2005 gewijzigd. In het plan uit 2005 was er sprake van een gebogen 

tunnel die aansloot op de Siemelinksweg. In het huidige plan is sprake van een rechte 

tunnel die in het verlengde ligt van de zuidelijke op- en afritten van rijksweg A1 met 

een T-aansluiting op de Siemelinksweg. Op het bedrijventerrein gaat de tunnel, zodra 

het maaiveld is bereikt, snel over in een brug over de Dortherbeek, waarna met een 

kruispunt de kantorenlocatie bereikt kan worden.  

 

Bij het huidige ontwerp is rekening gehouden met toekomstige capaciteitsvergrotingen 

van de autosnelweg A1. Hierbij valt te denken aan capaciteitsvergroting op het huidige 

tracé van de autosnelweg, maar ook een mogelijke toekomstige parallelle regionale 

verkeerstructuur zuidelijk van rijksweg A1. Door de rechte tunnel in plaats van een 

gebogen tunnel is er meer verkeerscapaciteit en meer opstelruimte.  

 

Zowel ten behoeve van de oostelijke ontsluiting van Bedrijvenpark A1 als ten behoeve 

van de mogelijke toekomstige verdubbeling van de Siemelinksweg zijn de aansluiten-

de op/afritten Deventer-Oost aangepast en voorzien van verkeersregelinstallaties. De 

lay-out van de kruispunten en de verkeersregelinstallaties is afgestemd op wisselende 

verkeerssituaties waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is het verkeer richting de opritten 

te doseren in geval van congestie op de autosnelweg. 

Minimale westelijke ontsluiting van het bedrijvenpark  

Oorspronkelijk was de westelijke ontsluiting ruimer vormgegeven dan in het huidige 

ontwerp. De gemeente Deventer heeft om de volgende redenen gekozen voor een 

ontwerp van de westelijke ontsluiting, waarbij het verkeerskundig ontwerp beperkt blijft 

tot het strikt noodzakelijke om het afslaande verkeer naar het Bedrijvenpark A1 moge-

lijk te maken:  

 

� Elke verbetering van de verkeersafwikkeling op de Deventerweg (N348) heeft een 

aanzuigende werking en leidt tot meer verkeer op de Lochemseweg en op de De-

venterweg ten zuiden van de Pessink. Dat is tegen de wens van de gemeente Lo-

chem (voormalige gemeente Gorssel) en de provincie Gelderland. 

� De provincie Gelderland (als wegbeheerder) is vooralsnog niet voornemens om de 

capaciteit van de N348 te vergroten om de groei van het verkeer als gevolg van de 

autonome ontwikkeling op te vangen. Inmiddels worden wel busbanen aangelegd 

om de doorstroom van deze vorm van openbaar vervoer te verbeteren. 

� De intensiteit van het verkeer kan alleen worden beperkt c.q. gestuurd door de 

ruimtelijke capaciteit en de capaciteit van de VRI te beperken. Door hier te opteren 

voor een minimale aansluiting wordt het gebruik ervan minder aantrekkelijk. 
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Opgemerkt wordt dat tezamen met het aanpassen van de ontsluiting, de as van de 

Deventerweg, tussen de westelijke aansluiting op het bedrijvenpark en de aansluiting 

op de rijksweg A1, circa 25 m richting het bedrijvenpark wordt verschoven. Ook wordt 

de Deventerweg van geluidwerend asfalt voorzien. Hierdoor verslechtert de geluidssi-

tuatie voor de bewoners van de Deventerweg niet, ondanks de komst van het bedrij-

venpark. Er treedt zelfs een verbetering op van de geluidssituatie. Daarnaast zal aan 

de westzijde van Deventerweg een bufferzone worden gerealiseerd. In deze strook 

wordt een grondwal aangelegd van circa 4 m hoog ter beperking van visuele hinder 

voor aanwonenden van de Deventerweg. 

Langzaam verkeer 

Met de fiets is het Bedrijvenpark A1 goed bereikbaar. De westelijke en oostelijke ont-

sluiting (spoortunnel) kennen een éénzijdig in twee richtingen bereden fietspad. De 

hoofdontsluitingsweg op het bedrijventerrein heeft aan beide zijden een fietsstrook.  

Bij de westelijke ontsluiting wordt ter hoogte van de Waterdijk een oversteek gecre-

eerd om met de fiets van het vrij liggende fietspad op de hoofdontsluitingsweg te ko-

men. Aan de oostzijde gebeurt dat ter hoogte van het kruispunt, dat de toegang vormt 

tot de kantorenlocatie. Vanaf dit kruispunt loopt er een solitair fietspad over de kanto-

renlocatie die aansluit op de Molbergsweg.  

De overige wegen op het bedrijventerrein kennen geen specifieke fietsvoorzieningen.  

Alle wegen op het bedrijventerrein kennen een éénzijdig trottoir. In de bufferzone en 

langs de Dortherbeek worden wandelpaden opgenomen. 

  

Over de bestaande Molbergsteeg wordt een vrijliggend in twee richtingen bereden 

fietspad gelegd dat aansluit op het  al bestaande vrijliggende in twee richtingen bere-

den fietspad net ten zuiden van de A1. Deze gaat onder de A1 door naar Kloosterlan-

den.   

De kantorenlocatie krijgt met een fietsbrug over de retentie een rechtstreekse aanslui-

ting op dit fietspad. In het zuiden van het plangebied bekort een fietsdoorsteek tussen 

het westelijke en oostelijke deel van het bedrijventerrein de fietsroute van de ene kant 

van het bedrijventerrein naar de ander kant.  

Openbaar vervoer 

Voor de ontsluiting van het Bedrijvenpark A1 wordt naast een goede bereikbaarheid 

per auto, gestreefd naar een goede bereikbaar met het openbaar vervoer. 

 

De gemeente Deventer zal zich inspannen om de bereikbaarheid van Bedrijvenpark 

A1 door middel van openbaar vervoer te optimaliseren.  

Momenteel lopen er twee streeklijnen over de Deventerweg. Dit zijn beide halfuurs-

diensten. Deze lijndiensten zouden een functie kunnen vervullen voor het westelijk 

deel van het bedrijvenpark. Met de vervoerder zullen afspraken worden gemaakt om 

(spits)diensten te leiden over het bedrijvenpark. De hoofdontsluiting zal op strategi-

sche plekken, zoals bij het kruispunt met de kantorenlocatie, voorzien worden van 

bushaltes. 

Mocht het niet lukken het bedrijvenpark op deze wijze van voldoende openbaar ver-

voer te voorzien, dan zullen met bedrijven afspraken worden gemaakt over een ver-

voersplan. Ook kan worden overwogen om inzet van bijvoorbeeld shuttlebusjes tus-

sen stad en het bedrijvenpark onderdeel te laten uitmaken van het parkmanagement. 
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Op termijn bieden de ontwikkelingen van de Regiorail (Lightrail) in Regio Stedendrie-

hoek verband, kansen voor de voorstadhalte. De realisatie van een nieuw station De-

venter-Zuid wordt niet realistisch geacht. 

De bestaande carpoolplaats, net ten zuiden van de afrit Deventer oost wordt vervan-

gen door een carpoolplaats in de oostelijke ontsluiting.  

 

Afhankelijk van de ontwikkelingen zal de gemeente steeds bezien in hoeverre aanvul-

lend openbaar vervoer noodzakelijk is.  

4.5.6 Indeling uitgeefbaar terrein 

Het Bedrijvenpark A1 wordt tegen de rijksweg A1 gesitueerd waar het zich kan pre-

senteren aan de snelweggebruiker en waar qua architectuur en uitstraling kan worden 

ingespeeld op de dynamiek van de infrastructuurbundel. Dit komt de aantrekkelijkheid 

van het bedrijvenpark ten goede. Binnen het bedrijvenpark loopt de ‘verstedelijking’ 

naar het zuiden toe af (lagere bebouwing, lagere categorie van bedrijven). Dit is ver-

taald naar een bouwhoogte aflopend van 30 m langs de rijksweg A1 tot 8 m langs de 

bufferzone aan de zuidzijde van het plangebied. 

Het plan wordt gekenmerkt door het zoveel mogelijk verschuiven van alle bedrijvigheid 

naar de A1, om aan de zuidzijde de groene buffer zo veel mogelijk ruimte te geven en 

zo goed mogelijk landschappelijk in te passen. Het uitgeefbare gebied zelf krijgt een 

sobere, nauwelijks meer dan een functionele inrichting. De ruimtelijkheid in het uit-

geefbare gebied ontstaat voornamelijk door de retentiegebieden langs de randen ge-

combineerd met de aanliggende infrastructuur.  

 

De verkeersaantrekkende functies worden in de nabijheid van de hoofdontsluitings-

weg en zo dicht mogelijk bij de oostelijke ontsluiting (tunnel) van het gebied gepositio-

neerd. De distributiekavel en de kantoren worden om deze reden in de noordoosthoek 

van het plangebied gepositioneerd.  

De Pessinkwatergang en Molbergsteeg verdelen het uitgeefbare gebied voor bedrij-

ven in een oostelijk en westelijk deel. De enige verbinding tussen beide delen wordt 

gelegd door de hoofdontsluitingsweg aan de noordkant van het plan en een fietsdoor-

steek aan de zuidzijde.  

 

Bedrijvenpark A1 is in belangrijke mate bedoeld voor hoogwaardige bedrijvigheid. Het 

ambitieniveau ten aanzien van de beeldkwaliteit is hoog. Het ambitieniveau is vastge-

legd in het beeldkwaliteitplan. Omdat de openbare ruimte in het uitgeefbare gebied 

sober is en er weinig verdoezeld kan worden, worden hoge eisen gesteld aan de 

vormgeving van de gebouwen zelf, de onderlinge relatie tussen de gebouwen en de 

situering van de gebouwen ten opzichte van de openbare weg. 

 

In het Beeldkwaliteitsplan wordt op het bedrijvengedeelte van het plan op sommige 

plaatsen aangegeven, dat minimaal 60% van de voorgevel van het gebouw in de 

voorgevelrooilijn wordt geplaatst. Langs de hoofdontsluitingsweg geldt een minimale 

bouwhoogte van 10 m. Inritten zijn maximaal 10 m breed en alleen bij grotere kavels 

zijn er twee inritten. Hekwerken aan de straatzijde hebben een gelijksoortige, in het 

beeldkwaliteitplan beschreven, uitstraling en staan op de kavelgrens of in de rooilijn. 

Het kantoorgedeelte van de gebouwen is opgenomen in het bedrijfsgebouw. Het mag 

zich qua uitstraling onderscheiden van het bedrijfsgebouw. Het hoofdmateriaal van het 

bedrijfsgebouw bestaat uit een uniform materiaal en voor de hoofdkleur kan gekozen 

worden uit een breed spectrum van grijstinten. Reclame uitingen zijn opgenomen in 
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de gevel of worden aan de gevel bevestigd. Opslag buiten vindt minimaal 5 m achter 

de voorgevel van het bedrijfsgebouw plaats. Parkeren voor zowel de werknemers als 

de bezoekers vindt plaats op de bedrijfskavel.  

Er wordt gestreefd naar een intensief gebruik van de kavel, hetgeen onder andere tot 

uitdrukking komt in een minimaal bebouwingspercentage van 50%. Bedrijven zullen 

worden gestimuleerd het bedrijfsproces zo mogelijk ‘in de hoogte’ te organiseren en 

zo mogelijk op het dak te parkeren.  

 

Stedenbouwkundige zones 

In het ruimtelijk ontwerp is het plangebied in een 6-tal (zie afbeelding 4.9) zones ver-

deeld met ieder een eigen functie en kenmerken, zoals de maximale toegestane be-

bouwingshoogtes.  

 

De hoofdontsluitingsweg is aan de oostzijde van het plangebied vormgegeven middels 

een tunnel. Vanuit deze tunnel buigt de weg af en volgt de richting van de Dorther-

beek. Ter hoogte van de A1 volgt de weg de rijksweg. Vervolgens pakt de weg, ter 

hoogte van de oprit naar de rijksweg A1, de richting op van het landschap ten zuiden 

van de Waterdijk. Hier sluit de weg aan op de Deventerweg. Het gebied aan weerzij-

den van de hoofdontsluitingsweg is benoemd als `het gebied rondom de hoofdontslui-

tingsweg´. Dit gebied vormt het gezicht van het gehele bedrijvenpark zowel intern als 

extern. Er is in deze zone dan ook bewust gekozen om in de openbare ruimte te kie-

zen voor openheid. Deze openheid wordt verkregen door langs de hoofdinfrastructuur 

alleen grasbermen te realiseren, en tussen de bedrijven en de rijksweg A1 een door 

Rijkswaterstaat geëiste vrijwaringzone van 100 m aan te brengen.  Het merendeel van 

de hoofdontsluitingsstructuur wordt aan één zijde begeleid door watergangen met 

grastaluds. De openheid vergt een hoogwaardige architectuur van zowel de bebou-

wing als van de inrichting van het openbaargebied. In deze zone wordt eenduidigheid 

in de positie en in de massa van het gebouwde op de kavel voorgestaan. De hoogte 

van de bebouwing mag hier op de meeste plaatsen 20 m bedragen met incidenteel 

een hoogte van circa 30 m. Deze hoogte refereert aan de hoogte van de bebouwing 

op het bedrijvenpark Kloosterlanden. Langs de rijksweg A1 dient bij de uitwerking van 

de gebouwde massa uitgegaan te worden van horizontaliteit omdat dit inspeelt op de 

dynamiek van de voorbij gaande auto’s op de rijksweg A1. Het gebied grenzend aan 

de Deventerweg heeft een entreefunctie maar tegelijkertijd maakt het onderdeel uit 

van de zone rondom de hoofdontsluitingsweg. De hoogte van de bebouwing mag hier 

maximaal 8 m zijn wat aansluit op de bestaande bebouwing en de luwe bedrijfszone. 

De bebouwing krijgt hier aan meerdere kanten representatieve zijden. 

 

Het luwe bedrijfsgebied vormt de overgang naar de groene bufferzone met zijn toe-

komstige ecologische kwaliteiten. De bebouwing in deze zone zal bestaan uit klein-

schalige bedrijvigheid met een maximale hoogte van 8 m in een losse setting. De ach-

terkanten van de kavels sluiten aan op een circa 20 m brede aarden wal (houtwal). 

Deze aarden wal loopt op tot een hoogte van circa 4 m en vormt onderdeel van de 

groene bufferzone. Aan de zijde van de bedrijfskavel zorgt een 1 of 2 m hoge keer-

muur voor de overgang tussen aarden wal en kavel.  
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Afbeelding 4.9: Zonering Bedrijvenpark A1 
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De houtwallen bestaan uit een opgaande beplanting (bomen) gecombineerd met lager 

groenstruweel. Dit principe zorgt ervoor dat het bedrijvenpark gemaskeerd wordt aan 

de zijde van Epse. Een specifiek historisch element aan de rand van de luwe bedrijfs-

zone vormt de Olthofkavel. Het hoofdgebouw en de schuur op deze kavel blijven ge-

handhaafd. De kavel maakt onderdeel uit van de groene bufferzone en het bedrijven-

park. Ruimtelijk zal het zich oriënteren op de groene bufferzone terwijl de functie aan 

zal sluiten bij het bedrijvenpark. Hierbij valt te denken aan een restaurant, congres-

ruimte etc. De ontsluiting van deze kavel zal vanuit het bedrijvenpark plaatsvinden en 

niet vanaf de Dortherweg. Vanaf deze zijde is de kavel uitsluitend toegankelijk voor 

langzaam verkeer. 

 

Het gebied van de Pessinkwatergang/Molbergsteeg vormt een specifieke zone door 

zijn huidige verschijningsvorm en de richting binnen het bedrijvenpark. In het ontwerp 

is dit aanleiding geweest om het specifieke van de zone verder te versterken. Het ge-

hele stedenbouwkundige plan gaat in op manifesteren en maskeren. Deze twee fe-

nomenen zijn ingezet in deze zone. Aan de westzijde van de Molbergsteeg is gekozen 

om het bedrijvenpark te maskeren door middel van een houtwal die een voortzetting is 

van de aanwezige bospercelen en solitaire bomen. Deze bomen staan langs het half-

verharde fietspad. De huidige hoogte van het fietspad langs Pessinkwatergang blijft 

gehandhaafd, waardoor de bomen langs het fietspad zoveel mogelijk gespaard blij-

ven. Het verschil in hoogte langs de watergang loopt op tot één meter (+5.60 - +6.60). 

Eventuele ophoging van het fietspad leidt tot problemen voor de groenstructuur langs 

het fietspad. Nadeel van het niet ophogen van het fietspad is dat bij extreme waterval 

de mogelijkheid bestaat dat het fietspad op bepaalde plaatsen voor een korte periode 

onder water komt te liggen. Aan de oostzijde is er voor gekozen om de Pessinkwater-

gang op te waarderen tot een watergang van formaat. Hier kan het bedrijvenpark zich 

manifesteren aan de gebruiker van de Molbergsteeg en bestaat er voor de gebruiker 

(fiets/voetganger) van deze steeg het gevoel van sociale veiligheid. Het is van belang 

dat de bebouwing die zich op deze watergang oriënteert qua massa inspeelt op dit 

landschappelijke element. De maximale hoogte van de bebouwing in deze mag 12 m 

bedragen tot circa 30 m in aansluiting op de ´Driehoekzone´. 

 

De Driehoek vormt een speciale plek in het bedrijvenpark. Het is namelijk het gezicht 

naar de snelweg en de stad Deventer. Het is de hoofdentree van het bedrijvenpark en 

is een gebied waar de laaglandbeek kwaliteiten van de Dortherbeek tot zijn recht moe-

ten kunnen komen. De Driehoek krijgt straks een zeer specifiek programma, namelijk 

die van 85.000 m² kantoor. Om deze specifieke plek te benadrukken is het omringd 

door water, retentie en de Dortherbeek, waardoor het als het ware een eiland vormt in 

de hoek van het bedrijvenpark. Het water dat bedoeld is voor retentie concentreert 

zich langs de hoofdontsluitingsweg en het middengebied van de kantorendriehoek. 

Het middengebied heeft naast een functionele waarde een grote toegevoegde waarde 

voor de beleving van de openbare ruimte. De Driehoek is de hoofdentree van het 

plangebied en vraagt om een bijzondere architectuur. Deze bijzondere architectuur 

kan bewerkstelligd worden door het hiervoor genoemde programma. De gedachte 

gaat nu uit naar een eenduidig kantorencomplex waar het water een natuurlijk ele-

ment vormt van de buitenruimte van het kantorencomplex. Anders gezegd er dient 

een landschap gevormd te worden waarin gebouwen staan. Het parkeren zal plaats 

vinden onder de bebouwing of een opgetild maaiveld waar een grasdak overheen ge-

trokken wordt. In de stedenbouwkundige schets is het parkeren opgelost op maaiveld 

waar een grasdak overheen getrokken is. Dit dak kan multifunctioneel ingericht wor-
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den van gras tot bloesemtuin tot tennisbaan etc. De bebouwing in de Driehoek moet 

enerzijds inspelen op de dynamische zone, met daar aangelegen de laaglandbeek 

Dortherbeek, anderzijds dient het in te spelen op het feit dat het gelegen is aan de 

entree van de tunnel (visitekaartje). Om dit te bewerkstelligen is in de stedenbouw-

kundige schets een bebouwing in een losse setting geprojecteerd. De geprojecteerde 

bebouwing langs de hoofdontsluitingsweg staan in een formeel ritme. Dit ritme van 

losse bebouwing (transparantie en doorzichten) vormt de tegenhanger van de moge-

lijk lange bebouwingswand aan de zuidzijde van de hoofdontsluitingsweg. Het hart 

van de kantorendriehoek wordt gevormd door een retentievijver, gelegen op de huidi-

ge positie van de beek, en is dan ook als een relict te beschouwen van de voormalige 

Dortherbeek. Dit binnengebied is de formele entree van de kantoren maar is tegelij-

kertijd het gebied van ontspanning voor de mensen die werkzaam zijn in de kantoren. 

Aan de zijde van de dynamische zone/Dortherbeek is gekozen voor een bebouwings-

vorm die inspeelt op het vormloze karakter van de beek. Ook hier is het belangrijk dat 

er doorzichten blijven naar de rijksweg A1 en vice versa. Op deze wijze worden de 

kwaliteiten maximaal zichtbaar. De bebouwingshoogte in dit gebied mag oplopen tot 

30 m. 

 

Ter hoogte van de westelijke oprit naar de rijksweg A1 ligt de “westelijke kop”. Dit ge-

bied vormt aan deze zijde het visitekaartje van het bedrijvenpark. Dit deelgebied sluit 

aan op het gebied rondom de hoofdontsluitingsweg. Het deelgebied vraagt om een 

hoogwaardige eigentijdse architectuur. Het perceel dat tegen de rijksweg A1 is gele-

gen vraagt om een veelzijdig gebouw waarbij het parkeren aan de zijde van het be-

drijvenpark opgelost dient te worden. Voor het overige gebied geldt eveneens dat het 

parkeren aan het zicht wordt onttrokken. De bebouwingshoogte mag oplopen van 12 

tot 20 m aan de zijde van rijksweg A1. 

 

Het middengebied is het gebied dat verborgen ligt achter de andere deelgebieden. Dit 

bedrijfsgebied is een gebied waar een zekere mate van vrijheid geldt. Deze vrijheden 

hebben betrekking op positie op de kavel, bouwmassa en verschijningsvorm. De 

hoogte in het oostelijk deel loopt op van circa 12 m tot 20 m. In het westelijk deel tot 

15 m. Hiermee sluit het aan op de omliggende bedrijfszones. 

 

Beeldkwaliteitplan  

De ambitie ten aanzien van beeldkwaliteit is vastgelegd in het beeldkwaliteitplan. In 

het beeldkwaliteitplan wordt onderscheid gemaakt in kenmerken en criteria. Deze 

kenmerken en criteria zijn van belang om tijdens de ontwikkeling van het bedrijven-

park kwaliteit en een vorm van eenheid te garanderen. Daarnaast biedt het ook een 

toetsingskader voor het toekomstig beheer. Indien mogelijk wordt de ambitie veran-

kerd in dit bestemmingsplan. De in het beeldkwaliteitplan geformuleerde criteria wor-

den te zijner tijd opgenomen in een aanvullend hoofdstuk van de Welstandsnota en 

vormen daarmee een toetsingskader voor de ontwikkelingen. De geformuleerde ken-

merken beschrijven een streefbeeld, bedoeld als inspiratiebron voor ontwerpers van 

gebouwen en buitenruimte. Voor bedrijven wordt daarmee een vorm van zekerheid 

geboden met betrekking tot de directe omgeving en het imago van het bedrijvenpark 

als geheel. 
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4.6 Aanleg, realisatie en beheer 

Om tot het eindbeeld te komen, kan onderscheid gemaakt worden in de fasen van 

aanleg, realisatie en het beheer. De belangrijkste kenmerken van deze fasen zijn 

hierna beschreven. 

Aanlegfase: bouwrijp maken 

Het bouwrijp maken zal, onvoorziene omstandigheden daargelaten, plaatsvinden in 

twee fasen. Eerst zal het deel ten oosten van de Molbergsteeg bouwrijp worden ge-

maakt. De tweede fase is het bouwrijp maken van het deel ten westen van de Mol-

bergsteeg. Het streven is om de aanleg van de tunnel onder het spoor (de oostelijke 

ontsluiting) vooruit te trekken en aan te leggen voordat met het bouwrijp maken van 

het oostelijk deel van het plangebied wordt gestart. Hierdoor kan het bouwverkeer via 

de oostelijke ontsluiting het plangebied bereiken. Mocht dit (planologisch) niet lukken, 

dan zal de aanleg van de tunnel plaatsvinden tegelijk met het bouwrijp maken van het 

oostelijk deel van het plangebied. Bekeken zal worden of en hoe het plangebied dan 

bereikbaar kan worden gemaakt vanaf Kloosterlanden. Daarvoor dient de brug over 

de Schipbeek versterkt te worden en kan gebruik worden gemaakt van de bestaande 

onderdoorgang onder de rijksweg A1 ten westen van het spoor. Ook voor het bouwrijp 

maken van het westelijk deel wordt in principe gebruik gemaakt van de oostelijke ont-

sluiting.  

 

Het is de intentie om de aanleg van de westelijke ontsluiting en de verschuiving van 

de as van de Deventerweg tegelijkertijd te laten plaats vinden met het bouwrijp maken 

van het westelijk deel van het plangebied. Het aanleggen van de voor de waterhuis-

houding benodigde watergangen en retentiegebieden zijn onderdeel van het bouwrijp 

maken.  

De grondwerkzaamheden en inrichting van de bufferzone zullen zo veel mogelijk 

plaatsvinden tegelijk met het bouwrijp maken van het oostelijk deel van het plange-

bied. Door de beplanting in een vroeg stadium aan te brengen wordt de visuele over-

last zo veel mogelijk beperkt. Het aanbrengen van de dijken langs het stroomgebied 

van de Dortherbeek, het waar nodig verleggen van de beek, het graven van meanders 

binnen de dijken en het zo mogelijk verwijderen van de stuw zal plaatsvinden in het 

kader van het bouwrijp maken van het oostelijk deel van het plangebied.  

Bij het bouwrijp maken zal gewerkt worden volgens het in de natuurtoets geformuleer-

de protocol. Dit houdt onder andere in dat werkzaamheden aan de beek alleen plaats 

mogen vinden in de maanden september en oktober en dat bomen niet gerooid mo-

gen worden in het broedseizoen.  

  

Het bouwrijp maken zal plaatsvinden met een gesloten grondbalans. In het westelijk 

deel van het plangebied zal er opgehoogd moeten worden om voldoende droogleg-

ging te bereiken. Daarnaast is er grond nodig voor het aanleggen van de wal van de 

bufferzone. Er komt grond vrij bij het graven van de poelen voor de ecologische ver-

bindingszone (model kamsalamander) en het aanleggen van de retentiegebieden 

rondom het bedrijventerrein en in de bufferzone. De overig benodigde grond komt vrij 

door het verlagen van het oostelijk deel van het terrein. Er wordt niet meer wegge-

haald in het oostelijk deel dan noodzakelijk. In verband met de fasering van het bouw-

rijp maken is een gronddepot voorzien net ten westen van de Molbergsteeg, waar 

grond, afkomstig van het oostelijk deel, opgeslagen kan worden totdat het in het wes-

telijk deel verwerkt kan worden.  
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Realisatiefase: realisatie van bedrijven 

Het tempo, waarmee het bedrijventerrein zal worden bebouwd, is lastig in te schatten. 

Gelet op het uitgiftetempo in Deventer, in economisch minder slechte tijden, mag op 

Bedrijvenpark A1 een afzet van circa 6,3 hectare per jaar verwacht worden. Niet uit-

gesloten wordt, dat in eerste instantie de omvang groter is, aangezien de afzet in De-

venter de afgelopen jaren, onder andere als gevolg van het niet beschikbaar zijn van 

uitgeefbaar bedrijventerrein, vrijwel nihil is geweest (er is sprake van een inhaalslag). 

Tevens kan de afzet groter worden als zich één of meerdere bedrijven aandienen met 

een heel grote ruimtevraag.  

 

De realisatie van de bedrijven zal zich afspelen op het bedrijventerrein, achter de dan 

al aangelegde en ingerichte bufferzone.  

Beheerfase 

Het streven is om de bufferzone als één geheel te beheren, bij voorkeur door een or-

ganisatie, die zich specifiek richt op landschappelijk en ecologisch beheer. Er zal 

daartoe een beheerplan worden gemaakt gericht op het instandhouden en verbeteren 

van de landschappelijke en ecologische kwaliteit van het gebied en het instandhouden 

van de waterhuishoudkundige functie.  

 

Ten aanzien van het verkeer zullen bedrijven gestimuleerd worden zo veel mogelijk 

gebruik te maken van de oostelijke ontsluiting. In het hiervoor genoemde addendum is 

afgesproken, dat indien na verloop van tijd blijkt, dat meer dan 30% van het verkeer 

gebruik maakt van de westelijke ontsluiting, de gemeenten Deventer en Lochem met 

elkaar zullen overleggen over de te nemen maatregelen.  

 

Op het bedrijventerrein zal een organisatie voor parkmanagement worden opgezet. 

Een dergelijke organisatie kan tot taak krijgen het beheer van het (openbare) groen op 

het bedrijventerrein, de zorg voor bewaking, beveiliging en bewegwijzering. Bedrijven 

worden in de uitgiftevoorwaarden verplicht dit dienstenpakket af te nemen. Tevens 

kan een dergelijke organisatie een signalerende functie hebben ten aanzien van bij-

voorbeeld parkeren op de openbare weg en activiteiten in strijd met welstandseisen. 

Handhaving dient te geschieden door de daartoe geëigende overheidsorganisaties. 

Naast een hiervoor geformuleerd minimumpakket kan de parkmanagement-

organisatie haar dienstenpakket uitbreiden met bijvoorbeeld aanvullend vervoer, ver-

werking van afval, inkoop van energie, servicecontracten en dergelijke. Bedrijven zijn 

vrij om dergelijke diensten wel of niet af te nemen.  

Flexibiliteit en fasering 

Voor wat betreft de fasering geldt dat het westelijk deel van het plangebied pas bouw-

rijp wordt gemaakt zodra het oostelijk deel nagenoeg is uitgegeven. Niet uitgesloten 

kan worden dat als gevolg van de grondposities de beoogde fasering wijzigingen on-

dergaat.
 
 

 

In dit bestemmingsplan krijgt de kantorendriehoek 
 
de bestemming “kantoor”. Het is 

hier dan tevens mogelijk om een hotel of conferentieoord te ontwikkelen. Indien het 

niet lukt om deze locatie binnen een redelijk termijn met deze bestemming af te zet-

ten, zal middels een bestemmingsplanwijziging de bestemming “bedrijven” mogelijk 

worden gemaakt.  
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5 PLANOLOGISCHE EN MILIEUTECHNISCHE RANDVOORWAARDEN 

5.1 Milieueffectrapportage 2008 

Beoordelingsplicht 

Het bruto oppervlak van het Bedrijvenpark A1 bedraagt circa 136 ha. Vanwege deze 

omvang is het voornemen m.e.r. beoordelingsplichtig. Het m.e.r.- beoordelingsplichti-

ge besluit betreft de vaststelling van het bestemmingsplan Bedrijvenpark A1. Op voor-

hand, zonder eerst te beoordelen of het voornemen m.e.r.-plichtig is, heeft de ge-

meente Deventer besloten de m.e.r.-procedure te doorlopen. Reden hiervoor is de 

keuze voor een zorgvuldig planproces, dat recht doet aan de kwaliteit van het gebied 

en de omwonenden.  

Het milieueffectrapport (MER), dat in het kader van de m.e.r.-procedure wordt opge-

steld, dient voor de gemeente Deventer als hulpmiddel bij de besluitvorming over het 

Bedrijvenpark A1. Het MER heeft tot doel het milieubelang een volwaardige rol te la-

ten spelen in de belangenafweging.  

Doorlopen procedure 

Het voorgaande MER 

Voorafgaand aan het meest recente MER Bedrijvenpark A1 2008 is zowel in 2003 als 

in 2005 een MER voor het Bedrijvenpark A1 in procedure gebracht. Hieronder volgt 

een toelichting. 

 

MER Bedrijvenpark A1 (2002) 

Het eerste MER (Oranjewoud, september 2002) voor het Bedrijvenpark A1 heeft in 

juni en in september 2003, tezamen met het voorontwerp bestemmingsplan, ter inza-

ge gelegen. Naar aanleiding van dit MER en het voorontwerp bestemmingsplan heeft 

de gemeente veel inspraakreacties van omwonenden en belanghebbenden ontvan-

gen. De Commissie m.e.r. bracht op 5 januari 2004 een negatief toetsingsadvies uit 

en verzocht om een aanvulling op het MER.  

 

Aanpassing stedenbouwkundig plan (2004-2005) 

Vanwege de inspraakreacties, het advies van de Commissie m.e.r. en overleg met 

derden naar aanleiding van het MER uit 2002 is het stedenbouwkundig ontwerp her-

ijkt. Het eerder opgestelde MER heeft hierdoor een sturende rol gespeeld in de verde-

re planontwikkeling van het Bedrijvenpark A1 en in de totstandkoming van voorliggend 

nieuwe MER. 

� Gestart is met de inpassing en het ontwerp van de bufferzone en de ecologische 

verbindingszone (model Kamsalamander).  

� Het stedenbouwkundige ontwerp is vervolgens aangepast voor de ontsluiting, de 

inpassing van de ’natte’ ecologische verbindingszone ‘Dortherbeek’ en het opne-

men van voorzieningen voor de waterhuishouding.  

� De voorheen voorziene verplaatsing van het voetbalstadion van Go Ahead Eagles 

naar het Bedrijvenpark A1 is komen te vervallen.  
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MER Bedrijvenpark A1 (2005) 

Op basis van het aangepaste stedenbouwkundig ontwerp (2005) is een nieuw MER 

opgesteld (ARCADIS, maart 2005). Dit nieuwe MER heeft, samen met het ontwerp 

bestemmingsplan, begin 2005 ter inzage gelegen. De Commissie m.e.r. heeft dit MER 

in de zomer van 2005 getoetst waarna in het verlengde hiervan overleg met de Com-

missie m.e.r. heeft plaatsgevonden. Uit deze toetsing kwam naar voren dat het MER 

op een aantal onderwerpen, vooral ten aanzien van de waterhuishouding, het zoek-

gebied voor de waterberging en de oostelijke lob in het MMA, aanvulling behoefde. 

 

De zienswijze van het waterschap Rijn en IJssel op het ontwerp bestemmingsplan uit 

2005 maakte het noodzakelijk om de Dortherbeek in de kantorendriehoek te verplaat-

sen. Dit is nodig om de Dortherbeek voldoende ruimte te geven als laaglandbeek.  

 

In overleg met Rijkswaterstaat is het ontwerp van de oostelijke aansluiting aangepast 

om beter in te spelen op toekomstige capaciteitsvergrotingen van de rijksweg A1. 

Hiertoe is de oostelijke ontsluiting vormgegeven als een rechte tunnel in plaats van 

een gebogen tunnel. 

Aanpassing stedenbouwkundig plan (2005-2008) 

De inspraakreactie van het waterschap Rijn en IJssel op het MER uit 2005 over de 

inpassing van de Dortherbeek en het overleg met Rijkswaterstaat over de vormgeving 

van de oostelijke aansluiting, hebben de gemeente Deventer doen besluiten om het 

stedenbouwkundig ontwerp te herijken:  

� In de kantorendriehoek aan de oostzijde van het plangebied is de ligging van de 

Dortherbeek verplaatst naar een tracé langs rijksweg A1 en het spoor Deventer-

Zutphen. De huidige beek wordt ingericht als retentievoorziening.  

� Aan de oostzijde is, in overleg met Rijkswaterstaat, de oostelijke ontsluiting aange-

past. 

� De begrenzing van het Bedrijvenpark is, als gevolg van de gewijzigde vormgeving 

van de oostelijke ontsluiting, ter hoogte van de aangepaste oostelijke ontsluiting 

aangepast. Als gevolg hiervan is ook de ligging van de plangrens in het ontwerp 

bestemmingsplan gewijzigd. 

Nieuwe MER 

Vanwege de aanpassingen in het stedenbouwkundig ontwerp in 2008, het verwerken 

van de opmerkingen van de Commissie m.e.r. uit 2005, de vernieuwde onderzoeken 

voor geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid, de leesbaarheid en de communicatie 

naar de belanghebbenden, is gekozen om integraal een nieuwe MER op te stellen en 

in procedure te brengen. De wijze waarop de integrale aanpassing zou moeten plaats-

vinden, is besproken met de Commissie m.e.r. Voor de integrale aanpassing zijn de 

volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Het MER moet een helder verhaal zijn en een eenduidig en navolgbaar beeld ge-

ven van het doorlopen proces en de inhoudelijke onderbouwing van de inrichting 

van het bedrijvenpark. 

• Het MER moet actuele informatie bevatten, gekoppeld aan het aangepaste ste-

denbouwkundige plan en het daarop gebaseerde ontwerpbestemmingsplan. 

• Het MER dient ter ondersteuning van een zorgvuldig besluitvormingsproces, ook 

met het oog op draagvlak in de omgeving. 
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Het MER Bedrijvenpark A1 2008 (Arcadis, 2008) is bedoeld om aan deze voorgaande 

aandachtspunten invulling te geven en betreft een zelfstandig leesbaar MER. De basis 

voor het MER wordt gevormd door de voorgaande MER’en uit 2002 en 2005, de bij-

behorende richtlijnen uit 2004, de inspraakreacties, het toetsingsadvies van de Com-

missie m.e.r. op het MER uit 2002 (5 januari 2004) en het advies van de Commissie 

m.e.r. naar aan leiding van de toetsing van het MER uit 2005 (28 juni 2005). Het 

nieuwe MER Bedrijvenpark A1 2008 wordt hiervoor in de plaats gesteld en dient te-

vens als input voor het opstellen van dit bestemmingsplan.  

In het bestemmingsplan, dat gericht is op het ontwikkelen van het nieuwe ontwerp van 

het voorkeursalternatief, wordt rekening gehouden met alle gevolgen die de aanleg 

van het bedrijventerrein voor het milieu zal hebben. Zonodig kunnen daarin voorwaar-

den, regels of beperkingen worden opgenomen ter bescherming van het milieu. 
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 Afbeelding 5.1: Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) 
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Het Meest Milieuvriendelijke alternatief 

Het in hoofdstuk 4 beschreven plan is in de MER 2008 als voorkeursalternatief opge-

nomen. Zoals in hoofdstuk 4 is aangegeven is de nevendoelstelling van het bedrijven-

park de ontwikkeling van een duurzaam bedrijvenpark. Om hieraan invulling te geven 

zijn diverse uitgangspunten geformuleerd. Op basis hiervan is een voorkeursalterna-

tief ontwikkeld dat tevens de basis vormt voor het meest milieuvriendelijk alternatief 

(MMA). Ten behoeve van het MMA is, op basis van de effectbeschrijving van het voor-

keursalternatief per inrichting-/milieuaspect bekeken waar nog optimalisaties zijn aan 

te brengen in het ontwerp. In de toelichting hierna is aangegeven welke MMA-

maatregelen alsnog in het plan worden opgenomen.  

 

MMA-maatregel 1: Intensief ruimtegebruik (voor kavels groter dan 5000 m² een mini-

mum bebouwingspercentage van 60%) 

 

Bij het ontwerp van het voorkeursalternatief is uitgegaan van intensief ruimtegebruik. 

Het minimum bebouwingspercentage dat is gehanteerd is 50 %. Er wordt een maxi-

maal bebouwingspercentage van 75 % gehanteerd om op termijn niet in de problemen 

te komen met parkeren. Daarnaast worden bedrijven gestimuleerd om hun bedrijfs-

voering in de hoogte te organiseren dan wel op het dak te parkeren. Voor het MMA is 

bekeken of er uitgegaan kan worden van een nog hoger minimum bebouwingspercen-

tage, bijvoorbeeld van 60 %. Dergelijke eisen betekenen dat bedrijven minder grond 

nodig hebben voor hun activiteit en dat er meer bedrijven op het beschikbare terrein 

gevestigd kunnen worden. Daardoor is er minder snel een nieuw bedrijventerrein no-

dig.  

 

Aan de hand van situatiestudies is vastgesteld dat er al een forse inspanning voor no-

dig is om het minimum bebouwingspercentage van 50% te halen. Voor kleinere ge-

bouwen/kavels is het onmogelijk om een hoger percentage te realiseren. Er is dan 

onvoldoende ruimte op de kavels beschikbaar voor het manoeuvreren van vrachtau-

to’s, voor een opstelplaats voor bevoorradende vrachtauto´s en het parkeren van de 

werknemers. Voor grotere kavels (vanaf 5000 m²) zou een minimum bebouwingsper-

centage van 60% nopen tot inventieve oplossingen voor bouwen of parkeren. Door de 

MMA-maatregel worden de grotere bedrijven gedwongen om creatief naar het be-

drijfsproces te kijken en maatregelen te nemen om het ruimtebeslag te beperken. 

Vaak zullen deze maatregelen geld kosten. Dit kan ten koste gaan van de concurren-

tiepositie van het Bedrijvenpark A1. Een minimum bebouwingspercentage van 60% is 

immers redelijk uniek. Daarnaast bestaat er het risico dat als bedrijven gedwongen 

worden een groter deel van de kavel te bebouwen er activiteiten naar de openbare 

weg worden geschoven (parkeren, manoeuvreren grote vrachtwagens, e.d.). Om deze 

reden ziet de gemeente af van de MMA-maatregel. De ruimtebesparing als gevolg van 

deze maatregel is moeilijk te kwantificeren. Mogelijk levert de maatregel een aantal 

hectaren extra uitgeefbaar op. Wel zal de gemeente in het uitgiftegesprek bedrijven 

blijven verleiden tot het zo intensief mogelijk benutten van de bedrijfskavel (zonder 

dat, dat leidt tot afwenteling op de openbare weg).  
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MMA-maatregel 2 en 3: Bodem, water, landschap, cultuurhistorie en archeologie  

 

a. volledige sanering van de vuilstort aan de Olthoflaan;  

b. niet uitgeven/bebouwen oostelijke lob; 

c. optimalisatie waterberging in plangebied en oostelijke lob. 

 
a. Bodem - volledige sanering vuilstort 

In het plangebied is een vuilstort aanwezig. In het voorkeursalternatief is er vanuit ge-

gaan dat deze functioneel wordt gesaneerd conform de eisen van de Wet bodembe-

scherming. Dat wil zeggen dat er een leeflaag wordt aangebracht waardoor contact 

met het stortmateriaal wordt voorkomen. In het MMA zal deze vuilstort volledig worden 

gesaneerd. Dit betekent dat er wordt uitgegaan van volledige verwijdering van de ver-

ontreiniging. 

 

De stort is circa 2 ha groot. Het stortmateriaal bestaat grotendeels uit vormzand. 

Daarnaast bevindt zich voornamelijk huisvuil in de stort. Uitgangspunt in het voor-

keursmodel is, dat middels een afdeklaag van 1 m schone grond het stortmateriaal 

zodanig wordt geïsoleerd, dat de locatie, onder voorwaarden, bruikbaar is als bedrijfs-

terrein. Door een zorgvuldige herschikking van het stortmateriaal en de afdeklaag en 

de herschikking zorgvuldig af te stemmen op het toekomstige aanlegpeil, blijft de hoe-

veelheid aan af te voeren stortmateriaal en de daarmee verbandhoudende sanerings-

kosten tot een minimum beperkt. Met de kopers van de kavels zullen zo nodig afspra-

ken worden gemaakt over eventuele gebruiksbeperkingen.  

 

Integrale sanering houdt in dat al het stortmateriaal wordt ontgraven en wordt afge-

voerd.  

Naar schatting is hiermee een bedrag gemoeid van circa € 2 mln. Om financiële rede-

nen ziet de gemeente dan ook af van dit onderdeel van het MMA. 

 
b. Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

Voor het aspect landschap, cultuurhistorie en archeologie geldt dat er negatieve effec-

ten zullen optreden. Bij de ontwikkeling van het ruimtelijk ontwerp is echter zoveel 

mogelijk rekening gehouden met de aanwezige waarden in het gebied. Door de buf-

ferzone tussen Epse en het bedrijventerrein worden de besloten kenmerken van het 

landschap versterkt en worden landschappelijke effecten vanuit Epse gemitigeerd. 

 

Ten behoeve van het MMA is beschouwd of en waar optimalisatie is aan te brengen. 

In het MMA is de oostelijke lob van het plangebied aan het uitgeefbare terrein onttrok-

ken. Hierdoor komt de Olthofkavel vrij te liggen en wordt de es waarop deze kavel 

(met boerderij) is gelegen in stand gehouden. Daarnaast biedt dit wellicht kansen voor 

waterberging. 

 

Door het laten vervallen van de meest oostelijke lob van het plan vervalt circa 5 ha 

uitgeefbaar terrein. De gebouwen van de Olthofboerderij komen beter in het zicht te 

liggen en de omliggende es met stijlrandjes naar de Dortherbeek blijft gespaard. De in 

de grond liggende archeologische waarden worden niet verstoord en de ecologische 

verbindingszone model kamsalamander krijgt meer ruimte. De zuidoosthoek van het 

plangebied is het gebied met de meeste natuurwaarden.  
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Bij het vervallen verslechtert het plansaldo met enige miljoenen euro. Daarnaast 

neemt het oppervlak uitgeefbaar terrein af met circa 10% met als gevolg, dat een vol-

gend nieuw bedrijventerrein eerder aan snee komt. De gemeente ziet om financiële 

redenen af van dit onderdeel van het MMA, maar ook omdat de gemeente van mening 

is dat, als een stuk landelijk gebied wordt getransformeerd naar een stedelijke functie, 

het gebied zo intensief mogelijk benut moet worden. Volgens de natuurtoets betekent 

de realisatie van het plan een aanzienlijke verbetering voor de natuur. Er is dan ook 

geen reden nog meer natuurwaarden toe te voegen in de zuidoosthoek. Zie tevens 

hierna met betrekking tot het punt van waterberging. 

 

c.  Waterberging (optimalisaties in plangebied en berging in oostelijke lob)  

 

In het voorkeursalternatief treedt een vermindering van de bergingscapaciteit op. Het 

tekort wordt ten oosten van het plangebied gecompenseerd, waardoor het effect op de 

oppervlaktehuishouding per saldo “0” is. De compensatieopgave van waterberging 

buiten het plangebied bedraagt afgerond 100.000 m3. Ten behoeve van het MMA is 

bekeken in hoeverre er toch nog optimalisatie aan te brengen is in de oppervlakte wa-

terberging in het plangebied. 

 

Uit een eerste analyse is gebleken dat er in de lagere delen van het plangebied, het 

westelijk deel van het plangebied en in de kantorendriehoek, geen ruimte is om extra 

waterberging aan te brengen. De beschikbare ruimte is reeds optimaal benut in het 

ruimtelijk ontwerp van het voorkeursalternatief. Het overige deel van het plangebied 

ligt hoog, waardoor dit deel niet geschikt wordt geacht om de verminderde berging te 

realiseren. 

 

Daarnaast is aanvullend onderzoek verricht of in de oostelijke lob nog mogelijkheden 

zijn van extra bergingsruimte (Waterhuishoudingsplan, februari 2008, hoofdstuk 8). De 

oostelijke lob, een hoger gelegen gebied, wordt in het MMA niet bebouwd waardoor 

extra waterberging mogelijk kan zijn. In de oostelijke lob zijn twee mogelijkheden om 

water te bergen: 
1. De huidige maaiveldhoogten handhaven (zoals nu is meegenomen in het MMA). 

Vooral in het noordelijk deel van de lob is waterberging mogelijk. Hier kan water 
worden geborgen tussen maaiveldniveau (vanaf 6,0 m+NAP) en het inundatieni-
veau (6,5 m+NAP). Er is circa 9.200 m3 waterberging beschikbaar. 

2. De gehele oostelijke lob afgraven voor waterberging.  

Met GIS -berekeningen is bepaald dat in de oostelijke lob circa 30.000 m3 water-

berging kan worden gevonden als het gehele maaiveld wordt afgegraven tot 6,0 

m+NAP6. 

 

De effecten van het afgraven van de oostelijk lob voor het aspect bodem en water zul-

len negatiever zijn ten opzichte van het handhaven van de huidige maaiveldhoogten. 

Dit omdat de ontgraving tot verandering van de grondwaterstanden zal leiden en een 

drainerende werking heeft. Voor het aspect natuur geldt dat door de waterplas de rela-

tie met de bufferzone verandert. 

 

Naast het eventueel afgraven van de oostelijke lob worden geen andere maatregelen 

gezien om de compensatieopgave te verminderen omdat in het stedenbouwkundig 

ontwerp de beschikbare ruimte optimaal wordt benut en de mogelijke waterberging 

reeds is meegenomen. Uit bovenstaande volgt derhalve dat de potentiële extra ber-

gingsruimte in de oostelijke lob 30.000-9.200=20.800 m3 bedraagt. De compensatie-
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opgave van waterberging buiten het plangebied bedraagt bij het afgraven van de oos-

telijke lob minimaal 100.000-20.800=79.200 m3. Omdat de hogere delen in het plan-

gebied, zoals de oostelijke lob, niet geschikt worden geacht om de verminderde ber-

ging te realiseren (zie navolgend tekstkader ‘Waterberging in het MMA’) wordt het 

afgraven van de oostelijke lob niet als wenselijk beschouwd. Daarnaast blijft er altijd 

sprake van een compensatieopgave buiten het plangebied, waarvoor in overleg met 

het waterschap Rijn en IJssel een geschikt gebied ten oosten van het plangebied is 

gevonden. In het MMA wordt daarom uitgegaan het handhaven van de huidige maai-

veldhoogten. 

 

Er wordt afgezien van het overnemen van het MMA. De maatregel heeft een relatief 

beperkt kwantitatief voordeel op de waterberging. Echter ook dan dient er in ieder ge-

val bergingsruimte buiten het plangebied te worden gezocht. Daardoor heeft deze 

maatregel weinig toegevoegde waarde. 

 

Maatregel 4 en 5: Natuur (a faunadoorsteek `hals’ oostelijke lob, b. faunapassage on-

der het spoor ter hoogte van de bufferzone) 

 

Voor het aspect natuur geldt dat er in het plangebied zodanige natuurontwikkelingen 

zijn gepland, dat het bedrijvenpark per saldo tot meer positieve dan negatieve effecten 

leidt. Er treedt weliswaar enige ruimtebeslag op de ecologische hoofdstructuur op (als 

gevolg van de oostelijke ontsluiting), maar dit ruimtebeslag wordt ruimschoots gecom-

penseerd in de bufferzone. 

 

Het negatieve effect dat mogelijk op treedt, is lichthinder voor fauna. In het voorkeur-

salternatief wordt echter al uitgegaan van aangepaste verlichting met speciale armatu-

ren, waardoor de uitstraling naar de bufferzone en de Dortherbeek zoveel mogelijk 

vermeden wordt. In het MMA zijn in dit kader daarom geen aanvullende (mitigerende) 

maatregelen voorzien. 

 

Ten behoeve van het aspect landschap, cultuurhistorie en archeologie wordt in het 

MMA de oostelijke lob onttrokken aan het uitgeefbare terrein. Voor het functioneren 

van de ecologische verbindingszone in de bufferzone is de aanwezigheid van bedrij-

vigheid in deze oostelijke lob geen bezwaar zolang er sprake is van een groene door-

adering van het gebied. In het voorkeursalternatief is hiervan sprake. Indien de ooste-

lijke lob niet onttrokken wordt, is er voor het aspect natuur verdere optimalisatie 

mogelijk door ”in de hals van de oostelijke lob” een groene passage aan te brengen 

die een verbinding vormt tussen de oostelijke ontsluiting van het bedrijvenpark (de 

tunnel) en het gebied aan de zuidoostzijde van het plangebied. Aan de westzijde van 

het plangebied is in het voorkeursalternatief reeds een faunapassage onder de N348 

voorzien (buiten het plangebied). 

 

Voor het MMA-maatregel ad 4 (faunapassage onder het spoor) is in 2007 onderzocht 

(ARCADIS, februari 2007) of aan de oostzijde van het plangebied een extra fauna-

passage onder het spoor noodzakelijk en functioneel is. Uit deze analyse is gebleken 

een extra faunapassage ten zuiden van de Dortherbeek niet functioneel en bovendien 

zeer kostbaar is. 
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De bestaande onderdoorgang onder het spoor aan de oostzijde van het plangebied 

bestaat uit een ruime brug die bij (relatief) lage waterstanden aan beide zijden pas-

seerbaar is voor de meeste diersoorten. Bij hogere waterstanden is dit niet het geval. 

De verbindingszone langs de Dortherbeek moet gaan functioneren volgens de model-

len Kamsalamander en Laaglandbeek. Dit betekent dat er bij kruisingen met infra-

structuur geen fysieke barrières mogen bestaan voor alle bij de modellen behorende 

soorten. Ook zijn er soorten die niet tot de doelsoorten behoren maar die waarschijn-

lijk wel gebruik gaan maken van de verbindingszones, bijvoorbeeld kleine zoogdieren 

en eventueel de das. De spoorlijn vormt voor deze soorten echter geen absolute bar-

rière, zodat maatregelen niet nodig zijn. De afstand tot de bestaande faunapassage bij 

het spoor bedraagt circa 300 m, deze afstand is goed overbrugbaar (de optimale af-

stand tussen passages is 400 à 500 m). Ook bevindt zich in de huidige situatie al een 

dassenpassage ten zuiden van het plangebied. In het MMA is daarom geen extra fau-

napassage opgenomen. 

 

De bestaande doorgang onder het spoor kan wel relatief eenvoudig worden aange-

past zodat deze ook als faunapassage voor de overige doelsoorten zoals voor de das 

kan worden gebruikt. Deze optimalisatie, in de vorm van het plaatsen van droge stro-

ken in de bestaande doorgang, maakt om deze reden onderdeel uit van het MMA. 

 

Wat betreft de MMA ad 5 (faunadoorsteek `hals oostelijke ontsluiting naar de Olthof-

kavel) gaat het om het inpassen van een groenzone van circa 10 m breed en onge-

veer 40 m lang en de aanleg van twee faunapassages onder de weg, waardoor de 

verbinding tussen de oostelijke ontsluiting en de bufferzone voor de doelsoort van het 

model kamsalamander aanzienlijk wordt bekort. 

 

De gemeente ziet af van dit onderdeel van het MMA, omdat de inrichting van het ge-

bied net ten westen van het spoor een voldoende waarborg vormt voor het goed func-

tioneren van de ecologische verbindingszone model kamsalamander. Een eenvoudige 

en veel goedkopere geleidevoorziening kan ervoor zorgen dat de dieren richting buf-

ferzone worden geleid en niet op het bedrijventerrein terecht  komen. Het feit dat de 

dieren een langere afstand naar de bufferzone moeten afleggen maakt geen verschil, 

het betreft immers leefgebied.   

 

Resumerend 

De basis voor het MMA voor het Bedrijvenpark A1 wordt gevormd door het voorkeur-

salternatief. Aan dit voorkeursalternatief is in het MMA de volgende maatregel toege-

voegd: 

 

Optimaliseren bestaande faunapassage onder het spoor, door plaatsen van 

droge stroken in bestaande doorgang en tevens een geleidevoorziening aan de 

noordoostzijde van de oostelijke lob. 

 

Toetsingsadvies Commissie Mer 

De Commissie mer heeft op 24 februari 2009 een definitief toetsingsadvies uitge-

bracht. De Commissie mer is van mening dat de essentiële informatie in het mer aan-

wezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over het 

bestemmingsplan. 
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5.2 Waterhuishouding 

Alle aspecten van de waterhuishouding voor het bedrijventerrein inclusief de oostelijke 

ontsluiting zijn uitgebreid beschreven in het Waterhuishoudingsplan (Arcadis, 2008). 

Onderstaand worden de belangrijkste aspecten kort toegelicht. Voor een uitgebreidere 

beschrijving wordt verwezen naar genoemd Waterhuishoudingsplan. 

Oppervlaktewater 

Het watersysteem van de Dortherbeek en van de retentiegebieden (inclusief Pessink-

watergang) zijn twee gescheiden systemen.  

Er wordt naar gestreefd om de Dortherbeek zodanig aan te leggen, dat het hoogtever-

schil wordt opgevangen door het meanderen van de beek waardoor de stuw kan ver-

dwijnen. Het bestaande gemaal Ter Hunnepe zal het water van de Dortherbeek blijven 

afvoeren naar de Schipbeek in geval van hoge waterstanden op de Schipbeek. De 

waterkering langs de Dortherbeek krijgt een hoogte van minimaal NAP + 7,5m en zal 

worden geïntegreerd in het plan. 

Voor de waterafvoer vanuit het bedrijvenpark A1 (de retentie) naar de Dortherbeek en 

de Schipbeek moet rekening gehouden worden met twee afvoersituaties: 

1. Als het waterpeil in de Dortherbeek gelijk is aan of lager is dan NAP + 5,00 m 

is afvoer vanuit de retentievoorziening onder vrij verval naar de Dortherbeek 

(maalkom) mogelijk via een debietregulerend kunstwerk. 

2. Als het waterpeil van de Dortherbeek hoger is dan NAP 5,00 is afvoer van de 

retentievoorziening onder vrij verval niet meer mogelijk. Het water zal dan via 

een nieuw gemaal rechtstreeks worden afgevoerd op de Schipbeek.  

Op deze wijze blijven de watersystemen van de Dortherbeek en de retentie ook bij 

extreme waterafvoeren van elkaar gescheiden. Om waterafvoer en wegzijging vanuit 

de retentie naar de Pessinkwatergang ten zuiden van de Dortherweg te voorkomen 

zal een stuw met terugslagklep worden aangelegd.  

Grondwater 

Voor de droge situatie neemt de wegzijging naar de IJssel en de Schipbeek toe. Hier-

door zal het waterpeil in de retentievoorzieningen uit kunnen zakken. Het permanent 

watervoerende deel van de retentievoorziening wordt daarom zo minimaal mogelijk 

gehouden. 

Als er sprake is van het maximale waterpeil in de voorziening (dit kan het geval zijn bij 

extreme zomerse buien) zal er meer wegzijgen. Hierdoor wordt een deel van het he-

melwater vanuit de retentievoorzieningen geïnfiltreerd in de bodem.  

Voor de natte situatie neemt de kwel in de toekomstige situatie toe als er sprake is 

van het rustwaterpeil in de voorzieningen. Als er sprake is van een maximale water-

stand in de retentievoorziening neemt de kwel in de toekomstige situatie af. In de 

praktijk zal het retentiepeil in een natte situatie variëren tussen het rustwaterpeil en 

het maximale peil. De hoeveelheid kwel vanuit de IJssel en de Schipbeek zal daar-

door niet sterk wijzigen.  

Voor een extreme situatie neemt de kwel vanuit de IJssel en de Schipbeek toe ten 

opzichte van de huidige situatie. De maximale waterstanden in de retentievoorzienin-

gen liggen namelijk lager dan in de huidige situatie, waardoor er sprake is van minder 

tegendruk waardoor de kwel toeneemt.  
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De invloed van de IJssel en de Schipbeek op het plangebied heeft gevolgen voor de 

toekomstige maaiveldhoogte en de benodigde capaciteit van het nieuwe gemaal. Voor 

de kantorenlocatie is een minimaal maaiveldniveau van NAP + 6,60m nodig om te 

zorgen, dat in een situatie met een hoge waterstand en een extreme neerslaggebeur-

tenis aan de ontwateringseis wordt voldaan. In het overige deel van het plangebied is 

een maaiveldniveau van NAP + 6,50m voldoende. De benodigde gemaalcapaciteit 

(gemaal van retentie naar Schipbeek) is berekend op 0,656 m3/sec (exclusief veilig-

heidsmarge). 

 

De ontwikkeling van het gebied leidt, onder andere als gevolg van de infiltratie van 

een groot deel van het dakwater, tot een toename van de grondwateraanvulling.  

Waterkwaliteit 

Schoon neerslagwater van de daken wordt in de bodem geinfiltreerd. Overig water 

vanaf het bedrijventerrein (vervuild water vanaf de wegen, de tunnel en afvalwater) 

wordt grotendeels naar de zuivering gebracht (first flush). Alleen bij extreme 

neerslagsituaties komt het (vervuilde) water op het oppervlaktewater (in de retentie) 

terecht.  

Pijplijnproject 

Bedrijvenpark A1 betreft een zogenaamd pijplijnproject van de provincie Overijssel. 

Het is gelegen in een primair watergebied. In de Startnotitie Water (Provincie Overijs-

sel, 2004) hebben Provinciale Staten van de provincie Overijssel aangegeven, dat 

pijplijnprojecten, die gelegen zijn in gebieden, die voldoen aan de criteria van primair 

watergebied, toch doorgang kunnen vinden onder de voorwaarden dat “waterneutraal” 

wordt gebouwd. Negatieve watereffecten, die niet te vermijden zijn, dienen te worden 

gecompenseerd.  

Vermindering bergingscapaciteit 

Door de aanleg van het Bedrijvenpark A1 neemt de bergingscapaciteit op maaiveld af. 

Het gebied inundeert in de huidige situatie als gevolg van kwel, neerslag en 

gestremde afvoer. De kwel in het gebied verandert nagenoeg niet door de aanleg van 

het Bedrijvenpark A1. De neerslag die valt, zal worden opgevangen in het plangebied 

en worden geborgen in de te realiseren infiltratie- en retentievoorzieningen. De afvoer 

van de Dortherbeek wordt in de huidige situatie gestremd, veroorzaakt door de 

beperkte afvoer van het bestaande gemaal. Door de aanleg van het bedrijventerrein 

gaat bergingscapaciteit voor deze gestremde afvoer verloren. De verminderde berging 

in het plangebied wordt buiten het plangebied gecompenseerd. De gemeente, het 

waterschap en de provincie zijn dit met elkaar overeengekomen. De locatie voor het 

creëren van extra bergingsruimte is het zoekgebied Oxerhof. Deze locatie ligt ten 

oosten van het plangebied. (zie afbeelding 4.6) 

Grondwaterbeschermingsgebied 

Het Bedrijvenpark A1 ligt, met uitzondering van de oostelijke aansluiting op de Rijks-

weg A1, binnen een "grondwaterbeschermingsgebied, verbod op diepe boringen". Bij 

de realisatie en in de beheerfase dient erop te worden toegezien dat dit verbod wordt 

nageleefd. 
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Resultaten water 

Er treedt in het voorkeursalternatief(VA) een beperkt positief effect op de grondwater-

huishouding op. Dit komt doordat er water in het gebied wordt vastgehouden.  

Uit de waterbalans volgt namelijk dat de grondwateraanvulling toeneemt van 205/mm 

jaar tot 235 mm/jaar voor een gemiddeld jaar. 

 

In het plangebied treedt een vermindering van de bergingscapaciteit op dat buiten het 

plangebied wordt gecompenseerd. De verminderde berging wordt ten oosten van het 

plangebied in het beekdal van de Dortherbeek gecompenseerd.  

 

Er wordt uitgegaan van een gesloten grondbalans en er worden geen effecten op de 

waterhuishouding en de waterkwaliteit verwacht.  

5.3 Ecologie 

Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel 

De aanleg en het gebruik van het Bedrijvenpark A1 leiden niet tot directe aantasting 

van het Natura 2000-gebied, er vindt geen ruimtebeslag plaats en ook geen versnip-

pering van leefgebied van aangewezen soorten.  

Uit geluidberekeningen blijkt dat de aanleg van het Bedrijvenpark A1 niet leidt tot (een 

toename van) de verstoring in het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel. Uit het 

geluidsonderzoek van Oranjewoud (2008) blijkt dat de geluidbelasting ten westen van 

de Deventerweg afneemt, als gevolg van de verplaatsing van deze weg naar het oos-

ten. De contouren verschuiven van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel af. 

Uit het Waterhuishoudingsplan (ARCADIS, 2008) kan worden afgeleid dat de realisa-

tie van het Bedrijvenpark A1 geen invloed heeft op grondwaterstanden in de IJsselui-

terwaarden.  

Uit het Luchtonderzoek (Tauw, 2008) kan worden afgeleid dat ten opzichte van de 

huidige situatie de depositie van stikstof iets af zal nemen. In de huidige situatie is er 

sprake van te hoge aanwezige waarden. Afname van deze waarden kan dus positief 

zijn voor de natuurwaarden in de omgeving. 

 

Er treden geen significant negatieve effecten op het Natura 2000-gebied Uiterwaarden 

IJssel door de aanleg en het gebruik van het Bedrijvenpark A1. Een vergunning in het 

kader van de Natuurbeschermingswet 1998 is daarom niet nodig. Nader onderzoek 

(een zogenaamde passende beoordeling) hoeft daarom niet uitgevoerd te worden.  

Ecologische hoofdstructuur 

In de Natuurtoets Bedrijvenpark A1 (Arcadis, 2008) is ook onderzocht of er sprake is 

van verstoring van de nabijgelegen EHS.  

Als gevolg van de aanleg van de oostelijke ontsluiting verdwijnt ca. 1,5 ha aan EHS 

aan de oostzijde van het plangebied. Daarnaast is er in dit gebied sprake van enige 

afname van de kwaliteit van de EHS als gevolg van verstoring door licht en geluid. Uit 

het Akoestisch onderzoek Bedrijvenpark A1 (Oranjewoud, 2008) volgt dat de geluids-

contouren opschuiven richting het EHS-gebied. De opschuiving van de contouren 

zorgt dan wel voor een afname in kwaliteit van het gebied door geluid, maar omdat de 

geluidsbelasting in de huidige situatie al zo hoog is, verandert er relatief maar weinig 

(gebaseerd op relatieve broedvogeldichtheid). Er treedt daarom slechts een beperkte 
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toename op van verstoring van belangrijke leefgebieden van verstoringsgevoelige 

soorten (met name broedvogels en das).  

Uitstraling van verlichting naar de omgeving heeft voor bepaalde dieren negatieve ef-

fecten. Onder andere door de toepassing van speciale armaturen kan de invloed hier-

van naar de EHS beperkt blijven. De aanleg van beplante aarden wallen bij de buffer-

zone en de oostelijke ontsluiting zorgen voor een beperking van de lichteffecten. Ook 

het negatieve effect van geluid wordt hierdoor beperkt.  

Met de provincie Overijssel is overeenstemming over, dat het feitelijk verdwijnen van 

een stukje EHS en de (beperkte) vermindering van de kwaliteit van een deel van de 

EHS ruimschoots wordt gecompenseerd door de aanleg van de bufferzone. 

Ecologische verbindingszones 

De provinciale ecologische verbindingszone langs de Dortherbeek (model laagland-

beek) krijgt in het kader van de planrealisatie vorm (zie paragraaf 4.5.2).  

De ecologische verbindingszone model kamsalamander wordt deels aangelegd in het 

kader van de aanleg van de bufferzone. In het Addendum op de Bestuursovereen-

komst van september 1999 is afgesproken, dat de gemeente Gorssel (huidige ge-

meente Lochem) de aanleg van de zone op Lochems grondgebied voor haar rekening 

neemt. In het Inrichtingsplan bufferzone (Vista, 2005) is een inrichtingsvoorstel opge-

nomen voor de ecologische verbindingszone vanaf de onderdoorgang onder het spoor 

tot de onderdoorgang bij de N348. 

Flora- en faunawet 

In de Natuurtoets Bedrijvenpark A1 (Arcadis, 2008) is uitgebreid beschreven wat de 

effecten zijn van de werkzaamheden in het kader van de planontwikkeling op be-

schermde soorten. 

Naast negatieve effecten zijn er ook positieve effecten: 

• De kolonies, vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen kunnen in stand 

gehouden en versterkt worden in de bufferzone en langs de Dortherbeek (mits uit-

straling van licht naar de bufferzone, de Dortherbeek en het bos bij de oostelijke 

ontsluiting wordt voorkomen). 

• Er ontstaan geschikte biotopen voor bijzondere diersoorten als Waterspitsmuis, 

Ringslang, Kamsalamander en beekgebonden vissoorten. 

• De kwaliteit van biotopen voor bos- en struweelvogels, uilen, zoogdieren en amfi-

bieën neemt sterk toe. 

• De variatie van begroeiingtypen, biotopen en soorten in het gebied neemt toe. 

 

De negatieve effecten kunnen worden beperkt door in de natuurtoets geformuleerde 

mitigerende maatregelen zoals: 

• Zorgvuldigheid bij de uitvoering, zodat zo min mogelijk flora en fauna wordt ver-

stoord. In de natuurtoets is hiervoor een ecologisch protocol ontwikkeld. 

• Verwijderen van vegetatie en bouwrijp maken buiten het broedseizoen. 

• Eventueel tijdelijk wegvangen en verplaatsen van bepaalde soortgroepen, zoals 

amfibieën en reptielen. 

 

Voor een aantal beschermde soorten zijn de negatieve effecten strijdig met de alge-

mene verbodsbepalingen van de Flora- en Faunawet. Voor deze soorten zal een be-

roep gedaan moeten worden op mogelijkheden voor de vrijstelling en ontheffing in de 

Flora- en Faunawet. Voor de Poelkikker en Ringslang zal ontheffing gevraagd worden. 

Ontheffing is mogelijk als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Voor het Berm-
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pje en de Kleine modderkruiper zal nagegaan worden of volgens de beschikbare ge-

dragscodes gewerkt kan worden, zodat met een vrijstelling kan worden volstaan. Als 

dat niet mogelijk blijkt, zal ook voor deze soorten ontheffing aangevraagd moeten 

worden.  

Voor het Akkerklokje, Grasklokje, mol, haas, konijn, veldmuis en egel geldt een alge-

mene vrijstelling. Wel is op deze soorten de zorgplicht van toepassing. Aan deze plicht 

kan worden voldaan door te werken volgens het ecologisch protocol.  

Voor alle soorten, waarvoor gebruik gemaakt zal worden van ontheffing danwel vrij-

stelling van de Flora- en faunawet is de gunstige instandhouding van de soort niet in 

het geding, terwijl ook voldaan kan worden aan de vereiste criteria ‘geen andere be-

vredigende oplossing’ en ‘dwingende reden van groot openbaar belang’ (Natuurtoets 

Bedrijvenpark A1, Arcadis, 2008). 

 

Dassenburcht 

In aanvulling op de Natuurtoets in het kader van het MER, is vanuit de gemeente een 

veldonderzoek gedaan naar de aanwezigheid van een dassenburcht. Deze is aange-

troffen aan de oostkant 

van het plangebied. De burcht bevindt zich in de overgang van spoorsloot en werkpad 

naast het spoor en blijkt zelfs door te lopen tot onder het spoor. De gemeente heeft 

hierover contact gezocht met Prorail. Prorail heeft vervolgens Stichting Das&Boom 

opdracht verleend voor een nader onderzoek ter plekke. In hun rapport mei 2009 en 

nadere veldwaarnemingen, waaronder met permanente cameraopstelling, is vastge-

steld dat zich (op en af) enkele dassen in de burcht ophouden. De burcht loopt door 

tot onder het westelijk spoor. Dat zorgt voor risico van de verkeersveilheid. Prorail 

voert permanent onderzoek uit naar de condities van het spoor. Wegens waargeno-

men lichte daling zijn reeds stutvoorzieningen aangebracht. Voor de langere termijn 

en mogelijk zelfs op kortere termijn is sprake van een niet te handhaven situatie van-

wege het veiligheidsrisico van het spoorverkeer.  

 

Prorail, gemeente Deventer en Stichting Das&Boom hebben overleg gezocht met de 

Dienst Landelijk Gebied en het ministerie van LNV. Uitkomst hiervan is dat Prorail in 

juni 2009 een verzoek voor ontheffing bij LNV heeft ingediend voor verplaatsing van 

de dassen en het opheffen van de burcht. Deze is verleend.  

 

Uit verder onderzoek is gebleken dat het niet gaat om een hoofdburcht maar om een 

dynamisch buitenverblijf dat zo af en toe wordt bezocht. Er is dan ook geen reden om 

de dassen te verplaatsen, omdat de dassen hun hoofdverblijf elders buiten het plan-

gebied hebben. Omdat het geen hoofdburcht is, maar een buitenverblijf, is besloten 

de burchten te dichten nadat het zeker is dat er geen dieren meer in bevinden.  

ProRail zal om een aanpassing van de eerder verleende ontheffing verzoeken. 

 

Voor de dassen die een burcht buiten het plangebied bewonen zal als gevolg van de 

aanleg van het bedrijvenpark het areaal geschikt foerageergebied afnemen. De aan te 

leggen bufferzone zal echter geschikt blijven als foerageergebied voor de das, denk 

aan de inrichting van de bufferzone met fruit-, noot- en besdragende struiken, de aar-

den wallen en het grasland. Daarnaast is aan de oostzijde van de spoorlijn en ten zui-

den van het plangebied voldoende foerageergebied aanwezig.  
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5.4 Archeologie, landschap en cultuurhistorie 

Voor archeologie dient rekening te worden gehouden met het beleidskader (zie tekst-

kader ‘Wet op de archeologische monumentenzorg’). Mede in dat kader is in 2000 een 

archeologische verkenning uitgevoerd (Appels 2001). 

 

Circa de helft van het plangebied heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde 

(zie archeologische verwachtingskaart blz. 20). Dit zijn vooral de hoger gelegen ge-

bieden waar de kans op archeologische waardevolle elementen groter is dan in de 

lager gelegen gebieden. 

 

Ondanks een zorgvuldige inrichting van het plangebied, waardoor veel landschaps-

waarden (zoals boerderijen en beplanting) gespaard zijn gebleven, treden er beperkt 

negatieve tot negatieve effecten op archeologie, landschap en cultuurhistorie op. De 

waarden die worden aangetast hebben vaak zowel een landschappelijke als cultuur-

historische betekenis. Vandaar dat dezelfde waarden (bijvoorbeeld de Waterdijk of de 

Olthofkavel) in de effectbeschrijving diverse keren worden genoemd. 

 

Archeologie 

In het voorkeursalternatief vindt ruimtebeslag op archeologische (verwach-

tings)waarden plaats. Ook wordt ruimtebeslag op archeologische vindplaatsen ver-

wacht.  

In het VA is met name nabij de Olthofboerderij en ter plaatse van de locatie van de 

nieuwe Dortherbeek verstoring van het historisch bodemarchief te verwachten.  

 

Landschap 

In het VA zijn zo zorgvuldig mogelijk bestaande landschapswaarden ingepast, zoals 

de Dortherbeek, Waterdijk en de Molbergsteeg. De grondwal van de bufferzone volgt 

zoveel mogelijk de lijnen in het landschap. Daarnaast versterkt de bufferzone de be-

sloten kenmerken van het landschap. Ondanks de zorgvuldige inpassing treden er 

negatieve effecten op. Door de aanleg van het Bedrijvenpark A1 verdwijnt de open-

heid en kleinschaligheid van het landschap. De indeling van het bedrijvenpark volgt 

weliswaar de hoofdlijnen van de oorspronkelijke verkavelingstructuur, maar de hoofd-

structuur van het landschap wordt aangetast.  

 

In het VA vindt aantasting van geomorfologische waarden plaats. De aantasting heeft 

betrekking op de geomorfologische waarden ter hoogte van de Dortherbeek en de 

doorsnijding van de Waterdijk. In het VA worden de steilranden bij de Olthofkavel 

aangetast. Ook worden in het VA historische landschapselementen aangetast. Het 

betreft de doorsnijding van de Waterdijk. Ook zal het plangebied door de ingrepen 

transformeren, waardoor historische landschapselementen hun context verliezen. 

 

 

Cultuurhistorie 

In het VA blijven de cultuurhistorische boerderijen in stand. De historische functie er-

van gaat echter verloren. Door het bedrijvenpark verandert verder het zicht op cul-

tuurhistorisch waardevolle elementen in negatieve zin.  

Rondom de boerderijen Olthof, Azink en nabij de Waterdijk zijn zeer waardevolle 

vindplaatsen van vroegere bewoning aangetroffen. Het gaat hierbij om de vondst van 

een complete boerderij uit de Middeleeuwen, een verdwenen watermolen en verschil-

lende sporen vanaf de IJzertijd.  
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5.5 Verkeer 

De verkeersintensiteiten nemen bij realisatie van het bedrijvenpark toe. Dit wordt als 

licht negatief beoordeeld vanwege de mogelijk gepaard gaande negatieve effecten 

(geluidhinder, afname verkeersveiligheid).  

 

Fietsverkeer 

Door aanleg van de tunnel ontstaat een nieuwe fietsmogelijkheid aan de oostzijde van 

het plangebied. Dit is gunstig voor fietsers want er wordt voorzien in vrij liggende fiets-

paden van en naar het bedrijventerrein. Daarnaast is extra aandacht besteed aan de 

ontsluiting van de kantoren in het plangebied voor fietsverkeer.  

 

Openbaar Vervoer 

In het kader van vervoersmanagement lopen er afspraken met vervoerders met be-

trekking tot buslijnen over het terrein (het plan voorziet in een aantal bushaltes) en 

worden shuttlebussen overwogen. Met het concept van regiorail zijn er in de toekomst 

mogelijk kansen voor een voorstadhalte aan de Siemelinksweg, net ten noorden van 

de rijksweg A1.  

 

Parkeren 

Uitgangspunt is het streven onnodige verhoging van de parkeerdruk op de openbare 

ruimte te voorkomen, door bij nieuw- en verbouw zoveel mogelijk de eis te stellen dat 

de parkeerbehoefte op eigen terrein dient te worden opgevangen. 

 

In afwijking van de Kencijfers voor parkeervoorzieningen van de CROW welke een 

bandbreedte kennen tussen een minimum en een maximum norm heeft Deventer –

getoetst aan de Deventer situatie - gekozen van 1 (minimum) norm per functie.  

Voor zover nodig wordt voor een nadere technische toelichting op de normen verwe-

zen naar Parkeerkencijfers-Basis voor Parkeernormering, publicatie 182 van het 

CROW van juni 2003.  Voor de functies waarvoor in de bijlage bij de regels geen nor-

men zijn gegeven, gelden de normen die in bovenstaande publicatiereeks zijn opge-

nomen. Indien de betreffende functie ook niet voorkomt in deze publicatie, dient de 

norm gehanteerd te worden van de functie die qua gebruik en mobiliteitspatroon het 

meest  overeenkomt met de niet nader benoemde functie. 

Voor enkele functies zijn de Deventer normen in afwijking van de CROW kencijfers 

vastgesteld. 

Deventer kent 3 deelgebieden: Centrum(I)- Bestaande woonwijken(II)- Overige gebie-

den (III). 

 

Verkeersveiligheid 

Door een toename van de verkeersintensiteit neemt de verkeersveiligheid doorgaans 

af. Zeker op plaatsen waar filevorming verwacht mag worden, kan dit tot een onge-

wenste verkeerssituatie leiden. Aangezien het bedrijvenpark extra verkeer genereert, 

wat op een beperkt aantal plaatsen leidt tot een noemenswaardige toename van de 

verkeersdruk, is sprake van een negatief effect op de verkeersveiligheid voor met na-

me gemotoriseerd verkeer. Door de toename van het gemotoriseerd verkeer, neemt in 

principe de verkeersveiligheid voor fietsers ook af. In het plan wordt echter voorzien in 

(deels vrij liggende) fietspaden. Omdat hierdoor het gemotoriseerde verkeer en fiets-

verkeer gescheiden worden, treedt een positief effect op aangaande de verkeersvei-

ligheid. Per saldo zal voor fietsers en gemotoriseerd verkeer samen een beperkt ne-

gatief effect op de verkeersveiligheid optreden. 
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5.6 Bodemkwaliteit 

Onderzochte locaties 

Voor het plangebied zijn verschillende historische en verkennende bodemonderzoe-

ken uitgevoerd. Bijlage 1 geeft een overzicht van de resultaten van deze onderzoeken 

alsmede de bronvermelding. Hieronder wordt nader ingegaan op de resultaten voor 

een aantal percelen. 

Olthoflaan 29 

Op het perceel Olthoflaan 29 is ter plaatse van de voormalige ondergrondse huis-

brandolietank een verontreiniging aangetroffen met oliecomponenten. De maximaal 

aangetoonde gehalten in de vaste bodem en het grondwater overschrijden de inter-

ventiewaarden. De hoeveelheid sterk verontreinigde grond is kleiner dan 25 m
3
, het-

geen betekent dat er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreini-

ging. 

Daarnaast is op het perceel een puinstort aangetroffen met een oppervlakte van circa 

220 m². De gemiddelde dikte van het puin is circa 2 m. Het puin bestaat uit rode bak-

stenen en beton. Lokaal is een stuk dakleer aangetroffen. 

Deventerweg 62 

Ter plaatse van de Deventerweg 62 is lokaal een puinverharding aangetroffen. In de 

puinlaag is een sterk verhoogd gehalte aan PAK aangetroffen. Het is wenselijk de 

puinlaag voorafgaand aan het bouwrijp maken van de locatie te verwijderen. 

Voormalige stortplaatsen Olthoflaan, nabij nummer 27 (185_006) 

Op de locatie heeft een ontgronding van zand plaatsgevonden. De onderzijde van de 

ontgronding heeft op circa 3,5 m minus maaiveld (m-mv) gelegen. Het stortmateriaal 

is aangetroffen vanaf 0,3 m-mv tot maximaal 3,5 m-mv is afgedekt met een laag grond 

met een dikte variërend van 0,3 tot 0,6 m. Het stortmateriaal bevat vormzand (van een 

ijzergieterij) en bouw- en sloopafval. Voorafgaand aan de ontwikkeling van de locatie 

zal de stortplaats (functioneel) gesaneerd moeten worden. Hierbij wordt de locatie ge-

schikt gemaakt voor het gebruik van bedrijfsterrein. De functionele sanering wordt ge-

realiseerd door het aanbrengen van een leeflaag met een minimale dikte van 0,5 m-

mv. 

Overige percelen 

Op vrijwel alle onderzochte percelen is plaatselijk een lichte puin- en/of kolengruis-

houdende bijmenging aangetroffen. In de boven- en ondergrond zijn lokaal lichte ver-

ontreinigingen met metalen, PAK, EOX en minerale olie aangetoond. In het grondwa-

ter is plaatselijk een lichte verontreiniging met metalen aangetoond. Een enkele keer 

is een sterk verhoogd gehalte aan arseen in de boven- of ondergrond aangetoond en 

een matig verhoogd gehalte aan nikkel of zink in het grondwater. De aangetoonde 

gehalten zijn naar verwachting van nature aanwezig en vormen geen aanleiding tot 

nader onderzoek en/of (sanerings)maatregelen.  

 

Geconcludeerd kan worden dat de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het 

grondwater ter plaatse van het gebied ‘Bedrijvenpark A1’, met uitzondering van de 

Olthoflaan 29 (olieverontreiniging en puinstort), Deventerweg 62 (puinlaag) en aanwe-

zige voormalige stortplaats nabij Olthoflaan 27, op basis van de bij de gemeente De-

venter aanwezige informatie, geen belemmering vormt voor de toekomstige bestem-
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ming van het gebied. De voormalige vuilstortlocatie zal functioneel worden geïsoleerd. 

Hierdoor is de locatie geschikt voor het gebruik als bedrijventerrein.  

5.7 Geluid 

In het kader van de planontwikkeling heeft een akoestisch onderzoek plaatsgevonden 

(Oranjewoud, 2008). Hierbij is gekeken naar wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai, 

industrielawaai en de cumulatie van deze geluidsbronnen. Daarnaast heeft in het ka-

der van het bestemmingsplan een toetsing plaatsgevonden aan de grenswaarden uit 

de Wet geluidhinder. In deze paragraaf wordt volstaan met een samenvatting van de 

toets aan de Wet geluidhinder. Voor een uitgebreidere inkijk in de onderzoeksresulta-

ten wordt verwezen naar het MER of het daadwerkelijke onderzoek. 

Toetsing Wet Geluidhinder (Wgh) 

De Wet geluidhinder kent bij de totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan een 

aantal toetsmomenten. Voor dit project gaat het om de volgende toetsmomenten: 

1. De reconstructie van de Deventerweg (reconstructietoets); 

2. De aanleg van een ontsluitingsweg over het toekomstige Bedrijvenpark A1(aanleg 

van een nieuwe weg); 

3. Het Bedrijvenpark A1 wordt niet geluidsgezoneerd. Het grenst echter aan het ge-

zoneerde bedrijvenpark Kloosterlanden/Bergweide. De gecumuleerde geluidsbe-

lasting van Bedrijvenpark A1 en Kloosterlanden/Bergweide wordt berekend om te 

bepalen of een zonering op het Bedrijvenpark A1 niet nodig is. 

Wegverkeerslawaai 

Ad 1. Omdat de Deventerweg wordt aangepast, is onderzocht of sprake is van een 

reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Hiervan is sprake wanneer de ge-

luidsbelasting ter plaatse van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen 

met (afgerond) 2 dB of meer toeneemt. In dat geval moeten de grenswaarden uit de 

Wet geluidhinder in acht worden genomen. 

Aan weerszijden van het te reconstrueren weggedeelte van de Deventerweg is bij elke 

woning binnen de wettelijke zone de geluidsbelasting bepaald.  

 

 

Uit de berekeningen is gebleken dat in geen van de berekende situaties sprake is van 

een toename van meer dan 2 dB. Van een reconstructie in de zin van de Wet geluid-

hinder is geen sprake. De reconstructie van de Deventerweg heeft derhalve geen in-

vloed op de ontwikkeling van het Bedrijvenpark A1. 

 

Ad 2. Bij de aanleg van een nieuwe weg moet de geluidsbelasting worden getoetst 

aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Binnen de wettelijke zone rond de nieuwe 

ontsluitingsweg is een aantal geluidsgevoelige bestemmingen (woningen) gelegen. De 

geluidsbelasting is ter hoogte van deze woningen berekend. Uit de berekeningen blijkt 

dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, bij geen van de binnen de wettelijke zone 

van de nieuwe ontsluitingsweg gelegen geluidsgevoelige bestemmingen(woningen) 

wordt overschreden. Gesteld kan worden dat daarmee wordt voldaan aan de norm-

stelling uit de Wgh en de nieuwe weg derhalve geen belemmering vormt voor de ont-

wikkeling van het Bedrijvenpark A1. . 
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Industrielawaai 

Ad. 3. Overeenkomstig de Wet geluidhinder is de gemeente verplicht een zone vast te 

stellen rond elk binnen de gemeente gelegen terrein dat de mogelijkheid van vestiging 

van zogenaamde zoneringsplichtige inrichtingen biedt. Deze zoneringsplichtige inrich-

tingen zijn in het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit (lvb) aangewezen. 

 

Het onderhavige bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 sluit het vestigen van inrichtin-

gen die in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken (voorheen A-

inrichtingen) uit. Voor het Bedrijvenpark A1 is derhalve geen sprake van een zoge-

noemd geluidsgezoneerd bedrijventerrein ingevolge de Wet geluidhinder. Het toet-

singskader uit de Wet geluidhinder is een goede maat om dit in voldoende mate te 

kunnen onderbouwen. Om die reden is het nodig de gecumuleerde geluidsbelasting 

vanwege het Bedrijvenpark A1 met bedrijvenpark Kloosterlanden/Bergweide te beoor-

delen. De Wet geluidhinder kent voor onderhavige situatie grenswaarden voor indu-

strielawaai.  

De voorkeursgrenswaarde voor bestaande of in aanbouw zijnde woningen is 50 dB(A) 

en de maximale toegestane waarde is 60 dB(A). Geprojecteerde of nog te projecteren 

woningen hebben eveneens een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en een maxi-

male toegestane waarde van 55 dB(A).  

 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt, dat voor 6 woningen en 1 geluidgevoelig terrein 

(geplande woonwagenlocatie) in de bufferzone ten zuiden van het Bedrijvenpark A1, 

vanwege industrielawaai sprake is van geluidsbelasting meer dan 50dB(A) (voor-

keursgrenswaarde Wet geluidhinder). De geluidsbelasting is in geen van de gevallen 

hoger dan 55 dB(A). De geconstateerde geluidsniveaus worden aanvaardbaar geacht. 

Dit vanwege het ter plaatse heersende referentieniveau (rapport "onderzoek omge-

vingsgeluid Bedrijvenpark A1", projectnr. 13740-148334-3, 11 mei 2005) , de groten-

deels aanwezigheid van een geluidsluwe gevel en het feit dat de geluidsbelasting op 

geen van de woningen hoger is dan de ingevolge de Wet geluidhinder maximaal toe-

gestane geluidsbelasting. 

In onderstaande tabel zijn de adressen opgenomen waar de geluidsbelasting hoger is 

dan 50 dB(A). 

 

Tabel 2 Overzicht voorkeursgrenswaarde 

Nummer Omschrijving Geluidsbelasting [dB(A)] 

107_A Waterdijk 2 54 

114_A Waterdijk 5 53 

115_A Molbergsteeg 1 52 

119_A Molbergsteeg 2 51 

123_A Dortherweg 13 54 

135_A Olthoflaan 27Molbergsteeg 2 51 

139_A Woonwagenterrein 55 

Bron: MER 2008, Arcadis 

*Voor het adres Molbergsteeg 2 is uitgegaan van de geluidsbelasting in de toekomstige situatie, na sloop en 

herbouw op een andere locatie. 
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Railverkeerlawaai 

Het geluidsniveau vanwege het railverkeer neemt, als gevolg van de ontwikkeling van 

het Bedrijvenpark A1, niet toe. Het aantal geluidsbelaste woningen is dan ook ten op-

zichte van de autonome situatie niet gewijzigd. Derhalve kan gesteld worden dat het 

aspect railverkeerlawaai geen belemmering vormt voor de ontwikkeling van het bedrij-

venpark. 

 

Naast bovenstaande conclusies blijkt uit het onderzoek dat: 

• vanwege het toenemende wegverkeer het aantal woningen in de geluidsbe-

lastingsklassen tot 58 dB toeneemt, vooral in de woonwijk ten noordoosten 

van het bedrijventerrein, maar het aantal woningen in de geluidsbelastings-

klassen boven de 58 dB afneemt; 

• gecumuleerd (Lcum) met name het aantal belastingen in de geluidsklasse tot 

60 dB toeneemt. De toename vindt voornamelijk ten zuiden van het Bedrij-

venpark A1 plaats. In de geluidsbelastingsklassen vanaf 60 dB neemt het 

aantal woningen af.  

• Verder de voorgenomen ontwikkeling zorgt voor een verhoging van de ge-

luidsbelasting binnen een deel van het in de omgeving liggende EHS gebied. 

 

De resultaten van het akoestisch onderzoek vormen in hun geheel geen belemmering 

voor de aanleg van het Bedrijvenpark A1.  

5.8 Luchtkwaliteit 

Voor de ontwikkeling van Bedrijvenpark A1 is een luchtonderzoek (Tauw, 2008) uitge-

voerd. In het luchtonderzoek heeft toetsing plaatsgevonden aan de eisen die daarvoor 

zijn gesteld in de Wet milieubeheer (onderdeel luchtkwaliteitseisen, hierna ‘Wet lucht-

kwaliteit’ genoemd). 

Voor het vaststellen van de luchtkwaliteit is in het luchtonderzoek onderbouwd dat de 

volgende twee type bronnen maatgevend zijn voor de beoordeling: 

• Emissies van verkeer; 

• Emissies van industriële bronnen, bedrijfsactiviteiten. 

Verkeer 

Door realisatie van bedrijvenpark A1 vinden veranderingen plaats in de verkeersinten-

siteiten. Bedrijvenpark A1 heeft netto een verkeersaantrekkende werking. Het effect 

van deze veranderende verkeersstromen en extra verkeer is meegenomen in het 

luchtonderzoek. 

Industriële bronnen en bedrijfsactiviteiten 

Er wordt uitgegaan van de vestiging van bedrijven met milieucategorie 1 (licht) tot en 

met milieucategorie 3.2 (middelzwaar). Het effect van de toekomstige bedrijfsactivitei-

ten is meegenomen in het luchtonderzoek. Met betrekking tot de besluitvorming over 

de vestiging van
 
bedrijven op het Bedrijvenpark A1 geldt dat zij allen ten tijde van die 

besluitvorming nogmaals moeten aantonen dat aan de van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving in Nederland wordt voldaan.  

 

Boordeling toekomstige luchtkwaliteit  

In het luchtonderzoek van Tauw wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van over-

schrijding van de grenswaarden: 
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� De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie NO2 (40 µg/m
3
) wordt voor 

geen van de berekende punten in 2010 en 2020 met en zonder ontwikkeling van 

bedrijventerrein A1 op een afstand van 5 meter van de wegrand overschreden.  

� Inclusief zeezoutcorrectie wordt de grenswaarde voor de jaargemiddelde concen-

tratie PM10 (40 µg/m
3
) niet overschreden. Dit geldt voor 2010 en 2020 met en zon-

der planontwikkeling.  

� Inclusief zeezoutcorrectie wordt de grenswaarde voor de daggemiddelde PM10 

concentratie (50 µg/m
3
) voor 2010 en 2020 met en zonder planontwikkeling wordt 

niet vaker dan de toegestane 35 overschrijdingsdagen overschreden. 

 

Er is ook geen sprake van overschrijdingen van de grenswaarden van andere stoffen, 

zoals NO2 (uurgemiddelde), SO2, benzeen, CO en lood.  

 

In 2009 zijn de berekeningen door Tauw geactualiseerd. Jaarlijks worden namelijk 

nieuwe basisgegevens door VROM beschikbaar gesteld. De geactualiseerde bereke-

ningen zijn geheel identiek uitgevoerd als de eerdere berekeningen (dezelfde ver-

keersgegevens en beoordelingspunten). De actuele berekeningen (Tauw, 2009) be-

vestigen de conclusies dat er geen sprake is van grenswaarde overschrijdingen in 

2010 en 2020. 

Luchtkwaliteit in relatie tot de locatiekeuze 

Aan de keuze van de locatie van Bedrijvenpark A1 is een uitgebreid locatie onderzoek 

vooraf gegaan. Belangrijk argument om voor de locatie te kiezen was de bereikbaar-

heid van het bedrijventerrein als gevolg van de ligging aan de rijksweg A1. De locatie-

keuze is in belangrijke mate ingegeven door het vigerende locatiebeleid uit de Vierde 

Nota Ruimtelijke Ordening ten tijde van de locatiekeuze. Goede autobereikbaarheid 

werd gezien als essentieel voor bedrijventerreinen. In het kader van de regionale 

knooppuntgedachte diende de locatie tevens goed bereikbaar te zijn vanuit andere 

delen van de regio Stedendriehoek. De ligging aan de rijksweg A1 en direct aan de 

afrit van deze snelweg maken de locatie in het kader van deze beleidslijnen zeer ge-

schikt. Daarnaast wordt met een locatie onmiddellijk langs de snelweg bereikt, dat het 

intensieve verkeer van en naar het bedrijventerrein zo veel mogelijk buiten het stede-

lijke woongebied blijft en de overlast van zwaar verkeer op de woonomgeving beperkt 

is. In de locatiekeuzeverantwoording in het kader van de m.e.r. procedure werd de 

locatie langs de rijksweg A1 als het meest gunstig aangemerkt uit het oogpunt van 

ruimtelijke kwaliteit, ontsluiting en landschap.  

5.9 Externe veiligheid 

Regelgeving 

De regelgeving op het gebied van externe veiligheid beoogt een minimaal veiligheids-

niveau te garanderen voor de burger voor wat betreft risico’s van opslag en transport 

van gevaarlijke stoffen. Hiervoor zijn normen en richtwaarden opgenomen in de wet-

geving in de vorm van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

Plaatsgebonden risico is de plaatsgebonden kans per jaar dat een onbeschermd per-

soon komt te overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De kans 

van éénmaal in de miljoen jaar op een dergelijk ongeval is als norm in de regelgeving 

opgenomen. Het plaatsgebonden risico (PR) is weer te geven met een contour 

rondom een activiteit.  
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Het groepsrisico geeft de kans per jaar aan dat een groep personen van een bepaalde 

grootte (bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen tegelijk slachtoffer wordt van een on-

geval met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico (GR) wordt weergegeven in een curve 

waarin het aantal personen is afgezet tegen de kans per jaar op (tegelijk) overlijden. 

Het groepsrisico is echter geen harde norm, maar een oriënterende waarde.  

 

Voor de verschillende typen risicobronnen is regelgeving vastgesteld. Voor bedrijven 

en installaties is de normstelling vastgesteld in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtin-

gen Wet milieubeheer, voor hogedrukaardgasbuisleidingen in de circulaire “Zonering 

langs hogedrukaardgastransportleidingen”, voor transportassen voor vervoer van ge-

vaarlijke stoffen in de circulaire “Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen”.  

Gemeentelijk extern veiligheidsbeleid 

Op 4 juli 2007 is door de Raad de “Omgevingsvisie externe veiligheid” vastgesteld. In 

die nota is de ambitie vastgelegd wat betreft het veiligheidniveau wat moet worden 

nagestreefd per deelgebied in Deventer. Voor het gebied wat dit bestemmingsplan 

bestrijkt zijn twee ambitieniveaus vastgelegd voor twee typen gebieden binnen het 

bestemmingsplan. Het betreft de ambitieniveaus “Ruimte voor bedrijven” en “Ruimte 

voor ontwikkeling”. Deze gebieden zijn op de kaart “Gebiedsgerichte ontwikkelings-

mogelijkheden externe veiligheid” van de Omgevingsvisie externe veiligheid weerge-

geven. De gebieden met het ambitieniveau “Ruimte voor ontwikkeling” zijn in de Om-

gevingsvisie met de kleur blauw aangegeven en op de plankaart aangeduid als 

kantoren. De gebieden met het ambitieniveau “Ruimte voor bedrijven” zijn op de be-

stemmingsplankaart aangegeven met “Bedrijventerrein” met de aanduiding “distributie 

en opslag” (sbt-05) . Reden voor de verschillende ambitieniveaus binnen het plange-

bied is dat het gebied “kantoren” bestemd is tot het vestigen van grote kantoorgebou-

wen. De aanwezigheid van grotere aantallen mensen in dit specifieke gebied, aange-

duid met de ambitie  “Ruimte voor ontwikkeling” heeft geresulteerd in een vanuit 

veiligheidsoptiek strenger ambitieniveau dan binnen het ambitieniveau “Ruimte voor 

bedrijven”.  

 

Het ambitieniveau is samengevat in de onderstaande tabel:  

Ambitieniveau Overschrijding 

grenswaarde 

PR (10-6) voor 

kwetsbare ob-

jecten 

 

Overschrijding  

richtwaarde 

PR (10-6) voor 

beperkt 

kwetsbare ob-

jecten 

Overschrijding 

oriënterende 

waarde (OW) 

groepsrisico 

Toename 

groepsrisico 

Ruimte voor 

ontwikkeling 

Niet acceptabel Nieuw: Niet 

acceptabel  

Bestaand: Niet 

wenselijk, in-

dien mogelijk 

verbeteren 

Acceptabel on-

der voorwaar-

den optimaal 

planontwerp 

Acceptabel 

onder voor-

waarden op-

timaal plan-

ontwerp 

Ruimte voor 

bedrijvigheid 

Niet acceptabel Acceptabel on-

der voorwaar-

den (gewichtige 

redenen) 

Acceptabel on-

der voorwaar-

den optimaal 

planontwerp 

Acceptabel 

onder voor-

waarden op-

timaal plan-

ontwerp 
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Vervoersassen met gevaarlijke stoffen 

Tot op een afstand van 200 m vanaf een vervoersas met gevaarlijke stoffen dient vol-

gens de circulaire Vervoer gevaarlijke stoffen rekening gehouden te worden met de 

mogelijke risico’s van dergelijke vervoersas. In en rondom het plangebied liggen een 

aantal vervoersassen waarover gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden. Het be-

treft de volgende routes vervoer gevaarlijke stoffen. Aan de noordzijde de snelweg A1, 

aan de westzijde de provinciale weg N348 van Deventer naar Zutphen en aan de 

oostzijde het spoor Zutphen - Deventer. 

De hoogte van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van de vervoersassen 

rondom het plangebied is beschreven in het rapport “Vervolg risico-onderzoek bedrij-

venpark A1” d.d. 20 juni 2007.  

De berekeningen zijn voor wat betreft de vervoersbewegingen gebaseerd op de laatst 

bekende tellingen en toekomstprognoses de risicoatlas van Verkeer & Waterstaat van 

2003. Voor de A1 zijn de meest recente tellingen uitgevoerd in het jaar 2006. Voor de 

toekomst is aangesloten bij de groeiprognose voor 2020.  

Voor het spoorvervoer is gebruik gemaakt van de realisatiecijfers van 2004 en voor de 

toekomst de beleidsvrije marktprognose voor 2010 opgesteld in 2003. 

Voor het aantal aanwezigen in het plangebied is het stedenbouwkundig plan aange-

houden en vertaald naar een mogelijk maximaal aantal aanwezigen.  

Voor alle vervoersassen voor gevaarlijke stoffen in relatie tot het plangebied geldt dat 

er geen 10
-6

 plaatsgebonden risicocontour buiten de vervoersas wordt berekend en 

dat de oriënterende waarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. 

Bedrijven 

In februari 2009 is het risico-onderzoek geactualiseerd (Actualisatie risico-onderzoek 

Bedrijvenpark A1, 3 februari 2009) waarbij uitgegaan is van de recente gegevens, te 

weten de prognose 2007. Dit onderzoek gaf evenwel geen andere conclusie dan het 

rapport uit 2007.  

Het bestemmingsplan laat bedrijven toe tot categorie 3.2 van het handboek Milieuzo-

nering van de VNG. Binnen het bestemmingsplan is een blok aangewezen voor “op- 

en overslagbedrijven”. Mogelijk dat zich bedrijven vestigen die meer dan 10 ton ge-

vaarlijke stoffen kunnen opslaan of een ammoniakkoelinstallatie bezitten voor de op-

slag van bederfelijke waar. Rondom dat blok is een 10
-6

 plaatsgebonden risicocontour 

op de bestemmingsplankaart gezet. Binnen dit blok worden bedrijven toegelaten die 

onder de werkingssfeer van het BEVI vallen voor zover het betreft bedrijven die ge-

vaarlijke stoffen in emballage opslaan of beschikken over een ammoniakkoelinstalla-

tie.   

In het rapport “Externe veiligheid Deventer bedrijventerrein A1 rapportage” van Arca-

dis van oktober 2007 zijn de risico’s van een mogelijke opslagsituatie gekwantificeerd. 

Aangezien niet bekend is welke bedrijven zich zullen vestigen is een worst case aan-

name uitgewerkt voor een opslag met gevaarlijke stoffen conform de richtlijn PGS 15 

(opslag van gevaarlijke stoffen in emballage) en voor een ammoniakkoelinstallatie. Op 

basis van de tabellen van de Regeling externe veiligheid inrichtingen is het plaatsge-

bonden risico bepaald en is het groepsrisico beschouwd, uitgaande van de maximale 

te verwachten aantal mensen in het plangebied. Naast het feit dat de te vestigen be-

drijven in ieder geval over een PR moeten beschikken die binnen de PR contour valt, 

blijkt dat de oriënterende waarde voor het GR niet zal worden overschreden. In de 

toelichting van de plankaart wordt verwoord dat beschermingsniveau 1 voor de toege-

paste blussystemen gewenst is. Bij de milieuvergunningverlening zal dit als Best Be-

schikbare Techniek worden voorgeschreven.   
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Zelfredzaamheid   

 

Ontvluchtingsroutes in het plangebied 

Het plangebied is voor het wegverkeer zowel aan de westelijke als aan de oostelijke 

zijde ontsloten door een aansluiting op de N348 van Deventer naar Zutphen respec-

tievelijk de aansluiting op de A1 en de Siemelinksweg, ofwel de N348 richting Raalte. 

Ontvluchting van de mogelijke risicobronnen, zoals het spoor, de A1, de N348 en van 

bedrijven in het blok bestemd voor BEVI bedrijven bij verschillende windrichtingen is 

mogelijk. De twee hoofdblokken met bestemming “Bedrijven” worden gescheiden door 

een groenzone. Aan de noordzijde van het industrieterrein zijn deze blokken door een 

weg verbonden. Aan de zuidzijde zijn de blokken verbonden door een fietsverbinding 

die tevens bruikbaar is als vluchtweg voor fietsers en voetgangers.  

 

Ontvluchtingsroutes van gebouwen 

Het is wenselijk om de gebouwen te voorzien van twee vluchtroutes, waarvan één van 

de risicobron af is gericht. In het Bouwbesluit is bepaald in welke gevallen een bouw-

werk van twee ontvluchtingwegen dient te worden voorzien. Voor het overgrote deel 

van de bouwwerken binnen dit plangebied zal dit aan de orde zijn. De plaats van de 

vluchtwegen dient met een nadere eis aan de bouwvergunning te worden verbonden. 

Zo kan optimaal worden aangesloten op de infrastructuur voor het ontvluchten waarin 

het bestemmingsplan reeds voorziet.  

 

Afsluitbaar luchtverversingssysteem in het geval van een incident met toxisch gas 

Gestimuleerd zal worden dat bouwwerken die conform de bouwregelgeving worden 

voorzien van een brandbeveiligingsinstallatie en over een luchtverversingssysteem 

beschikken, het systeem afsluitbaar maken. Dit maakt bouwwerken geschikt als 

schuilplek bij een incident met toxisch gas. Hiertoe dient een nadere eis aan de bouw-

vergunning te worden verbonden.  

 

Sirenedekkingsgebied 

Het (noord)oostelijk deel van het plangebied wordt vanuit de huidige sirene mastop-

stelling niet gedekt. Met de realisatie van het bedrijvenpark vindt aanvulling plaats zo-

dat het gehele plangebied wordt voorzien van voldoende sirenedekking. 

Bereikbaarheid en bestrijdbaarheid 

 

Bereikbaarheid op planniveau 

De onder “Zelfredzaamheid” besproken ontvluchtingroutes fungeren ook als bereik-

baarheidsroutes voor de hulpdiensten. Aan de zuidzijde zijn de blokken verbonden 

door een fietsverbinding die tevens bruikbaar is als toegangsweg voor de hulpdien-

sten.  

 

Bereikbaarheid op perceelsniveau 

Naast de bereikbaarheid die reeds is vastgelegd in de infrastructuur van het plange-

bied dienen percelen tevens aan bereikbaarheidseisen te voldoen. Deze eisen zijn 

vastgelegd in artikel 2.5.3 van de Bouwverordening gemeente Deventer 1992/2007. 

Bij bouwvergunningverlening wordt getoetst aan deze eisen. De eisen komen er kort-

weg op neer dat de toegangsweg geschikt moet zijn voor de hulpdiensten. Tevens 

moeten opstelplaatsen voor de brandweer beschikbaar zijn zodat een verbinding ge-

legd kan worden tussen de bluswatervoorziening en de brandweerauto’s.  
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Bluswater en bluswatercapaciteit 

Het plangebied wordt voorzien van een primaire bluswatervoorziening met een dek-

kend net van brandkranen. De capaciteit van de primaire bluswatervoorziening is af-

gestemd op het te verwachten risico. De capaciteit van de tertiaire watervoorziening 

wordt bepaald volgens de voorgeschreven rekenmodellen. In het plangebied bij de 

Dortherbeek is op een centrale plaats een opstelplaats voor een tertiaire watervoor-

ziening. 

 

Algemeen 

De uitvoering van de wegen en de bluswatervoorzieningen voldoet aan het gestelde in 

de Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid, uitgegeven door het NVBR 

2003. 

 

Eindafweging 

De hoogte van de beschreven risico’s, de mogelijke scenario’s en de maatregelen die 

op het gebied van zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid zijn genomen, maken dat het 

aspect externe veiligheid op een aanvaardbare wijze is verwerkt in het plangebied.  

De regionale brandweer (IJssel Vecht) is advies gevraagd. Het advies is in de hiervoor 

weergegeven verantwoording overgenomen c.q. verwerkt. 

5.10 Leidingen en straalpaden 

In het plangebied is blijkens de belemmeringenkaart, behorende bij het streekplan 

Overijssel 2000+, sprake van belemmeringen ten gevolge van de ligging van enkele 

straalpaden. Een straalpad loopt over de A1 aan de oostkant van het plangebied. Bo-

ven de Deventerweg en het westelijk deel van het plangebied ligt eveneens een 

straalpad.  

 

Voor zover bekend liggen in het plangebied geen rioolpersleidingen, waterleidingen, 

gasleidingen, hoogspanningstransportleidingen die een regeling in het bestemmings-

plan behoeven. 

5.11 Sociale veiligheid 

Sociale veiligheid 

Het bedrijventerrein brengt een ander soort sociale onveiligheid met zich mee dan een 

uitloopgebied aan de rand van de stad. In het Bedrijvenpark A1 worden de bestaande 

routes voor langzaam verkeer gehandhaafd, ten dele gecombineerd met de ontsluiting 

van het bedrijventerrein zelf. Daarnaast wordt een fiets- en voetpad toegevoegd die 

het bedrijventerrein via de tunnel aan de oostkant ontsluit.  

Door de realisatie van het bedrijventerrein neemt het aantal gebruikers van het plan-

gebied toe. Door de vestiging van bedrijven zijn er gebruikers die vanwege hun werk 

in de avond en nacht het gebied moeten bezoeken dan wel verlaten. Voor deze groep 

mensen is het belangrijk dat de ogenschijnlijke veiligheid van de routes zo optimaal is. 

Het gevoel van onveiligheid manifesteert zich met name in de avond en in de nacht. 

Een actieve terreinbeveiliging heeft weinig effect op de beleving van sociale onveilig-

heid. Het is veel belangrijker dat daar waar mogelijk de langzaam verkeer routes wor-

den gebundeld met andere verkeersroutes.  
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In het Bedrijvenpark A1 is uitgegaan van het grotendeels handhaven van de bestaan-

de routes en daardoor van een beperkte bundeling van verkeersstromen. De fietser 

kan naast de vrijliggende fietspaden ook de ontsluitingswegen gebruiken. 

De huidige langzaam verkeer routes in het plangebied zijn enigszins verlaten en don-

ker en kennen hierdoor een bepaalde mate van sociale onveiligheid. Door de komst 

van het Bedrijvenpark A1 ontstaat er een andere soort sociale onveiligheid. Naast de 

bestaande langzaam verkeer routes, die worden gehandhaafd, worden er vrijliggende 

fietspaden aangelegd, die gekoppeld zijn aan de hoofdontsluitingswegen. Door deze 

bundeling van verkeersstromen kan het langzame verkeer de meest sociaal veilige 

route kiezen, namelijk routes waar de kans op sociaal toezicht aanwezig is vanwege 

de bundeling met het overige verkeer en waar verlichting zal worden aangebracht. 

Hierdoor wordt het gevoel van sociale onveiligheid geminimaliseerd. Concluderend 

kan gesteld worden dat er geen effect is op de sociale veiligheid.  

Parkmanagement 

Op het bedrijventerrein zal een organisatie voor parkmanagement worden opgezet. 

Een dergelijke organisatie kan tot taak krijgen het beheer van het (openbare) groen op 

het bedrijventerrein, de zorg voor bewaking, beveiliging en bewegwijzering. Bedrijven 

worden in de uitgiftevoorwaarden verplicht dit dienstenpakket af te nemen. Tevens 

kan een dergelijke organisatie een signalerende functie hebben ten aanzien van bij-

voorbeeld parkeren op de openbare weg en activiteiten in strijd met welstandseisen. 

Handhaving dient te geschieden door de daartoe geëigende overheidsorganisaties. 

Naast een hiervoor geformuleerd minimumpakket kan de parkmanagement organisa-

tie haar dienstenpakket uitbreiden met bijvoorbeeld aanvullend vervoer, verwerking 

van afval, inkoop van energie, servicecontracten en dergelijke. Bedrijven zijn vrij om 

dergelijke diensten wel of niet af te nemen.  

Woon- en leefmilieu 

Bij de planvorming is op een zorgvuldige wijze gekeken naar de inpasbaarheid en 

handhaving van een groot aantal bestaande woningen en (bij)gebouwen in het plan-

gebied. 

Het is echter niet mogelijk gebleken om alle bestaande woningen en agrarische bijge-

bouwen in te passen. Er moet een aantal woningen en agrarische bebouwing verdwij-

nen. Het gaat om de woningen aan de Deventerweg 56, 58, 60 en 62 als gevolg van 

de aanpassingen aan de weg, de boerderij aan de Waterdijk 3, de boerderijen met 

bijgebouwen aan de Dortherweg 15, 17 en 19 en Olthoflaan 29 als gevolg van ruimte-

beslag van het Bedrijvenpark A1 en de bufferzone. De woning aan de Molbergsteeg 2 

moet om geluidstechnische redenen verdwijnen, maar wordt aldaar op de kavel her-

bouwd. In het plangebied ondergaan een aantal woningen functieverandering. Het 

betreft Waterdijk 1 en 5, Olthoflaan 10-12 en Dortherweg 13. 

 

Voor wat betreft de zonering van functies geldt dat de functie van het plangebied in 

sterkere mate bij de stad Deventer zal gaan horen. De aanleg van het bedrijventerrein 

betekent echter ook een toename van de (visuele) barrière bezien vanuit het dorp Ep-

se. Dit wordt echter opgelost door de aanleg van de bufferzone. Er ontstaat zelfs een 

duidelijkere scheiding tussen stad en land. De beleving van het gebied zal veranderen 

als gevolg van de aanleg van het bedrijvenpark.  

 

De bestaande recreatieve routes in het plangebied worden gehandhaafd en ingepast. 

In de bufferzone en langs de Dortherbeek worden nieuwe wandelpaden aangelegd.  
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6 JURIDISCHE PLANOPZET 

6.1 Planopzet 

Het bestemmingsplan is opgezet als een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 3.1 

Wro (Wet ruimtelijke ordening). Dat is een bestemmingsplan met directe bouw- en 

gebruikstitel; verlening van bouwvergunning is direct mogelijk, zonder dat daarvoor 

eerst een uitwerking als bedoeld in artikel 3.6, lid 1.b van de Wro (Wet ruimtelijke or-

dening) nodig is. 

Het plan is vooral op ontwikkeling gericht. De precieze invulling van de diverse be-

stemmingen vindt plaats op basis van onder meer het stedenbouwkundig plan, tijdens 

het ontwikkelingsproces. Die invulling is nu nog niet concreet bekend. Het plan is 

daarom vrij globaal opgezet. 

Het is wenselijk dat het bestemmingsplan tijdens de looptijd, ook in de beheerfase die 

volgt op de ontwikkelingsfase, flexibel blijft en de mogelijkheid biedt om in te spelen op 

redelijke en acceptabele veranderingswensen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de 

mogelijkheden die de Wro biedt, in de vorm van de daarin opgenomen flexibiliteitbe-

palingen namelijk de bevoegdheid van burgemeester en wethouders om ontheffing te 

verlenen (ex artikel 3.6 lid 1 c Wro) en het plan te wijzigen (ex artikel 3.6 lid 1 a Wro). 

De bedoelde ontheffings- en wijzigingsbevoegdheden dienen voldoende "objectief" 

begrensd te zijn. De kwantitatieve omvang/reikwijdte ervan is vaak al in de betreffende 

regels zelf bepaald. Daarnaast blijft er een zekere beslissingsmarge voor burgemees-

ter en wethouders bij de toepassing van die bevoegdheden. 

 

Waar dat aan de orde is, zal de ruimtelijke invulling van het plangebied zoveel moge-

lijk worden afgestemd op de (kwalitatieve) eisen van het Beeldkwaliteitplan (BKP). 

6.2 Bestemmingen 

Bedrijventerrein 

 

Staat van Bedrijfsactiviteiten 

In deze bestemming zijn, om te beginnen, bedrijven toegestaan die zijn vermeld in de 

bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten, die deel uitmaakt van de voorschriften. In de 

Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn bij de diverse bedrijven voor de diverse milieufacto-

ren, zoals geur, stof en geluid, afstandsmaten aangegeven. Het gaat daarbij om af-

standen van bedrijven tot woonbebouwing.  

De bij een bepaald bedrijf aangegeven grootste afstand is bepalend voor de catego-

rie-indeling: 

 

categorie grootste afstand 

1 10 m  

2 30 m  

3.1 50 m 

3.2 100 m 

 

Binnen een bestemmingsvlak in de directe nabijheid van woonbebouwing -afstand 0 

tot 10 m- zijn bedrijven toegestaan die in de Staat van Bedrijfsactiviteiten in categorie 

1 vallen. Op een afstand van 30 m zijn bedrijven in categorie 2 toegestaan. Op een 



 

bestemmingsplan bedrijvenpark A1 toelichting 

82 

afstand van 50 m tot 100 m zijn bedrijven in categorieën 3.1 of 3.2 toegestaan. 

Door middel van aanduidingen is aangegeven welke categorie bedrijven, waar is toe-

gestaan. 

Als er zich een bedrijf voor vestiging aandient dat in de Staat van Bedrijfsactiviteiten in 

een hogere categorie valt dan ter plaatse is toegestaan, bijvoorbeeld in categorie 4.1, 

waar categorie 3.2 is toegestaan, dan kan dat bedrijf mogelijk toch worden ingepast. 

Via een ontheffingsbevoegdheid kan dat bedrijf worden toegestaan, mits het, gezien 

de gevolgen daarvan voor de omgeving, redelijkerwijs kan worden gelijkgesteld met 

bedrijven die op de betreffende plaats als recht zijn toegestaan. 

In de daartoe opgenomen procedure van ontheffing kan worden bezien of eventuele 

maatregelen mogelijk en toereikend zijn. Deze ontheffingsprocedure zal in de praktijk 

gelijk oplopen met de milieubeoordeling in het kader van de Wet milieubeheer. 

 

Bevi's 

In deze bestemming zijn "bevi's" (inrichtingen als bedoeld in het Besluit externe veilig-

heid inrichtingen, met een bepaald veiligheidsrisico buiten de inrichting) alleen toege-

staan binnen de als zodanig aangeduide "veiligheidszone - bevi". 

Vestiging van een bevi dient zodanig binnen de zone met die aanduiding te geschie-

den, dat buiten die zone niet het -maatgevende- plaatsgebonden risico van meer dan 

10-6 per jaar wordt veroorzaakt.  

Het plaatsgebonden risico is in het Besluit externe veiligheid inrichtingen omschreven 

als: "risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een 

persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als 

rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een ge-

vaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is". 

 

In dit plangebied wordt binnen deze veiligheidszone in deze bestemming "Bedrijven-

terrein" via een specifieke aanduiding vestiging mogelijk gemaakt van een distributie- 

en opslagbedrijf. Dat bedrijf, waarin koel- en vriesopslag kan plaatsvinden, kan een 

bevi zijn, vanwege de mogelijke toepassing van ammoniak als koel-/vriesmiddel. 

Kantoren 

Als kantoren zijn in deze bestemming alleen toegestaan kantoren die horen bij en ge-

bonden zijn aan een bedrijf, tot de helft van de brutovloeroppervlakte van het bedrijf. 

Een bijzonderheid is daarbij in dit plan dat er een oppervlaktebeperking geldt voor 

kantoren binnen een veiligheidszone rond een "bevi", een inrichting als bedoeld in het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen. In dat Besluit wordt een kantoor met een bruto-

vloeroppervlakte van meer dan 1500 m² aangemerkt als een "kwetsbaar object", dat in 

die veiligheidszone niet is toegestaan. 

 

Uitsluiting detailhandelsbedrijven en "zwaar geluidhinderlijke" bedrijven 

In dit gebied wordt de vestiging van "pure"detailhandelsbedrijven niet gewenst geacht. 

Deze zijn dan ook expliciet uitgesloten.  

De vestiging van "mogelijk zwaar geluidhinderlijke inrichtingen", in de zin van de Wet 

geluidhinder, wordt eveneens niet gewenst geacht in dit gebied. De ruimtelijke uitstra-

ling van dergelijke industriële bedrijven, met doorgaans omvangrijke, van buiten zicht-

bare technische installaties past niet op het hier beoogde "bedrijvenpark". Dergelijke 

bedrijven zouden bovendien een te groot beslag leggen op de milieuruimte in en bui-

ten het plangebied.  

Het gaat dan enerzijds om de vestigingsmogelijkheden van andere bedrijven in het 

gebied en anderzijds om de woningen in en buiten het gebied. 
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Ondersteunende functies 

Op de gronden binnen deze bestemming zijn naast de hiervoor bedoelde bedrijfsves-

tigingen ook voorzieningen toegestaan die het functioneren van het bedrijfspark on-

dersteunen. Het gaat dan om facilitaire voorzieningen in de vorm van een bedrijven-

terrein ondersteunende kantoren en dienstverlening, waaronder begrepen ontvangst-, 

presentatie-, instructie- en vergaderaccommodatie, kinderopvang, fitness- en sport-

voorzieningen en horeca, zoals hotels, restaurants, snackbars, broodjeszaken en 

soortgelijke gelegenheden. 

 

Infrastructuur 

De bestemming "Bedrijventerrein" houdt in dat daar, naast bedrijven, ook zijn toege-

staan infrastructurele voorzieningen. Het gaat daarbij met name om ontsluitingswegen 

met bijbehorende voorzieningen. Tevens zijn fiets- en voetpaden, watergangen, wa-

terpartijen, groen, parkeervoorzieningen, nutsgebouwen e.d. toegestaan. 

 

Bouwregels "verplichtende voorwaarden" 

In de bouwregels is bepaald dat voordat een reguliere bouwvergunning -dat is ver-

gunning voor de wat grotere gebouwen- kan worden verleend, eerst de nodige maat-

regelen betreffende natuurcompensatie en waterbergingscompensatie moeten zijn 

gerealiseerd of althans nagenoeg zijn gerealiseerd. Welke maatregelen dat zijn is 

aangegeven in de bij de regels opgenomen bijlage Compenserende en mitigerende 

maatregelen. Hiervoor in deze toelichting is daar verder op ingegaan. 

Het opnemen van deze "verplichtende voorwaarden" in de regels van dit bestem-

mingsplan vloeit voort uit Europese regelgeving. Daarin is bepaald dat de realisering 

van maatregelen waarvan het MER (milieueffectrapport) bepaalt dat ze moeten wor-

den gerealiseerd, als bindend voorschrift moeten worden opgenomen in het ruimtelijk 

plan, i.c. het bestemmingsplan. 

Een soortgelijke "verplichtende voorwaarde bij bouwvergunning" is opgenomen om 

zeker te stellen dat per geval van reguliere bouwvergunning in voldoende parkeerge-

legenheid wordt voorzien, op eigen terrein of elders binnen de bestemming "Bedrijven-

terrein". Daarbij moet worden voldaan aan de normering die in de bij de regels opge-

nomen bijlage Parkeernormen is aangegeven. Daarin worden voor bepaalde functies, 

aantallen parkeerplaatsen per eenheid (meestal aantal m² vloeroppervlakte) aangege-

ven, vaak met vermelding van het aandeel voor bezoekers. 

Het opnemen van deze "verplichtende voorwaarden" in de regels van dit bestem-

mingsplan vloeit voort uit het feit dat op termijn het niet meer is toegestaan om par-

keereisen te stellen via de bouwverordening. 

In geval van het ontbreken van voldoende ruimte op eigen terrein of om andere, speci-

fiek genoemde redenen, m.n. stedenbouwkundige, esthetische en verkeersveiligheid, 

kan ontheffing worden verleend voor het elders, buiten eigen terrein en buiten de be-

stemming, realiseren van voldoende parkeergelegenheid.  

 

Buitenopslag 

Ter voorkoming van verstoring van de gewenste beeldkwaliteit zijn bepalingen opge-

nomen met betrekking tot de situering en hoogtematen van opslag buiten gebouwen 

en andere bouwwerken (afdaken, luifels e.d.). 

 

Wijziging van "distributie en opslag" naar "bedrijf - tot en met categorie 3.2" 

Deze wijzigingsbevoegdheid kan worden toegepast, indien in het gedeelte met de 

aanduiding "distributie en opslag" de vestiging van een dergelijk bedrijf niet doorgaat. 
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Als dan, als gevolg van dat niet doorgaan, de vestiging van een bevi op die plaats ook 

niet meer aan de orde is, kan eventueel tegelijk de wijzigingsbevoegdheid waarmee 

de "veiligheidszone – bevi" kan worden verwijderd, worden toegepast. 

Groen 

De aan de noord- en oostzijde van het plangebied geplande "groene / natte zone" 

heeft deze bestemming gekregen. Ook elders hebben "groen-/water"-combinaties, 

zoals de Pessinkwatergang, deze bestemming gekregen. De kern van deze zones 

wordt gevormd door de ter plaatse reeds voorkomende dan wel nog te 

(her)ontwikkelen waterlopen en -partijen. Een belangrijk deel van de vereiste water-

bergingscapaciteit in het gebied is in deze bestemming begrepen.  

 

Het in dit plan begrepen deel van de "groene bufferzone" tussen het Bedrijvenpark en 

Epse, is bestemd als "Groen". Het gaat om een zone met bestaande en nog te ont-

wikkelen landschaps- en natuurwaarden. 

In de hoofdzakelijk oost-west gerichte overgangsstroken naar de bestemming "Bedrij-

venterrein" zijn houtopstanden, op grondwallen, gepland. Deze stroken zijn voorzien 

van de aanduiding "houtsingel/grondwal". 

Ook deze gronden spelen een belangrijke rol als waterbergings- en infiltratiegebied en 

zullen gaan dienen als ecologische verbindingszone. 

Voor met name deze bestemming zijn de regels voorzien van een aanlegvergunning-

stelsel, waarmee een wezenlijke, onaanvaardbare aantasting van de te beschermen 

waarden kan worden voorkomen. 

Kantoor 

In het noordoostelijk gebiedsdeel, globaal de driehoek tussen A1, spoorlijn en hoofd-

ontsluitingsweg, wordt de ontwikkeling van een aantal losstaande gebouwen (ge-

bouwcomplexen) beoogd ten behoeve van kantoren en één hotel- en congresaccom-

modatie. Gezien de beoogde programmatische en ruimtelijke invulling, is de 

gezamenlijke brutovloeroppervlakte van de kantoren en de hotel- en congresaccom-

modatie gemaximeerd op 85.000 m². 

De stedenbouwkundige opzet van deze driehoek voorziet in een centraal gelegen wa-

ter- en groenpartij. Deze fungeert mede als waterberging; vandaar dat een minimum 

oppervlakte van de waterpartij is voorgeschreven. 

 

Evenals in de bestemming "Bedrijventerrein", zijn in deze bestemming "verplichtende 

voorwaarden" bij bouwvergunningverlening opgenomen betreffende natuurcompensa-

tie, waterbergingscompensatie en parkeernormering. 

Verkeer 

De wegen die de hoofdontsluiting ván en ín het plangebied vormen zijn aangewezen 

als "Verkeer". Op de plankaart zijn de diverse wegen in een hiërarchie weergegeven, 

door middel van een aangegeven categorienummer. Die nummering heeft met name 

betrekking op het aantal rijstroken/-banen, de breedte daarvan en het toestaan van 

paden. 

De overige wegen in het plangebied, die toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer 

kunnen binnen de bestemmingen "Bedrijventerrein" en "Kantoor" worden gereali-

seerd. 
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Verkeer – Railverkeer 

Het in het plangebied begrepen deel van de spoorlijn Deventer-Zutphen heeft deze 

bestemming gekregen. 

De strook waar de spoorlijn de hoofdontsluitingsweg respectievelijk de Dortherbeek 

via een viaduct (tunnel) of brug oversteekt, is aangeduid als "brug", zowel voor de 

kruisende weg en als over de Dortherbeek; ter plaatse is ook de bestemming "Ver-

keer" respectievelijk "Water", voor zover nodig, van toepassing. Ter plaatse van de 

spoorwegovergang Dortherweg is de aanduiding "spoorwegovergang", met een soort-

gelijke regeling als hiervoor bij "brug". 

Water 

De Dortherbeek met aanliggende "uiterwaarden" en waterkeringen is bestemd als 

"Water". Binnen deze strook en het aanliggende "Groen" kan de beek enigszins "me-

anderen" en "overstromen". De kruisende wegen steken de beek via een brug over. 

Ook voor deze bestemming zijn de regels voorzien van een aanlegvergunningstelsel, 

waarmee een wezenlijke, onaanvaardbare aantasting van de te beschermen waarden 

kan worden voorkomen. 

Wonen 

De bestaande, als zodanig te handhaven woningen, met bijbehorende bijgebouwen, 

tuinen en erven, hebben deze bestemming gekregen. De opgenomen bepalingen be-

treffende plaatsing en maatvoering van de woningen gaan uit van de bestaande plaats 

en maten.  

Bij het aangeven van deze bestemmingen zijn de resultaten van het akoestisch on-

derzoek met name betreffende industrielawaai bepalend geweest.  

In dat kader is op het perceel Molbergsteeg 2 voorzien in sloop van de huidige woning 

en nieuwbouw op een andere plaats. 

Gezien de akoestische situatie voorziet het plan niet in uitbreidingsmogelijkheden van 

woningen door aan- of uitbouwen. Deze kunnen in "vergunningvrije" vorm worden ge-

bouwd op grond van het bepaalde in het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-

bouwvergunningplichtige bouwwerken (Staatsblad 2002 410). 

Bij de bepaling van de plaatsing en maten van bijgebouwen en overkappingen en ook 

van erf- en perceelafscheidingen is rekening gehouden met het feit dat deze ook in 

zekere mate "vergunningvrij" kunnen worden gebouwd op grond van het bepaalde in 

het hiervoor bedoelde Besluit. 

Binnen de woning en bijbehorende bijgebouwen zijn tot een nader bepaalde opper-

vlakte beroepsactiviteiten aan huis toegestaan. 

 

Wonen – Woonwagenstandplaats 

Op een perceel achter de percelen Deventerweg 54 en 62 is een nieuwe woonwagen-

standplaats voorzien voor ten hoogste drie standplaatsen. 

Naast woonwagens zijn hier bergingen en andere bouwwerken, zoals erf- of perceel-

afscheidingen en tuinmeubilair, toegestaan. 

 

Waarde – Archeologie 

In vrijwel het gehele plangebied zijn archeologische waarden aanwezig althans naar 

verwachting aanwezig. In deze dubbelbestemming zijn bijzondere bouw- en aanleg-

vergunningsbepalingen opgenomen, die dienen om die waarden, indien aanwezig, al 

of niet tijdelijk te kunnen beschermen en onderzoek daarnaar te kunnen verrichten. 



 

bestemmingsplan bedrijvenpark A1 toelichting 

86 

Na onderzoek zal naar verwachting meestal vrijgave voor bebouwing en ander ge-

bruik kunnen volgen. 

Via een wijzigingsbevoegdheid kan deze dubbelbestemming op plaatsen waar geen 

waarden zijn aangetroffen of waar eventuele opgravingen hebben plaatsgevonden, 

worden verwijderd. 

6.3  Bijzondere bepalingen 

Uitsluiting seksinrichtingen 

In de algemene gebruiksbepaling in de regels is het gebruik ten behoeve van seksin-

richtingen expliciet als strijdig gebruik aangemerkt. In het kader van het gemeentelijk 

beleid betreffende dergelijke inrichtingen wordt vestiging daarvan in het onderhavige 

gebied niet wenselijk geacht en daarom ook niet toegestaan. 

Wijziging aanduiding veiligheidszone bevi 

Rondom de in het plangebied geplande bevi's -inrichtingen met een externe-

veiligheidsrisico- is op de plankaart de aanduiding "veiligheidszone bevi" opgenomen. 

Binnen deze aanduiding zijn geen gevoelige objecten toegestaan. Mocht de bevi-

inrichting stoppen met zijn bedrijfsvoering of mocht door technische maatregelen het 

veiligheidsrisico kunnen worden verkleind, dan kan ook de veiligheidszone worden 

verkleind of opgeheven. In het bestemmingsplan is daarvoor de bepaling opgenomen 

dat burgemeester en wethouders bevoegd zijn om de aanduiding "veiligheidszone - 

bevi" te verkleinen of van de plankaart te verwijderen. 

Wijzigingsbevoegdheden 

Het plan bevat een wijzigingsbevoegdheid waarmee tijdens de looptijd van het plan, 

desgewenst grenzen tussen bestemmingen en grenzen van aanduidingen kunnen 

worden verschoven. Met deze wijzigingsmogelijkheid kan het plan ook in de toekomst 

op een goed controleerbare en doseerbare wijze flexibel worden gehouden. 

Via specifieke wijzigingsbevoegdheden kunnen de Staat van Bedrijfsactiviteiten en de 

Bijlage Inrichtingen wet geluidhinder tijdens de looptijd van het plan actueel worden 

gehouden. Tevens is een specifieke wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee de 

bestemming “kantoor” gewijzigd kan worden in de bestemming “bedrijventerrein”. 

Procedurebepalingen 

Ten aanzien van de, in de regels opgenomen ontheffingsbevoegdheden is bepaald 

dat daarop artikel 24 (Algemene procedureregels) van toepassing is. Deze procedure-

regels vloeien voort uit artikel 3.6 lid 5 Wro, waarin is bepaald dat belanghebbenden in 

de gelegenheid gesteld worden om hun zienswijzen omtrent een voorgenomen ont-

heffing naar voren te brengen. In artikel 3.6 lid 5 Wro is eveneens de procedure voor 

een wijziging vastgelegd.   
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6.4  Handhaving 

Het plan regelt duidelijk welke vormen van bouwen en gebruik op een bepaalde plaats 

zijn toegestaan en wat de motivering is voor die regels. Dat is een essentiële voor-

waarde voor een goede uitvoering van het plan en voor een adequate controle en 

handhaving. Teneinde het plan zo goed mogelijk handhaafbaar te maken, dient aan 

een aantal vereisten te worden voldaan: 

• helderheid en overzichtelijkheid van de spelregels 

• bekendheid met de spelregels 

• toezicht op de naleving van de spelregels 

• een goede organisatie en coördinatie van dat toezicht met als eventueel sluit-

stuk handhavend optreden. 

 

Een belangrijk instrument bij handhaving is, naast het bestemmingsplan, het stelsel 

van afspraken en regels in het kader van het parkmanagement. Alle bedrijven die zich 

vestigen dienen ook te voldoen aan het reglement van het parkmanagement. Ze ver-

plichten zich daartoe via overeenkomst of verplicht lidmaatschap van de desbetreffen-

de organisatie. 

 

Helderheid en overzichtelijkheid van de spelregels in het plan 

In het onderhavige plan is vanaf het begin nadrukkelijk gestreefd naar zo groot moge-

lijke duidelijkheid en overzichtelijkheid. Zowel de burger/ondernemer als de ambtenaar 

die op de uitvoering van de afgesproken spelregels moet toezien, moet snel inzicht 

kunnen krijgen in wat in een bepaald geval is toegestaan en onder welke voorwaar-

den.  

 

Bekendheid met de spelregels 

Wanneer een duidelijk plan met overzichtelijke en begrijpelijke spelregels voorhanden 

is, blijft de opgave bestaan om zowel de gebruikers van het plan als de toezichthou-

ders op het plan voldoende vertrouwd te maken met de spelregels en hun toepassing. 

Dit vraagt om gerichte voorlichting aan de gebruikers van het plangebied én een    

goede instructie aan de ambtelijke instanties.  

Op deze wijze kan een situatie worden geschapen waarin niet langer het excuus geldt 

dat men niet wist dat iets wel of niet was toegestaan. Met name is het van belang dat 

de mensen weten wanneer voor een bouw- of een gebruiksactiviteit een vergunning 

nodig is en of iets echt verboden is of niet. 

Toezicht op de naleving van de spelregels. 

Kern van de structurele handhaving is uiteraard een structurele controle. Zonder dat 

blijft de handhaving een lege huls. Van groot belang is een kenbaar en opvallend con-

trolebeleid. Zijdelings effect is dat daarvan een preventieve werking uitgaat. Duidelijk 

moet zijn, dat in geval van overtreding daadwerkelijk zal worden opgetreden. 

 

Een goede organisatie en coördinatie van de handhaving 

Op een bedrijventerrein vinden normaliter regelmatig, vanuit diverse beleidsterreinen, 

o.a. milieu, controles en overleg plaats. Door enerzijds een goed samenspel binnen 

het gemeentelijke apparaat en anderzijds een goed overleg met en vertrouwen bij de 

gebruikers, kan een situatie worden geschapen, waarin handhaving in de vorm van 

daadwerkelijk optreden tegen overtreding niet gauw nodig zal zijn. Ook hierbij kan een 

goed georganiseerd parkmanagement een belangrijke rol spelen. 
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7 MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID 

7.1 Economische uitvoerbaarheid 

Voor het bedrijvenpark A1 is een exploitatie plan opgesteld. Reden hiervoor is dat de 

grond deels in eigendom van derden is en er niet met alle eigenaren een overeen-

komst is gesloten over het verhalen van de kosten en de eisen die de gemeente stelt 

aan het ontwikkelen van het bedrijventerrein. 

 

In het exploitatieplan is onder andere aangegeven wat de kosten voor het ontwikkelen 

van het gebied zijn en hoe deze kosten worden gedekt. In het geval van Bedrijvenpark 

A1 is dit vooral door verkoop van grond en het verhalen van kosten op de grondeige-

naren. Daarnaast zijn er subsidies, waaronder de bijdrage Spoorse Doorsnijdingen, en 

gemeentelijke bijdragen. Hiermee wordt het bestemmingsplan financieel uitvoerbaar. 

De onderbouwing hiervan is opgenomen in het exploitatieplan. 

7.2 Resultaten overleg 

7.2.1 Vooroverleg 2003 

Het voorontwerp van het bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 is in 2003 in het kader 

van het vooroverleg (op basis van het toen geldende artikel 10 van het Besluit op de 

ruimtelijke ordening) toegezonden aan diverse relevante instanties. Van de Gemeente 

Lochem, het Waterschap Rijn en IJssel, het Ministerie van Economische Zaken, Na-

tuur Milieu Overijssel, VROM-inspectie, Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Water-

schap Groot Salland, Vrouwen Advies Commissie, KPN Telecom Vaste Net, Het 

Oversticht, Essent Energie, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Deventer Bomens-

tichting, ProRail, Beheer & Instandhouding, NV Nederlandse Spoorwegen, Rijksdienst 

voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Ministerie van Defensie, Gastransport 

Services, Provincie Gelderland, Provincie Overijssel en Vitens Overijssel zijn inhoude-

lijke reacties ontvangen. 

De beantwoording van deze reacties zijn verwerkt in een aparte commentaarnota, die 

als losse bijlage bij dit bestemmingsplan is gevoegd. 

7.2.2 Vooroverleg 2008 

Met verschillende bestuursorganen heeft overleg plaats gevonden. Met de gemeente 

Lochem is er regulier overleg over een aantal onderwerpen. De belangrijkste daarvan 

zijn het realiseren van waterberging langs de Dortherbeek en de aanleg van de buf-

ferzone die zowel op Deventers als Lochems grondgebied aangelegd zal worden. Ook 

de verkeerskundige aspecten zijn onderwerp van het reguliere overleg. 

In het overleg over de watercompensatie zijn naast het Waterschap Rijn en IJssel ook 

de provincies Overijssel en Gelderland betrokken geweest. 

Met Rijkswaterstaat is regulier overleg over de verkeerskundige aspecten, zoals de 

aansluiting op de rijksweg A1 en de aanleg van de oostelijke ontsluiting. De aanslui-

ting op de N348 is in verschillende  overlegmomenten met Rijkswaterstaat en de pro-

vincies Overijssel en Gelderland aan de orde geweest. 

In de hoofdstukken over de specifieke aspecten komen deze onderwerpen aan de 

orde. 
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Alleen de provincie Overijssel heeft een reactie gegeven op het concept ontwerp be-

stemmingsplan. 

 

Opmerkingen provincie 

Over het voorliggende ontwerp-bestemmingsplan heeft met de provincie (Eenheid 

Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid) vooroverleg plaatsgevonden. 

Bij brief van 29 oktober 2008 heeft de provincie -in concept- opmerkingen gemaakt. 

Die brief is als bijlage bij deze toelichting opgenomen. 

Samengevat zijn heeft de provincie de volgende opmerkingen gemaakt: 

• de ontwikkeling van het "Bedrijvenpark A1" past in het provinciaal ruimtelijk 

beleid; 

• in relatie tot de ecologische hoofdstructuur (EHS), aan de noordoostzijde van 

het gebied, bestaat er inhoudelijk geen bezwaar tegen de in dit plan ten oos-

ten van de spoorlijn opgenomen bestemming "verkeer"; 

• in relatie tot de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur (EHS) achten 

wij het om formeel-juridische reden raadzaam om een streekplanafwijkings-

procedure te volgen, zodat op het moment van vaststelling van het bestem-

mingsplan de afwijking van het streekplan is gelegitimeerd; 

• ingestemd wordt met de wijze waarop de problematiek van de waterhuishou-

ding / waterberging nu is opgelost; 

• gevraagd wordt om aan te geven hoe dit bestemmingsplan zich verhoudt tot 

het ruimtebeslag dat naar verwachting nodig zal zijn voor aanpassingen van 

rijksweg A1. Vooralsnog dient er naar onze mening conform de provinciale 

Handreiking ten minste 100 m langs de rijksweg te worden vrijgehouden, ten-

zij er in overleg met de wegbeheerder en de provincie kan worden volstaan 

met een smallere zone; 

• ingestemd wordt met de wijze waarop de ecologische verbindingszones in dit 

voorontwerp zijn opgenomen; 

• onderstreept wordt  nogmaals de wenselijkheid om te komen tot verbetering 

van de bereikbaarheid door openbaar vervoer. Wij zijn daarbij van mening dat 

afspraken over bedrijfsvervoermanagement niet afhankelijk moeten zijn van 

het al dan niet slagen van de verbetering van het openbaar vervoer. Bedrijven 

met een relatief groot aantal werknemers zouden altijd een bedrijfsvervoers-

plan moeten hebben. 

 

Conclusie: 

De provincie constateert dat het voorontwerp bestemmingplan "Bedrijvenpark A1" niet 

in strijd is met het provinciaal belang met dien verstande dat door u nader wordt on-

derbouwd en met de wegbeheerder wordt afgestemd, waarom in dit geval met een 

afstand van 50 à 60 m tot rijksweg A1 kan worden volstaan.  

Ook maken wij een voorbehoud met betrekking tot dat plangedeelte dat is gelegen 

binnen de EHS, zoals die in het huidige streekplan is aangegeven. Daarvoor is een 

streekplan-afwijkingsprocedure noodzakelijk waarvoor het college van Gedeputeerde 

Staten het bevoegd gezag is. 
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Reactie gemeente: 

Voorgesteld wordt een streekplan-afwijkingsprocedure te starten. Met de provincie zijn 

hierover afspraken gemaakt. Wat betreft de afstand tot de A1, in overleg met Rijkswa-

terstaat is steeds als uitgangspunt genomen dat de afstand vanaf de as van de weg 

wordt gemeten. Dit is het enige maatvaste punt in de rijksweg. 

Gemeten van de as van de weg ligt de bedrijfsbestemming op ca 100 m. Er is nog-

maals nagegaan of de varianten voor de capaciteitsvergroting van de A1 binnen deze 

ruimte mogelijk is. De conclusie is dat de drie varianten: parallelstructuur, 2x4 paral-

lelbaan en 2x 4 + rechtsaf mogelijk zijn. 

7.3 Resultaten inspraak 

De resultaten van de inspraak zijn verwerkt in een aparte commentaarnota, die als 

losse bijlage bij dit bestemmingsplan is gevoegd. 
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BIJLAGEN 



 

bestemmingsplan bedrijvenpark A1 toelichting 

94 



 

bestemmingsplan bedrijvenpark A1 toelichting 

95 

Bijlage 1: Resultaten bodemonderzoek 

 

Locatie Soort + datum 

 Bodemonderzoek 

Bureau Rapport nr Resultaten 

Verkennend,  okt. 

1998 

Tauw 3699404 Bg+og: <S 

Gw: chroom, cadmium >S 

Deventerweg ong, 

Sectie N, nr. 77 

Verkennend, mei 2004 Oranjewoud 144960 Bg+og+gw: <S 

Verkennend, dec.2000 Van der Poel 2.011.177 Bg: <S 

Og: PAK >I, lood, zink, EOX, olie>S 

Gw: Zink >T 

Deventerweg 52 

Aanvullend, jan. 2001 Van der Poel 2.011AO.177 Og: PAK >S (separate monsters) 

Deventerweg 54 Verkennend,  

april 2000 

Van der Poel 1.003.079 Bg: lood, zink, PAK, EOX >S 

Og+gw: <S 

Deventerweg 56 Historisch, mei 1995 gemeente - Onverdacht voor bodemverontreini-

ging 

Deventerweg 58 Verkennend, dec. 

2004 

Van der Poel 1.412.397 Bg: lood, PAK>S 

Og: <S 

Gw: chroom, nikkel, zink >S 

Deventerweg 60-62 en 

ten noorden van 54 

Verkennend,  

Dec. 2001 

Witteveen+ 

Bos 

Dv767.1 Tpv Dev. 62: puin: PAK>I, olie>S 

Bg: lood, zink, PAK >S 

Og: lood , zink>S 

Gw: chroom >S 

Dortherweg/ 

Molbergsteeg ong. 

2 locaties 

Verkennend, juli 1998 Van der Poel 1.9807.182 Bg; PAK >S (lokaal) 

Og: nikkel >S 

Gw: chroom, koper >S 

Dortherweg/ 

Molbergsteeg 2 

Verkennend,  

Okt. 1999 

Oranjewoud 15009-02888 Bg: <S 

Og: nikkel >S 

Gw: koper, nikkel, chroom, tolueen 

> S 

Dortherweg 9 Historisch, mrt. 1995 Gemeente - Onverdacht voor bodemverontreini-

ging 

Dortherweg 11 Historisch, mrt. 1996 gemeente - Ondergrondse tank gereinigd en 

afgevuld met zand. Onverdacht 

voor bodemverontreiniging 

Dortherweg 13 e.o. Verkennend, 

Okt. 1999 

Oranjewoud 15009-02888 Bg: PAK >S 

Og: olie, nikkel >S 

Gw: chroom, nikkel, zink, tolueen 

>S 

Dortherweg 15 Verkennend,  

juni 1994 

CBB 1067711 Bg: <S 

Og: kwik >S 

Gw: chroom, nikkel >S 

Dortherweg/Olthoflaan Verkennend, 

Okt. 1999 

Oranjewoud 15009-02888 Bg+og: <S 

Gw: chroom, koper, nikkel, tolueen 

>S 
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Locatie Soort + datum 

 Bodemonderzoek 

Bureau Rapport nr Resultaten 

Verkennend, jan. 1999 Tauw 3718123 Bg+og: <S 

Gw: chroom, koper, zink >S 

Molbergsteeg, sectie 

N, nr. 120 en 1176 

Verkennend, mei 2004 Oranjewoud 144960 Bg+Og: <S 

Gw: cadmium, chroom, nikkel, 

zink>S 

Verkennend, aug. 

1998 

Tauw 3681211 Bg: Arseen >I, van nature aanwezig 

Og: nikkel >S 

Gw: chroom >S 

Molbergsteeg, sectie 

N, nr. 119 en 148 

Verkennend, mei 2004 Oranjewoud 144960 Bg: <S 

Og: arseen >S 

Gw: <S 

Molbergsteeg ong, 

Sectie N, nr. 49 

Verkennend, dec. 

1998 

Haskoning F2073.L0/R00

1/RHW/AHA 

Bg: nikkel >T, chroom, min. Olie >S 

Og: nikkel >S 

Gw: zink, tolueen, ethylbenzeen, 

xylenen, chroom >S 

Olthoflaan 10 e.o.  Verkennend,  sept. 

1999 

Oranjewoud 15009-02888 Bg: arseen >I (van nature), Zn >S 

Og: <S 

Gw: chroom, koper, lood, zink >S 

Verkennend, 

Nov. 1998 

Oranjewoud 15009-67426 Bg: arseen >I, olie, PAK >S 

Og: benzeen >T, zink, tolueen, PAK 

>S 

Slib: arseen >T, nikkel >S 

Gw: olie>I, nikkel >T, zink, koper, 

 chroom, cadmium en tolueen >S 

Olthoflaan 29 

Nader, dec. 1998 Oranjewoud 15009-67426 Bg: koper, zink, PAK >S 

Og: olie>I, zink, PAK, ethylben-

zeen, tolueen >S 

Gw: tolueen, xyleen, olie >S 

Verkennend, juli 1999 

VOS/GE/185/006 

De Straat B5537 Geen analysegegevens 

Verkennend, juni 1998 Van der Poel 1.9806.152 Bg: - 

Og (stort): PAK, olie >I, zink >T, 

koper, nikkel >S 

Og (onder stort): Nikkel >S 

Gw: arseen, benzeen >S 

Monitoring grondwa-

ter, sept. 2002 

Prov. Gelder-

land 

MW.2002.378

43 

Bg+og: niet geanalyseerd 

Gw: arseen, barium, chroom, zink, 

tolueen>S 

Voormalige stortplaats 

omg. Olthoflaan 27 

Deskundigenrapport 

voor rechtbank, maart 

2000 

Tebodin 3315001 Geen analysegegevens 
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Locatie Soort + datum 

 Bodemonderzoek 

Bureau Rapport nr Resultaten 

Nader onderzoek, juli 

2004 

Tebodin 33042-00 Bg: PAK, min. Olie >S 

Stortmateriaal (indicatief): koper, 

zink, PAK >I, arseen, nikkel, olie>T, 

chroom >S 

Og (onder stort): nikkel >S 

Gw: arseen>T, chroom, nikkel, 

benzeen >S 

Oostelijke ontsluiting 

A1/ spooronderdoor-

gang 

Verkennend onder-

zoek, nov. 2004 

Transport 

Consultants 

and Engineers 

TCE308-2 Slib: klasse 0 en 2 

Bg: olie >S 

Og: arseen >I, van nature aanwezig 

Gw: arseen, xylenen >S 

Waterdijk ong. 

3 locaties (A, B, C) 

Verkennend Van der Poel 1.9805.108 Bg: min. olie >S (lokaal) 

Og: <S 

Gw: <S 

Historisch, okt. 1996 gemeente - Onverdacht voor bodemverontreini-

ging 

Waterdijk 2 

Verkennend,  

mrt. 2001 

Van der Poel 1.103.055 Bg+gw : <S 

Og: kwik >S 

Waterdijk 3 Verkennend, 

Dec. 2000 

Van der Poel 2.011.078 Bg: EOX, PAK >S 

Og: <S 

Gw: cadmium, koper, tetrachloor-

etheen >S 

Toelichting op gebruikte afkortingen: 

Bg: bovengrond   S: streefwaarde 

Og: ondergrond   T: toetsingswaarde voor nader onderzoek 

Gw: grondwater   I: interventiewaarde 
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Bijlage 2: Vooroverleg reactie provincie Overijssel 

 

In het kader van het vooroverleg als bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening heeft 

uw college de provinciale eenheid Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid verzocht te ad-

viseren over het bovengenoemde plan. 

 

Mede namens de andere provinciale diensten bericht ik u het volgende. 

 

1. Planbeschrijving 

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op een gebied (totale bruto opper-

vlakte 122 ha), dat is gelegen ten zuiden van rijksweg A1 en ten noorden van de kern 

Epse. Aan de west- respectievelijk oostzijde wordt het plangebied begrensd door de 

provinciale weg Deventer-Zutphen en de spoorlijn naar Zutphen. Het plan maakt de 

realisering mogelijk van een bedrijventerrein van circa 52 ha uitgeefbaar bedrijventer-

rein, alsmede de bouw van 9 ha (circa 85.000 m² bedrijfsvloeroppervlak) voor (zelf-

standige) kantoren. 

In het plan is aan de zuidzijde een groene bufferzone opgenomen, die dient als af-

scherming van het dorp Epse. Deze zone gaat tevens fungeren als ecologische ver-

bindingszone (type kamsalamander). Aan de oostzijde in het plangebied zal de 

Dortherbeek worden verlegd. De beek vormt eveneens eenecologische verbindings-

zone (type laaglandbeek). 

Het plangebied wordt ontsloten door de hoofdweg die grotendeels is gelegen langs 

rijksweg A1. Deze weg sluit aan de westzijde aan op de provinciale weg N348 (De-

venter-Zutphen) en aan de oostzijde op de Siemelinksweg en de (tweede) aansluiting 

op rijksweg A1. 

 

Aan het plan ligt een Milieueffectrapportage ten grondslag. 

 

2. Planbeoordeling 

Voorgeschiedenis 

Al eerder werd door u inspraak georganiseerd en vooroverleg gevoerd over een voor-

ontwerpbestemmingsplan voor dit gebied. Bij brief van 12 mei 2004 brachten de pro-

vinciale diensten over dat voorontwerp aan uw college advies uit. Ook werd door u 

een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. De inspraak- en overlegreacties 

alsmede de tegen het ontwerpplan ingediende zienswijzen waren voor u aanleiding op 

meerdere onderdelen nader onderzoek te doen en verder overleg te voeren over ver-

schillende aspecten van het plan. Ook werd de Milieueffectrapportage mede naar aan-

leiding van de opmerkingen van de Commissie MER geactualiseerd en aangevuld, 

wat feitelijk leidde tot een geheel herschreven rapportage. 

Een en ander heeft geleid tot een aangepaste planopzet en tot acties buiten het plan-

gebied om de problematiek van de compensatie voor waterberging op te lossen. Gelet 

hierop heeft u besloten over het aangepaste plan opnieuw vooroverleg te voeren. 

 

Algemeen 

Nu het ontwerpbestemmingsplan na 1 juli 2008 ter visie wordt gelegd valt het onder 

de werkingssfeer van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). 

Met het oog op de inwerkingtreding van de Wro is de provinciale sturingsvisie voor de 

periode na 1 juli 2008 beschreven in het ook aan u toegezonden lentedocument "Stu-

ren en samenwerken onder de nieuwe WRO". Daarin is ondermeer vermeld dat het 
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streekplan Overijssel 2000+, samen met de provinciale Handreiking en beoordeling 

ruimtelijke plannen, geldt als provinciaal belang of provinciaal ruimtelijk beleid, tot aan 

het moment dat de Omgevingsvisie Overijssel in werking treedt. Wel zal de provincie 

haar nieuwe rol al in de overgangsfase vorm geven. 

 

Het voorontwerp raakt met betrekking tot verschillende aspecten het provinciaal be-

lang. Allereerst achten wij de voorgenomen realisering van een nieuwe bedrijventer-

rein een provinciaal belang. Daar het plan ook een omvangrijke kantorenvestiging 

mogelijk maakt is ook het provinciale locatiebeleid op dit plan van toepassing. 

Dit geldt evenzeer voor de wateropgave, waarbij in het licht van de veerkracht van het 

regionale watersysteem retentie en compensatie van de waterbergingscapaciteit een 

rol spelen. Ook is het provinciaal belang gelegen in het feit, dat in het plangebied 2 

ecologische verbindingszones (types kamsalamander en laaglandbeek) worden gere-

aliseerd. 

Ten aanzien van verkeer en vervoer zien wij ook een provinciaal belang daar het 

plangebied ondermeer wordt ontsloten op de provinciale weg N348 en is gelegen 

langs en van invloed is op rijksweg A1. Verder is het de bedoeling aan de oostzijde 

van het plan aan de spoorlijn Deventer-Zutphen een voorstadshalte te realiseren. 

 

Bij de beoordeling van het voorontwerpplan hanteren wij het streekplan en de ge-

noemde handreiking als beoordelingskader. Tevens betrekken wij daarbij het provin-

ciale coalitieakkoord "Vertrouwen, verbinden en versnellen". 

 

Provinciaal beleid 

In het streekplan Overijssel 2000+ zijn in relatie tot dit voorontwerp de volgende ele-

menten van belang. 

 

• Kernenhierarchie/functie/locatie 

In het provinciaal ruimtelijk beleid neemt Deventer als één van de vijf grote 

steden in Overijssel een belangrijke positie in voor de opvang van de bevol-

king uit stad en regio. De stad dient daarom ruimte te bieden aan met deze 

positie samenhangende functies zoals wonen, werken en voorzieningen. De 

stad moet kunnen beschikken over een gedifferentieerd aanbod van bedrij-

ven- en kantorenterreinen. 

In het streekplan Overijssel 2000+ is aangegeven, dat er in Deventer vanaf 

2000 nauwelijks nog uitgeefbaar bedrijventerrein is en dat er voor de periode 

tot 2020 minimaal zo'n 160 ha ontwikkeld moet worden om de aan Deventer 

toegedachte positie te kunnen waarmaken. Op de streekplankaart is de loca-

tie "Epse-Noord" aangeduid als (toekomstige) "grote werklocatie tot 2010". Er 

is sinds 2000 geen ander, nieuw bedrijventerrein in Deventer ontwikkeld. 

De regionale afstemming heeft verder plaatsgevonden binnen het regionaal 

stedelijk netwerk Stedendriehoek, waarvan Deventer deel uit maakt. In de 

Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2003 (bundelingsgebied), die in 

2007 door de verschillende gemeenteraden werd vastgesteld, is het plange-

bied aangeduid als "ontwikkeling bedrijventerrein" die in de periode 2005 tot 

2030 moet plaatsvinden. 

Ook in uw structuurplan Deventer 2025 (2004) is het plangebied aangewezen 

als te ontwikkelen bedrijventerrein inclusief kantoren. 

Op grond hiervan concluderen wij dat de ontwikkeling van het "Bedrij-

venpark A1" past in het provinciaal ruimtelijk beleid. 
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• Rode belemmeringslijn / ecologische hoofdstructuur (EHS) 

Een klein deel van het plangebied is gelegen ten oosten van de spoorlijn De-

venter-Zutphen. Ter plekke is de op- en afrit van de zuidelijke rijbaan van rijks-

weg A1 aanwezig. Om een aanpassing van de weginfrastructuur mogelijk te 

maken is in het plan een ruimere bestemming "verkeer" opgenomen dan voor 

de huidige op- en afrit nodig is. In verband met de ontsluiting van het bedrij-

venterrein wordt de op- en afrit in zuidelijke richting verschoven en wordt de 

Siemelinksweg op andere wijze aangesloten op het wegtracé, dat via een 

tunnel onder de spoorlijn  de toegang tot het nieuwe bedrijventerrein en de 

kantoorlocatie vormt. Ook wordt er naar gestreefd een voorstadshalte te reali-

seren. 

In het eerder uitgebrachte advies is er al op gewezen dat het gebied bij de op- 

en afrit in het streekplan is aangeduid als provinciale ecologische hoofdstruc-

tuur. Om die reden is op de streekplankaart ter plekke een (rode) belemme-

ringslijn aangegeven. De nu in dit plan gekozen oplossing is over de rode be-

lemmeringslijn en in de provinciale EHS gelegen. Overigens is de huidige op- 

en afrit al over de rode lijn, maar wel buiten de EHS gelegen. 

 

Zoals bekend wordt momenteel gewerkt aan een herbegrenzing van de pro-

vinciale EHS. In de ontwerp-herbegrenzing van de EHS wordt het betreffende 

gebied buiten de EHS gelaten. Daarmee vervalt ook de aanleiding voor de 

huidige rode belemmeringslijn. 

In het licht hiervan bestaat er bij ons inhoudelijk geen bezwaar tegen de 

in dit plan ten oosten van de spoorlijn opgenomen bestemming "ver-

keer". 

 

De herbegrensde EHS wordt bij de vaststeling van de Omgevingsvisie Over-

ijssel (naar verwachting in juli 2009) definitief vastgesteld. Dan is er ook duide-

lijkheid over het al dan niet opnemen/verplaatsen van de rode belemmerings-

lijn. 

Volgens de ons bekende planning zou het bestemmingsplan in maart 2009 

door de gemeenteraad vastgesteld worden. Het plan valt dan nog onder de 

werkingssfeer van het huidige streekplan. 

Op grond hiervan achten wij het om formeel-juridische reden raadzaam 

om een streekplanafwijkingsprocedure te volgen, zodat op het moment 

van vaststelling van het bestemmingsplan de afwijking van het streek-

plan is gelegitimeerd. 

 

• Waterhuishouding / waterberging 

Bij het eerder gevoerde overleg was er nog onvoldoende zicht op de oplos-

sing van de waterproblematiek in relatie tot de realisering van het plan. Als het 

plan wordt gerealiseerd wordt feitelijk de veerkracht van het regionale water-

systeem aangetast. In de huidige situatie kunnen hoge waterstanden van de 

IJssel en de Schipbeek leiden tot hogere grondwaterstanden in het plange-

bied. In combinatie met hoge afvoer van veel neerslag in het stroomgebied 

van de Dortherbeek en de Schipbeek kan er dan aanzienlijke wateroverlast in 

het gebied ontstaan.Dit noodzaakt tot de aanleg van compenserende water-

bergingscapaciteit. Ook leidt de toename aan verharding en bebouwing in het 
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gebied en de ophoging van lage delen tot verlies van natuurlijke bergingsca-

paciteit die gecompenseerd dient te worden. 

Over de waterproblematiek is sindsdien uitgebreid overleg gevoerd onder 

meer met het Waterschap Rijn en IJssel. 

 

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de afspraak dat binnen het plangebied bij 

de planopzet rekening wordt gehouden met een waterbergingscapaciteit voor 

circa 84.000 m3. Daarnaast dient er buiten het plangebied voor 100.000 m3 

water extra bergingscapaciteit gerealiseerd te worden. In het overleg dat door 

u is gevoerd met het waterschap, de provincies Overijssel en Gelderland, de 

gemeente Lochem, de Dienst Landelijk Gebied en de kavelruilcommissie is 

besloten deze waterbergingscompensatie te combineren met de herinrich-

tingsopgave voor de Dortherbeek tot een laaglandbeek.  

Wij stemmen in met de wijze waarop de problematiek van de waterhuis-

houding / waterberging nu is opgelost. 

 

• Rijksweg A1 

Het plangebied grenst aan de noordzijde direct aan rijksweg A1. In het plan is 

langs de rijksweg de bestemming "groen" geprojecteerd met een breedte van 

50 à 60 m. In het oostelijke deel van deze groene zone is de (deels omgeleg-

de) Dortherbeek met de bestemming "water" opgenomen. In de plantoelich-

ting is vermeld dat het bedrijvenpark is georiënteerd op rijksweg A1 en zo 

dicht mogelijk zal komen te liggen tegen de rijksweg en daarmee zo ver mo-

gelijk van de woonbebouwing van Epse af. 

Wij constateren dat in het in 2004 beoordeelde voorontwerp de bewuste 

groene zone nog en breedte van 80 à 100 m had. 

 

In de provinciale Handreiking en beoordeling ruimtelijke plannen (paragraaf 

4.5.2) is vermeld, dat langs rijkswegen in beginsel een bebouwingsvrije zone 

van 100 m in acht genomen dient te worden, gemeten vanuit de naastgelegen 

hoofdrijbaan. Dit om eventuele aanpassing van wegen en het vervoer van ge-

vaarlijke stoffen zo min mogelijk te belemmeren. In bepaalde situaties kan, in 

overleg met de wegbeheerder, worden afgeweken van de genoemde afstand. 

  

Rijksweg A1 is voor de verkeersafwikkeling van groot (inter)nationaal en regi-

onaal belang en de rijksweg is ook voor de bereikbaarheid van Deventer een 

zeer belangrijke schakel. 

De verkeersintensiteit neemt dusdanig toe dat de rijksweg tussen Apeldoorn 

en Twente dichtslibt. Capaciteitsuitbreiding van deze cruciale oost-west ver-

binding is dan ook noodzakelijk. Op 7 december 2007 nam de Tweede Kamer 

een motie aan waarin de minister werd gevraagd te starten met een planstu-

die voor verbreding van de rijksweg. 

In de u bekende Gebiedsgerichte Verkenning A1 is inmiddels een aantal al-

ternatieven uitgewerkt op basis van verschillende principes zoals het al dan 

niet scheiden van doorgaand en regionaal/lokaal verkeer. Bij de alternatieven 

betreft het onder andere een uitbouw naar 2x3 of 2x4 rijstroken, toevoeging 

van een vrachtwagenstrook of van losgelegen parallelbanen en dergelijke. 

 

Wij constateren dat in de plantoelichting geen aandacht is besteed aan de 

problematiek van rijksweg A1 in relatie tot dit bestemmingsplan en de geko-
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zen planopzet. Ook op andere wijze is niet gemotiveerd waarom in dit geval 

kan worden volstaan met een bebouwingsvrije zone van 50 à 60 m vanuit de 

rijksweg. Als een parallelbaan in de bewuste zone wordt gerealiseerd lijkt er 

weinig ruimte te resteren voor een goede ruimtelijke inpassing. 

Wij vragen u aan te geven hoe dit bestemmingsplan zich verhoudt tot 

het ruimtebeslag dat naar verwachting nodig zal zijn voor aanpassingen 

van rijksweg A1. Vooralsnog dient er naar onze mening conform de pro-

vinciale Handreiking ten minste 100 m langs de rijksweg te worden vrij-

gehouden, tenzij er in overleg met de wegbeheerder en de provincie kan 

worden volstaan met een smallere zone.  

 

• Ecologische verbindingszones 

In het streekplan en in de genoemde ontwerp-herbegrenzing EHS is het deel 

van de Dortherbeek dat in het plangebied ligt aangewezen als "ecologische 

verbindingszone". Het is de bedoeling om hier een ecologische verbindings-

zone type laaglandbeek te realiseren. In overleg met het waterschap is uitein-

delijk besloten om de Dortherbeek in het plangebied te verleggen naar een 

tracé langs de rijksweg A1 en de spoorlijn Deventer-Zutphen. Het profiel wordt 

zodaning vormgegeven dat de stroom kan meanderen en de laagland kwali-

teiten ten volle worden benut. Binnen het profiel is ruimte opgenomen, zodat 

het als buffer kan dienen bij stijgende aanvoer van water bij hevige regenval. 

Het huidige tracé van de Dortherbeek, dat is gelegen temidden van de kan-

toorbestemming, zal worden ingericht als retentiegebied. 

 

Verder zal een deel van de groene bufferzone, die langs de zuidgrens van het 

plan is opgenomen, worden benut voor de aanleg van een ecologische ver-

bindingszone (model "kamsalamander"). Deze zone moet de verbinding gaan 

vormen tussen het landgoed Oxe en de IJsselvallei, maar krijgt niet de juridi-

sche status van een ecologische verbindingszone. 

Wij stemmen in met de wijze waarop de ecologische verbindingszones 

in dit voorontwerp zijn opgenomen. 

 

• Bereikbaarheid per openbaar vervoer 

Bij het eerder gevoerde overleg is door ons geconstateerd, dat het plangebied 

in de huidige situatie qua bereikbaarheidsprofiel voor het overgrote deel kan 

worden gekarakteriseerd als C-locatie. De bereikbaarheid per openbaar ver-

voer is minimaal. 

In het streekplan Overijssel 2000+ wordt uitgegaan van het principe "het juiste 

bedrijf op de juiste plek", wat in het algemeen inhoudt dat het mobiliteitsprofiel 

van de toe te laten bedrijven dient te zijn afgestemd op het mobiliteitsprofiel 

van de locatie. 

Bij de realisering wordt een invulling met hoogwaardige bedrijvigheid en kan-

toren nagestreefd, wat betekent dat het aantal arbeidsplaatsen relatief hoog 

is. In de plantoelichting wordt uitgegaan van 4000 werknemers in de kantoren 

en circa 4700 werknemers bij de te vestigen bedrijven. 

Conform de streekplanfilosofie zou het plangebied en zeker de kantorenloca-

tie goed per openbaar vervoer bereikbaar moeten zijn. 

In de plantoelichting geeft u aan dat de gemeente zich zal inspannen om de 

bereikbaarheid van het bedrijvenpark door middel van openbaar vervoer te 

optimaliseren. Ondermeer zouden de 2 streekbuslijnen, die nu langs de west-
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zijde van het plangebied rijden, voor het westelijk deel van het park een func-

tie kunnen vervullen. Mocht het niet lukken het bedrijvenpark op deze wijze 

van voldoende openbaar vervoer te voorzien, dan wilt u met bedrijven afspra-

ken maken over een vervoersplan. 

Wij onderstrepen nogmaals de wenselijkheid om te komen tot verbete-

ring van de bereikbaarheid door openbaar vervoer. Wij zijn daarbij van 

mening dat afspraken over bedrijfsvervoermagement niet afhankelijk 

moeten zijn van het al dan niet slagen van de verbetering van het open-

baar vervoer. Bedrijven met een relatief groot aantalwerknemers zouden 

altijd een bedrijfsvervoersplan moeten hebben. 

 

3. Conclusie 

Wij constateren dat het voorontwerpbestemmingplan "Bedrijvenpark A1" niet in 

strijd is met het provinciaal belang met dien verstande dat door u nader wordt 

onderbouwd en met de wegbeheerder wordt afgestemd, waarom in dit geval met 

een afstand van 50 à 60 m tot rijksweg A1 kan worden volstaan.  

Ook maken wij een voorbehoud met betrekking tot dat plangedeelte dat is gele-

gen binnen de EHS, zoals die in het huidige streekplan is aangegeven. Daarvoor 

is een streekplanafwijkingsprocedure noodzakelijk waarvoor het college van 

Gedeputeerde Steten het bevoegd gezag is. 

 

Hiermee is, voor zover het de provinciale diensten betreft, voldaan aan het ambtelijke 

vooroverleg als bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening. 

 


