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1. Inleiding
Deze notitie betreft een verdere uitwerking van de economische opgave en ambities uit de

visie WaalWeelde. De ambities van de ‘nijvere Waal’, zoals benoemd in de visie WaalWeelde
vormen hierbij het uitgangspunt.

Er zijn meerdere redenen om een verdere verdiepingsslag te maken voor het onderdeel

economie van de visie WaalWeelde. Ten eerste is de Waal de breedste en drukst bevaren

waterweg van West-Europa. Hiermee vormt de Waal een belangrijke vestigingsplaats voor

bedrijvigheid. Bedrijventerreinen, steenfabrieken, scheepswerven en zand- en kleiwinning
zijn hier terug te vinden. Hiermee wordt een deel van de inrichting en het beeld van de

uiterwaarden bepaald. In WaalWeelde streven we ernaar de bedrijvigheid langs de Waal zo
goed mogelijk te faciliteren en te bundelen.

Ten tweede kan de Waal een belangrijke rol spelen het beperken van het goederenvervoer
over de weg A 15 vanuit Rotterdam naar het Duitse achterland en het binnenland, door
transport over water.
Functie
In paragraaf 3.4 van de visie WaalWeelde is er in het kort aandacht voor de vraag en

aanbod van natte1 bedrijventerreinen en de groei van het goederenvervoer over de Waal

in het algemeen.In deze verdieping gaan we dieper in op deze vraag en aanbod van natte1

bedrijventerreinen door de (gewenste) ontwikkelingen van het aanbod per terrein te
beschrijven.

Daarnaast maken we duidelijker onderscheid tussen ruimtevraag door regionale groei,
verplaatsingsbehoeften en bovenregionale vraag. Ook spelen we in op de verschillende

typen ruimtevragers op deze terreinen. Door deze verdiepingsslag te plegen willen we de

opvang van (toekomstige) ruimtevragers zo goed mogelijk accomoderen. Hierbij besteden we
specifiek aandacht aan de bovenregionale vraag vanuit de logistieke sector.

De uitwerkingen bij de Visie WaalWeelde hebben als doel om te verduidelijken wat er in

de visie wordt bedoeld. Ze vormen de verbinding tussen de visie en de projecten waarin de
WaalWeelde doelen concreet en gebiedsgericht zijn uitgewerkt. Daarbij fungeren ze als
inspiratiedocument.
Status
De uitwerkingen vormen bouwstenen bij de Visie WaalWeelde. De inhoudelijke doelen uit
deze uitwerkingen vormen geen harde uitgangspunten maar zijn bedoeld als vertrekpunt
voor gebiedsgerichte initiatieven. Gemotiveerd kan er door de gezamenlijke partijen van
worden afgeweken.
Opbouw
In dit document zullen we allereerst de beleidskaders waarmee we te maken hebben

uiteenzetten. Vervolgens staan we stil bij de regionale en boven-regionale vraag en de vraag
die ontstaat vanuit actuele (al dan niet gedwongen) verplaatsingsbehoeften. Nadat we die

vragen besproken hebben, besteden we aandacht aan het actuele en (eventueel) toekomstige
aanbod. Dit doen we op basis van een drietal kaarten waarin de huidige buitendijkse

bedrijven en bedrijventerreinen langs de Waal weergegeven worden. Deze kaarten zijn voor
de clusters West, Midden en Oost WaalWeelde opgesteld. Op basis van de vraag en aanbod
analyse kijken we of vraag en aanbod met elkaar matchen en waar eventuele knelpunten

kunnen ontstaan. Tot slot gaan we nader in op de te volgen strategie voor het accommoderen
van voldoende ruimte voor economische activiteiten langs de Waal.
				

1 De begrippen die in dit document gebruikt worden en eventuele uitleg behoeven worden in de begrippenlijst toegelicht.
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2. Beleidskaders
Vanuit WaalWeelde hebben we voor de economische opgave te maken met een aantal

beleidskaders: het provinciaal beleid zoals geformuleerd in de (ontwerp) structuurvisie
bedrijventerreinen, de beleidsregels grote rivieren van Rijkswaterstaat en de Natura

2000 richtlijnen. Daarnaast hebben we in WaalWeelde te maken met de provinciale

beleidsambities uit het Strategisch Uitvoeringsprogramma Goederenveroer. Hieronder geven
we een korte toelichting van deze kaders.

2.1 Structuurvisie Bedrijventerreinen en Werklocaties (provincie Gelderland)
Toepassing van de SER-ladder is uitgangspunt van het beleid van de provincie Gelderland,
waarbij aan het accommoderen van de ruimtebehoefte voor bedrijventerreinen in
samenhang een volgorde wordt toegekend:

1. optimalisering gebruik beschikbare ruimte o.a. door herstructurering;

2. het beter benutten van de ruimte door meervoudig ruimtegebruik en intensivering;

3. en tenslotte indien nodig uitbreiding van het ruimtegebruik door bedrijventerreinen.
De afwegingsprocedure heeft tot doel te komen tot zorgvuldig ruimtegebruik en het

tegengaan van verrommeling. Verder wordt “inbreiding voor uitbreiding” gesteld, waarmee
onnodige verstedelijking wordt voorkomen. Meervoudig ruimtegebruik en intensivering
moeten leiden tot zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. De provincie streeft er naar om,

in regionaal verband te komen tot een koppeling van de herstructurering van verouderde
bedrijventerreinen met de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Hiervoor wordt
het doorlopen van dit afwegingskader van essentieel belang geacht. Intergemeentelijke

samenwerking en afstemming is noodzakelijk om ook op (sub)regionale schaal te komen tot
een zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik.

De meeste bestaande natte kavels worden niet door watergebonden bedrijven benut. De

provincie Gelderland beschikt over ca. 1.600 ha. aan natte kavels. Naar schatting wordt
hiervan slechts een kwart bezet door bedrijven die gebruik maken van het water. Uit

een studie van ETIN -Ruimte voor economie aan de rivier- uitgevoerd voor de provincie

Gelderland, blijkt dat 1200 van de 1600 hectare aan nat bedrijventerrein niet wordt benut
voor watergebonden bedrijven. Op bedrijventerreinen die door het water zijn ontsloten
moeten kavels die direct aan het water zijn gelegen worden benut door watergebonden

bedrijvigheid. Onttrekken van ruimte voor kadegebonden bedrijvigheid kan niet, tenzij

hier goede argumenten voor zijn. Indien er ruimte voor deze categorie onttrokken wordt is
de gemeente verantwoordelijk voor compensatie elders, middels het scheppen van nieuwe
ruimte.

Bij waterontsluiting wordt bedoeld de ontsluitingsmogelijkheden ten aanzien van een

vaarwater. Onder deze ontsluitingsmogelijkheden wordt verstaan; de aanwezigheid van een
laad-los kade op of nabij het bedrijventerrein.

2.2 Beleidsregels grote rivieren (Rijkswaterstaat)
Bedrijven (en bedrijventerreinen) mogen niet zomaar langs de Waal gevestigd worden.

Sinds 4 juli 2006 zijn de beleidsregels grote rivieren aan nadere voorwaarden gebonden.
Hierin staat dat er alleen in de uiterwaarden gebouwd mag worden als er geen feitelijke

belemmeringen zijn voor het vergroten van de afvoercapaciteit, de waterstandsverhoging
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en de veiligheid van omliggende gebieden gegarandeerd kan worden. Als er belemmeringen
optreden moet er, in overleg met Rijkswaterstaat, gecompenseerd worden. De compensatie
dient in het gebied zelf of in de buurt van de ingreep plaats te vinden.

Rijkswaterstaat geeft alleen aan een beperkt soort activiteiten toestemming voor vestiging
en/of uitbreiding in de uiterwaarden indien het gaat om de vestiging of uitbreiding van
overslagbedrijven of het realiseren van overslagfaciliteiten, de aanleg of wijziging van
scheepswerven en uitbreiding van bestaande steenfabrieken.

2.3 Natura 2000
Een deel van het stroomgebied van de Waal is aangemerkt als Natura 2000 gebied of maakt
onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Als gevolg hiervan is inpassing

van bedrijvigheid op een aantal locaties niet toegestaan. De ambities uit de Nijvere Waal

kunnen op deze locaties in principe niet gerealiseerd worden of er moet sprake zijn van een

zwaarwegend maatschappelijk belang, waarbij er geen alternatieve locaties voorhanden zijn.

2.4 Gebiedsagenda Oost – A15 corridor
De gebiedsagenda is tot stand gekomen in samenwerking tussen Rijk, de provincies

Gelderland en Overijssel en de regio’s op basis van bestaand beleid. Eerder vastgestelde

nationale en regionale nota’s zijn gebiedsgericht doorvertaald. De gebiedsagenda is daarmee

geen verwoording van nieuw beleid, maar inventariseert bestaand beleid met een ruimtelijke
inslag en legt de plannen naast en op elkaar. Naast de aandacht die in dit document aan

WaalWeelde geschonken wordt is ook de gebiedsontwikkeling van de A15-zone, waartoe de
Waal gerekend wordt, van belang. Zowel vanuit ruimtelijk als economisch perspectief is

de hele Waal-, Betuweroute- en A15 zone zeer belangrijk voor Oost-Nederland. Één van de

ambities daarbij is om in relatie tot de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte in Rotterdam
de logistieke kansen voor combinaties van vervoer over spoor, weg en water optimaal te
benutten.

2.5 Strategisch Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer
De doelstelling van het Strategisch Uitvoeringsprogramma is om de verschuiving van de

modal split in het voordeel van het wegvervoer een halt toe te roepen. Er wordt ingezet op
een betere benutting van de capaciteit van het water- en spoornetwerk. Voor het vervoer
over water wordt ingezet op een bundeling van de overslagcapaciteit nabij regionale

bedrijventerreinen met een goede ontsluiting naar de weginfrastructuur. Er wordt ingezet op
een verdubbeling van de capaciteit van de containeroverslag. In dit kader is voor WaalWeelde
de uitbreiding van de overslagcapaciteit van de havens in Nijmegen en Tiel van belang.
Daarnaast zullen eventueel aanvullende locaties in beeld gebracht moeten worden.
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3. De vraag naar natte
bedrijventerreinen
3.1 Uitbreidingsvraag
De toekomstige vraag is afhankelijk van een groot aantal factoren zoals onder andere de
binnenvaartontwikkeling, de economische situatie en de concurrentiepositie van een

bedrijf. Als gevolg hiervan is de uitbreidingsvraag moeilijk te voorspellen. Wij gaan hierbij

uit van de uitkomsten uit het Etin-rapport Ruimte voor de Rivier (2007) dat in onze opdracht
is uitgevoerd. Als de totale uitbreidingsvraag langs de Waal en de naburige gemeenten in
ogenschouw genomen wordt, dan ligt de uitbreidingsvraag tot 2020 voor watergebonden

bedrijven op ca. 8 hectare. Voor waterverbonden bedrijven ligt dit op ongeveer 36 hectare.
Behoefte

Behoefte

Behoefte

(hectare) direct

(hectare) nabij

(hectare)

aan het water

overslag

totaal

Uitbreidingsvraag langs de Waal

5

22

27

Uitbreidingsvraag langs nabijgelegen wateren

3

14

17

Behoefte totaal

8

36

44

Type behoefte

3.2 Regionale Verplaatsingsbehoefte
Aan de gemeenten in Regio Rivierenland is in het kader van het Behoefteonderzoek
Watergebonden Bedrijvigheid WaalWeelde West (SAB, 2009) gevraagd welke

verplaatsingsbehoefte er binnen de gemeente bekend is. Het gaat daarbij zowel om de

verplaatsingsbehoefte vanuit bedrijven zelf als ook om de verplaatsingsbehoefte doordat de
gemeente op termijn een noodzaak tot verplaatsing ziet. Uit deze inventarisatie blijkt dat
circa 15 bedrijven in vijf gemeenten een verplaatsingsbehoefte hebben. Daarvan hebben

11 bedrijven een vraag die actueel is c.q. die speelt in de periode tot 2015. Zie bijlage 2. De

verplaatsingsbehoefte voor Rivierenland bedraagt circa 30 ha. De behoefte betreft daarbij

volledig een vraag naar watergebonden locaties. De bedrijven met een verplaatsingsbehoefte
zijn vanuit hun bedrijfsproces veelal verbonden aan de regio en kijken dan ook naar locaties
in de regio Rivierenland. Een aantal van de geïdentificeerde bedrijven heeft een urgente
verplaatsingsbehoefte doordat ze op hun huidige locatie voor teveel overlast zorgen.

Voor de Stadsregio Arnhem Nijmegen zijn vanuit het Etin-rapport de verplaatsingsbehoefte
van twee bedrijven bekend. Concreet gaat het hierbij om een betonfabriek in de gemeente

Nijmegen en een bedrijf voor op- en overslag van zand en grind in de gemeente Ubbergen (de
Beijer). Deze vraag schatten wij in op circa 10 hectare. Hierbij moet worden aangetekend dat
voor de Stadsregio Arnhem-Nijmegen de totale vraag moeilijk in beeld is te krijgen.

Wij gaan voor de gehele Waal uit van een verplaatsingsbehoefte van tussen de 30 en 40
hectare.Dit betreft een behoefte aan watergebonden locaties
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Type behoefte

Vraag als gevolg van verplaatsing bedrijven

Behoefte

Behoefte

Behoefte

(hectare) direct

(hectare) nabij

(hectare)

aan het water

overslag

totaal

30-40

30-40

3.3 Boven-regionale vraag
De regio Rivierenland heeft in haar Economisch Programmerings- en Ontwikkelings-

document (EPO), op basis van een quick scan van het bureau KplusV naar natte locaties,

bestuurlijk aangegeven kansen te zien voor het aantrekken van een extra bovenregionale
vraag naar waterverbonden logistieke bedrijvigheid.

De regio Rivierenland kan worden gezien als het achterland voor de Rotterdanse haven.

Ontwikkelingen in Amsterdam en andere zeehavens zijn minder van invloed op de kansen
voor Rivierenland. Rivierenland ligt echter wel strategisch aan de ‘water’-as tussen

Rotterdam en Amsterdam, het Amsterdam-Rijnkanaal. Vanuit Rotterdam wordt de komende
jaren nog steeds een sterke groei van het containervervoer verwacht. Hoe sterk de groei

uiteindelijk is (een verdubbeling of meer) en wanneer de groei zich precies voordoet, kan op
basis van het KplusV rapport niet gezegd worden.

Qua ligging heeft Rivierenland de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen als logistiek
centrum. Meerdere deskundigen verbinden de volgende voorwaarden aan een ‘logistiek
centrum’:

1. Goed multimodaal ontsloten, naast goede bereikbaarheid over de weg moet de locatie ook
ontsloten zijn via het water en/of spoor.

2. Ligging nabij grote bevolkingscentra, de plekken met ‘bestedingskracht.’
De provincie Gelderland wil de komende jaren het vervoer over het water stimuleren. In

lijn met onze Visie WaalWeelde zet het Strategisch Uitvoeringsprogramma goederenvervoer
in op bundeling van de overslagcapaciteit bij regionale bedrijventerreinen met een
goede wegontsluiting. Hiervoor is een uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk.

Ingezet wordt op een verdubbeling van de overslagcapaciteit via het water. De aanleg
van een containeroverslag bij bedrijventerrein Medel in Tiel en de uitbreiding van de

containerterminal BCTN in Nijmegen speelt hier op in. Vestiging en uitbreiding van de

containerterminals op Medel (Tiel) en de Kanaalhavens (Nijmegen) sluit aan bij de visie dat
bedrijventerreinen langs de Waal zoveel mogelijk gebundeld moeten worden. Naast deze
twee locaties zullen eventueel aanvullende locaties in beeld gebracht moeten worden.

Ontwikkelingen vanuit de logistieke sector ondersteunen deze beleidsambitie. In de sector is
de laatste jaren sprake van een schaalvergroting waardoor enkele grote partijen het werkveld
gaan beheersen. Ook nemen de logistieke distributiecentra in grootte toe en neemt het

aantal centra af. Daarnaast is er sprake van campusvorming. Bedrijven kiezen steeds vaker
locaties bij elkaar in de buurt.
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Op basis van bovengenoemde trends, de ramingen voor de toekomstige vraag en het harde
en zachte aanbod heeft KplusV een drietal scenario’s opgesteld voor de ontwikkeling van

Rivierenland. Het laagste scenario ‘huidige koers’ gaat uit van continuering van bestaand
beleid. De geraamde vraag in dit scenario kan gezien worden als een doorrekening
voor Rivierenland van de autonome vraag uit het Etin-rapport (de uitbreidings- en

verplaatsingsbehoefte). Het ‘benut kansen’-scenario gaat uit van het (pro-)actief kansen

benutten bij verplaatsing van bedrijven en profilering als logistiek centrum. Het ‘nieuwe

kracht’-model gaat uit van een actief stimuleren en participeren bij bedrijfsverplaatsingen
en het profileren en investeren in Rivierenland als logistieke regio. Vanuit het cluster

economie onderschrijven wij mogelijkheden van Rivierenland voor het aantrekken van een
extra bovenregionale (logistieke) vraag. Welk scenario zich daarbij voltrekt is nog onzeker.

De bandbreedtes voor de mogelijke groei in logistieke vraag liggen voor Rivierenland hierdoor
ver uit elkaar. Voor watergebonden bedrijvigheid kan er een extra bovenregionale vraag

tussen de 5 en 75 hectare verwacht worden, voor waterverbonden bedrijvigheid ligt dit tussen
de 20 en 130 hectare.
Periode nu 2020

waterverbinden terreinen

Watergebonden (met kade)

netto ha

terreinen netto ha

Benut Kansen

20-30

5-15

Nieuwe Kracht

50-130

11-75

Voor de ontwikkeling van een of meerdere logistieke centra langs de Waal zien wij kansen.
Op dit moment heeft men in Rivierenland (met Medel bij Tiel en eventueel Kerkewaard bij

Haaften) en de Stadsregio (met CTN op het terrein Kanaalhaven bij Nijmegen) de beschikking
over enkele containerterminals. Vooral de voorgenomen uitbreiding van CTN en de aanleg
van de terminal op Medel zorgen voor een toename van de capaciteit. Medel is hierdoor

inmiddels aangewezen als het regionale bedrijventerrein in Rivierenland. Sterker inzetten

op regionale logistieke ambities zorgt wel voor een extra ruimtebehoefte, zoals bovenstaande
tabel laat zien. Een aandachtspunt blijft de beschikbaarheid van voldoende watergebonden
en waterverbonden bedrijventerrein.

3.4 Conclusie
De komende jaren zal de vraag naar natte bedrijventerreinen langs de Waal actueel blijven.
Deze wordt veroorzaakt door een drietal factoren:
1) de uitbreidingsvraag van de huidige bedrijven,
2) de verplaatsingsbehoefte

3) een boven-regionale vraag die veroorzaakt wordt door een toename van het
goederenvervoer.

De precieze omvang van de vraag naar natte bedrijventerreinen is lastig in te schatten
omdat deze van veel factoren afhankelijk is. Op basis van de uitbreidingsvraag en

verplaatsingsbehoefte ligt de vraag naar waterverbonden bedrijfslocaties op ongeveer

36 hectare, de vraag naar watergebonden bedrijfslocaties zal tussen de 38 en 48 hectare

bedragen. Als met name Rivierenland sterker inzet op een positie als logistiek centrum dan
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zal dit tot een verdere toename van de vraag leiden. De vraag of en hoe Rivierenland een rol
kan spelen in de afhandeling en verwerking van de inkomende containerstromen vanuit

Rotterdam (en deels vanuit Amsterdam) zal in opdracht van de provincie Gelderland verder
worden onderzocht. Daarnaast zal de provincie Gelderland de mogelijkheden verkennen
of het een bepalende, sturende en/of faciliterende rol kan/wil vervullen bij de regionale
ambitie van Rivierenland als logistiek centrum. Indien de hogere scenario’s inzake de

ruimtebehoefte voor bovenregionale watergebonden bedrijvigheid werkelijkheid worden

kan gesteld worden dat er een tekort aan watergebonden bedrijventerreinen en (wellicht)

aan waterverbonden bedrijventerreinen dreigt. Binnen WaalWeelde kunnen we vanuit de

verschillende beleidsinvalshoeken en met inbreng van de diverse gemeenten goede afspraken
maken over locaties waar de bedrijventerreinen in de toekomst gebundeld moeten worden.
Voor het grootste deel zal dit om opvang bij bestaande bedrijventerreinen gaan. Om de

bovenregionale vraag goed te kunnen accommoderen zal echter vanuit WaalWeelde een extra
locatie gereserveerd moeten worden.
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4. Het aanbod van natte
bedrijventerreinen
Om de (toekomstige) vraag op te kunnen vangen is voldoende aanbod van natte
bedrijventerreinen essentieel. In de visie WaalWeelde is de beleidslijn voor het

accommoderen van deze ruimtelijk-economische opgave uiteengezet. In het kort:
• Bedrijventerreinen langs de Waal worden zoveel mogelijk gebundeld.

• Op bestaande terreinen vergroten we het aandeel watergebonden bedrijventerreinen;
indien er alsnog een tekort aan watergebonden bedrijfsruimte blijft bestaan, moeten
nieuwe terreinen ontwikkeld worden.

• We streven naar voldoende en strategisch gesitueerde laad- en losplekken langs de Waal
om meer vervoer over water mogelijk te maken.

• Nieuwe bedrijventerreinen worden zo ingepast dat ze aansluiten bij het landschap; we
streven naar een duurzame inrichting met het oog op energie en klimaat.

Op basis van deze uitgangspunten bespreken we het huidige en eventueel toekomstige

aanbod van natte bedrijventerreinen langs de Waal. Dit doen we op basis van een drietal
kaarten waarop de bedrijventerreinen (zowel binnen- als buitendijks), individuele

bedrijfsvestigingen en braakliggende terreinen langs de Waal weergegeven zijn. Op basis van
deze kaarten wordt de huidige situatie langs de Waal inzichtelijk gemaakt. In deze paragraaf
bespreken we alleen de bedrijventerreinen waar ruimte beschikbaar is en/of plannen

gemaakt zijn. Op deze manier geven we een volledig beeld van het beschikbare aanbod.
De kaarten van de deelgebieden oost, midden en west zijn aan het einde van dit hoofdstuk
opgenomen.

4.1 Cluster West
In het cluster WaalWeelde West spelen op diverse terreinen een aantal ontwikkelingen.
Hieronder een overzicht:

4.1.1 Bedrijventerrein Waaloever Vuren, terrein A op de kaart
Tot 2003 was op dit terrein aan de Waaldijk de kalkzandsteenfabriek Loevestein gevestigd

(naast de Xella-fabriek). Vanuit WaalWeelde pleiten we voor een ander ruimtegebruik en/of
sanering van deze oude steenfabriek.

4.1.2 Bedrijventerrein Zeiving-Zuid, terrein B op de kaart
Bij de locatie Zeiving zien wij kansen voor herstructurering en eventuele uitbreiding.
De plannen zijn zacht en staan gepland voor de lange termijn (na 2030). In de globale

planvorming gaat het om circa 14 tot 35 hectare (in 2 fasen, fase 1: 14 ha, fase 2: 21 ha).
Zeiving is op korte of middellange termijn eventueel een optie als opvang voor de bedrijven
met verplaatsingsbehoefte in het westelijk deel van Rivierenland. Een maatregel zou
bijvoorbeeld de aanleg van een kade of insteekhaven kunnen zijn.

Niet alle bij WaalWeelde betrokken partijen zijn even enthousiast over een uitbreiding van

het bedrijventerrein Zeiving-Zuid. Dit heeft mede te maken met de angst bij lokale partijen
dat er een te grote bedrijventerreinontwikkeling in dit gebied gaat plaatsvinden.
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Vanuit de wens om zoveel mogelijk bedrijventerreinen in de buurt van het water ook

daadwerkelijk via het water te kunnen ontsluiten is een verkenning van de mogelijkheden

voor Zeiving-Zuid gewenst. Bij de verkenning gaat het vooralsnog uitsluitend om de aanleg

van watergebonden bedrijfskavels. Een goede afstemming en draagvlak bij lokale partijen is
hierbij essentieel.

Bedrijventerrein Zeiving-Zuid
Plus:
•

er ligt al een groot terrein (zonder relatie met het water);

•

geen hindergevoelige activiteiten in de directe omgeving;

•
•
•

hier kunnen clustervoordelen ontstaan;

goede ontsluiting via nabijheid A15 en spoor.

de aanleg van een binnendijks terrein met een link naar het water is vanuit 		
beleidsregels Grote Rivieren makkelijker te bewerkstelligen.

Min:
•
•

eventuele hoge kosten door aanleg kades e.d.;

niet alle bij WaalWeelde betrokken partijen positief over verkenning van deze
locatie.

4.1.3 Bedrijventerrein Munnikenland (Poederoijen), terrein C op de kaart
Op het huidige bedrijventerrein aan de Afgedamde Maas zijn twee watergebonden bedrijven
gevestigd. Het terrein heeft een laad- en loskade van circa 180 m lengte die eigendom is van
Rijkswaterstaat. Op het huidige terrein ligt een aantal kavels braak.

Dit bedrijventerrein is in beeld als mogelijke uitbreidingslocatie. Bekeken zal moeten worden
hoe het terrein optimaal kan worden ingericht. Maximaal kan er 7,3 hectare aan ruimte

gecreëerd worden. De precieze invulling van dit terrein is afhankelijk van de keuzes die op
bestuurlijk niveau gemaakt worden.

Bij de uitbreidingsplannen moet rekening gehouden worden met de vergevorderde

planvorming in het Ruimte voor de Rivier-project Munnikenland. Voorafgaand aan de

planvorming voor de dijkverlegging is door de stuurgroep Munnikenland de keuze gemaakt
om geen koppeling te leggen met een mogelijk uitbreiding van de activiteiten op het

bedrijventerrein.In de planvorming en discussies heeft de focus gelegen op veiligheid,

natuur en landschappelijke waarden. Een goede afstemming en belangenafweging tussen
natuur, cultuur en economie is hier noodzakelijk.
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Bedrijventerrein Munnikenland (Poederoijen),
Plus:
•

ligt op ruime afstand van woonbebouwing;

•

stroomvoerend regime Rijkswaterstaat niet op deze locatie van toepassing;

•

goede ontsluiting aan provinciale weg;

•

geschikt voor verplaatsers uit hoge(re) milieucategorie;

•

in het cluster WaalWeelde West is de vraag door de verplaatsingsbehoefte het 		
grootst.

Min:
•

toekomstige nieuwe dijk zorgt voor begrenzing van het terrein waardoor 		

•

uitbreiding van economische activiteiten past minder goed in de natuurlijke 		

uitbreidingsmogelijkheden beperkt worden;
omgeving;

•

voorwaarden vanuit Nieuwe Hollandse Waterlinie vormen een beperking.

4.1.4 Bedrijventerrein AZC van Oord (Zuilichem), terrein D op de kaart
De exacte toekomstige bestemming van deze locatie staat nog niet vast. De gemeente
Zaltbommel heeft zich uitgesproken tegen woningbouw op deze locatie en wil dat het

terrein de bestemming krijgt voor watergebonden bedrijvigheid. In het meest recente

supplement Ruimtelijke Kwaliteit op de visie WaalWeelde wordt ingezet op sanering van het
bedrijfsterrein ten behoeve van water en natuur.

Gezamenlijk met Van Oord en de gemeente Zaltbommel zal de exacte invulling van deze
locatie moeten worden bepaald.

Bedrijventerrein AZC van Oord (Zuilichem)
Plus:
•
•

Uit economische overweging goede locatie voor opvang ‘acute verplaatsingsbehoefte’
Vraag naar watergebonden locaties is groter dan het aanbod. Vanuit die overweging
is uitbreiding wenselijk.

Min:
•
•
•
•
•
•
•
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Voorlopig in strijd met supplement Ruimtelijke Kwaliteit WaalWeelde.

Uitbreiding richting het dorp levert problemen met milieuzonering en eventuele
extra overlast op;

Ontsluiting van het terrein loopt via de bebouwde kom van Zuilichem;
Herstructurering Van Oord-terrein brengt hoge kosten met zich mee;

Van Oord wil niet verplaatsen als het huidige terrein de functie van bedrijventerrein
houdt;

Stroomvoerend regime Rijkswaterstaat van toepassing: onzeker of ‘acute 		
verplaatsers’ in aanmerking komen voor watergebonden locatie op Zuilichem;
Eventueel uitbreidingsgebied ligt in de EHS;

Visie WaalWeelde oktober 2010

4.1.5 Bedrijventerrein Kerkewaard (Haaften), terrein E op de kaart
Op Kerkewaard heeft de Van Uden Groep de grond in handen. Dit bedrijf heeft plannen
om een logistiek overslagcentrum op deze locatie te vestigen. Op de locatie van de

Van Uden Group bij Haaften is wel ruimte voor uitbreiding van het bedrijventerrein.

Containeroverslag voor de lokale behoefte van de Van Uden Group is technisch mogelijk.

Om deze uitbreiding mogelijk te maken is wel een beleidsaanpassing (van het streekplan)
nodig. Deze moet nog plaatsvinden. Bij de herstructurering of uitbreiding van bestaande
terreinen moet zorg worden gedragen voor de ontsluiting, aansluiting op de dijk en de

dorpsbebouwing en de relatie met de overzijde van de rivier, waar ontwikkeling van een
stads- of dorpsfront kan plaatsvinden. Een weloverwogen vormgeving van de gevels en

randen van het bedrijventerrein zijn van belang. Ook is een goede regionale afstemming

over de ontwikkelmogelijkheden nodig. Voor de ontwikkeling van het terrein zijn een drietal
scenario’s mogelijk waarvan de eerste twee vanuit WaalWeelde het meest reëel worden
geacht:

1. Van Uden behoudt de bestaande locatie maar realiseert de gewenste uitbreiding op een
dislocatie;

2. Van Uden realiseert op het terrein alleen haar eigen benodigde uitbreidingsruimte en

compenseert dat door het westelijk deel van het bedrijfsterrein grotendeels af te graven;

3. Van Uden ontwikkelt het gehele bedrijfsterrein en regelt de benodigde compensatie voor de
waterstandsverlaging elders;

Voorwaarde voor scenario twee en drie is wel dat Rijkswaterstaat vanuit de beleidslijn Grote
Rivieren zich in de plannen kan vinden.

Bedrijventerrein Kerkewaard (Haaften)
Plus:
•

Speelt in op de behoefte aan watergebonden bedrijventerrein

•

Sluit aan bij ambities Rivierenland als logistiek centrum

•

Kansrijk om in te spelen om de uitbreidingsvraag van Van Uden.

Min:
•

Moeilijke ontsluiting via de Waalbanddijk

•

Mogelijke problemen met milieuzonering

•
•
•

•
•

Overlast kern Haaften

Ligt tegenover de kern van Zaltbommel. Moet in het landschap ingepast kunnen
worden

Uitbreiding kan in conflict komen met de beleidslijn Grote Rivieren van 		

Rijkswaterstaat. De activiteiten moeten als 100% watergebonden overslag worden
aangemerkt. De distributieactiviteiten vallen daar niet onder;

Initiatiefnemer moet ter plaatse voldoende compensatie realiseren in de vorm van
waterstandsverlaging;

Mogelijk dat een deel van het gebied in de toekomst nodig is om ruimte te maken

voor de rivier; het huidige bedrijventerrein (niet de uitbreidingslocatie) ligt direct
voor de instroomopening van een mogelijke bypass achter het dorp Haaften.

15

Visie WaalWeelde oktober 2010

4.1.6 Bedrijventerrein De Waal Zaltbommel, terrein F op de kaart
In het IBIS (inventarisatie werklocaties) staat het terrein De Waal nog als bedrijventerrein
gemerkt. Het betreft hier echter een voormalig industrieterrein dat herontwikkeld wordt

tot een tweede, aan het water gerelateerd centrum met woningen, retail en voorzieningen.
Volgens de informatie uit de Provinciale Werkgelegenheids Enquête vindt er op dit terrein
alleen nog detailhandel plaats.

4.2 Cluster Midden
4.2.1 Bedrijventerrein Kellen te Tiel, terrein G op de kaart
In het Economisch Programmerings- en Ontwikkelingsdocument (EPO) van de regio

Rivierenland is aangegeven dat voor het bedrijventerrein Kellen te Tiel op de lange termijn

een herstructurering en/of facelift vereist is. Het terrein is door de gemeente en regio echter
niet opgedragen voor het provinciaal herstructureringsprogramma 2009 t/m 2013 waardoor
verondersteld mag worden dat er op korte termijn geen ruimte beschikbaar komt door
herstructurering.

4.2.2 Bedrijvenpark Medel Rivier te Tiel, terrein H op de kaart
Het bedrijvenpark Medel wordt gefaseerd aangelegd. Op het terrein Medel I is een

containerterminal in ontwikkeling waar naar verwachting 30.000 tot 50.000 containers

per jaar overgeslagen gaan worden. De omvang van deze terminal zal 4,5 hectare bedragen.
Door de ligging en de aanleg van een containerterminal kan Medel zich ontwikkelen tot

een belangrijk logistiek centrum. De regio ziet hier dan ook belangrijke kansen voor verdere
toekomstige ontwikkeling.

Van de beschikbare 117 hectare uitgeefbaar terrein is op dit moment 75 hectare ingevuld

(goed voor 2530 werknemers). Hierdoor is er nog circa 37 hectare waterverbonden en 3 hectare
watergebonden terrein beschikbaar.

De gemeenten Tiel en Nederbetuwe hebben de afspraak gemaakt dat de omvang van Medel
II beperkt blijft tot 40 à 50 hectare bedrijventerrein. Naar de precieze invulling laten beide

gemeenten onderzoek doen. Dit bedrijventerrein zal binnen Rivierenland een centrale rol

vervullen in de opvang van logistieke bedrijven die gebruik maken van containeroverslag via
de Waal, Medel II heeft ook een functie in de opvang van regionale bedrijven.

Medel
Plus:
•

Geschikt voor transportbedrijven gezien de aanleg van een containerterminal op

•

Terrein heeft de status van regionaal bedrijventerrein;

•
•
•

Medel I;

Ligging op kruising van Amsterdam-Rijnkanaal met de Waal;
Goede ontsluiting middels A15;

Een van de weinige waterverbonden terreinen langs de Waal waar ruimte is.

Min:
•

16

Weinig nieuwe ruimte beschikbaar voor watergebonden bedrijvigheid.
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4.2.3 Bedrijventerrein Drutensche Waarden, terrein M op de kaart
Het project Drutensche Waarden is een veelomvattend project waarin alle WaalWeeldesporen samenkomen. In Drutensche Waarden gaat het om een combinatie van

rivierverruimende maatregelen, buitendijkse natuurontwikkeling, binnendijkse
gebiedsontwikkeling, een bedrijventerrein en recreatie.

Een privaat consortium wil Drutensche Waarden ontwikkelen. Hiervoor zijn inmiddels
de plannen opgesteld. Het project bevindt zich nu in de fase dat de kaders waarbinnen
de ontwikkeling moet plaatsvinden vastgesteld moeten gaan worden. Daarbij moet

rekening worden gehouden met aspecten als geluid, landschappelijke inpassing, een goede
ontsluiting, Natura 2000 en de belangen van buurgemeenten.

Volgens de plannen in het project Drutensche Waarden wordt door onder andere de aanleg
van een hoogwatergeul, bedrijfsverplaatsingen van niet-watergebonden bedrijven en

herinrichting van het beschikbare terrein 50 hectare watergebonden bedrijventerrein

ontwikkeld. Hiervan neemt Excluton 20 hectare in en is de overige 30 hectare voor een

deel gereserveerd voor de opvang van een scheepswerf (Druten) en een betonwarenfabriek

(Appeltern). In de oorspronkelijke planvorming was ook ruimte geweest voor de opvang van

het bedrijf De Beijer. Hiervoor heeft de provincie in juni 2010 de Waalwaard aangekocht. Als
de Beijer niet naar de Drutensche Waarden gaat betekent dit dat er meer ruimte voor andere
watergebonden bedrijvigheid beschikbaar komt.

Drutensche Waarden
Plus:
•

Enige goede watergebonden terrein op dit riviertraject. In die zin essentieel;

•

Verschillende WaalWeelde-sporen komen samen en bewerkstelligen een oplossing

•

•
•

Private partijen hebben interesse;

voor waterveiligheid, gedeeltelijke natuurontwikkeling, economische
ontwikkeling, wonen en recreatieve invulling;

Uitplaatsen van niet-watergebonden bedrijven naar binnendijks terrein;
Project is realiseerbaar conform bestaande milieuwetgeving.

Min:
•

Buurgemeenten zijn sceptisch vanwege landschappelijke inpassing, geluid en de

•

Natura 2000, er is nog onduidelijkheid over de vergunbaarheid van het project;

•

ontsluiting via hun grondgebied;

Kwel in het binnendijks gebied kan toenemen door de ingrepen buitendijks.

4.2.4 Steenfabriek Schipperswaard te Echteld, bedrijfslocatie 10 op de kaart
Deze locatie staat ook bekend als Biezenburg. De gemeente Neder-Betuwe is geen voorstander
van de ontwikkeling van dit terrein en wil vasthouden aan de ontwikkeling van een

natuurgebied op deze locatie. Deze locatie is vanuit economisch oogpunt bezien strategisch

gelegen aan de Waal en het Amsterdam-Rijnkanaal, waarbij er een bundeling van stromen
kan plaatsvinden vanuit de havens van Rotterdam en Amsterdam.
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4.2.5 Steenfabriek De Waalwaard (CHR Clay Solutions) te Dodewaard, bedrijfslocatie 17 op de
kaart
Deze ambachtelijke steenfabriek is in december 2009 definitief gesloten door eigenaar CHR
Clay Solutions. De grond is in juni 2010 door de provincie Gelderland aangekocht als locatie
voor het bedrijf De Beijer.

4.3 Cluster Oost
4.3.1 Bedrijventerrein Oost-Kanaalhaven Nijmegen, terrein V op de kaart
De Stadsregio heeft in haar Economisch Programmerings- en Ontwikkelingsdocument
aangegeven dat op het terrein Oost-Kanaalhaven tot 2013 een intensivering en

herstructurering plaats (gaat) vinden. De gemeente Nijmegen heeft met subsidie van

Europa (EFRO), het Rijk en provincie bij een eerdere herstructurering al damwanden laten

slaan, de haven op diepte gebracht en het bedrijfsterrein gerevitaliseerd zodat de faciliteiten
voor watergebonden bedrijvigheid er nu liggen. Wellicht dat in overleg met alle betrokken

partijen het aandeel van watergebonden bedrijven op dit terrein in de toekomst vergroot kan
worden.

Figuur, Kanaalzone Nijmegen
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4.3.2 Bedrijventerrein Noord-Kanaalhaven Nijmegen, terrein W op de kaart
Op dit bedrijventerrein is Container Terminal Nijmegen (CTN) gevestigd. Dit

logistieke bedrijf heeft een vervoersvolume van 85.000 TEU per jaar. Dit bedrijf gaat de

overslagcapaciteit door de geplande aanleg van een nieuwe 325 meter lange containerkade
direct aan de Waal aanzienlijk uitbreiden. Daarnaast heeft de Stadsregio in haar EPO

aangegeven dat er voor dit terrein op de lange(re) termijn een herstructureringsopgave

wacht. Wellicht dat in overleg met alle betrokken partijen het aandeel van watergebonden
bedrijven op dit terrein groter kan worden.

Voor zowel de Noord- als de Oost-Kanaalhaven geldt dat Nijmegen haar havens optimaal
toegankelijk wil houden ten behoeve van economische activiteit. Het is de ambitie van

Nijmegen om zeeschepen in haar havens te kunnen ontvangen. Hiervoor moet worden
voldaan aan richtlijnen en veiligheidseisen uit de International Ship and Port facility

Security-code (ISPS). De Nijmeegse havens voldoen op dit moment niet aan deze eisen.
Onderzoek in opdracht van de gemeente toont aan dat de uitvoering van de nodige

regelgeving haalbaar is en dat de maatregelen betaalbaar zijn. Het College van B&W moet
hier nog een besluit over nemen.

4.3.3 Bedrijventerrein Tengnagelwaard-Vliegenwaard (Spijksedijk) te Spijk, terrein AB op de
kaart
Voor het terrein Spijksedijk staat vanaf dit jaar een herstructurering op het programma.

Voor de bedrijven op dit terrein wordt gekeken naar eventuele uitbreidingsmogelijkheden

en volgt er een plan om de ruimtelijke kwaliteit op het terrein te verbeteren. Op deze locatie
van 60 hectare staan diverse voormalige steenfabrieken. Deze fabrieken hebben een nieuwe
functie gekregen waardoor verrommeling opgetreden is. De betrokken partijen (provincie

Gelderland, gemeente Rijnwaarden en de bedrijvenkring Spijksedijk) hebben de intentie om
dit bedrijventerrein duurzaam te herontwikkelen.

4.3.4 De Beijer Kekerdom B.V. te Kekerdom, bedrijfslocatie 33 op de kaart
Het ontzandingsbedrijf De Beijer gaat op termijn verplaatsen, waarbij de locatie de

Waalwaard in beeld is. De Beijer mag op de huidige locatie niet uitbreiden. Door verplaatsing
wordt verdere natuurontwikkeling mogelijk en kunnen de uiterwaarden meer ruimte bieden
aan de rivier bij extreem hoogwater.
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5. Match
5.1 Vraag
De geraamde vraag (uitbreidingsvraag en verplaatsingsbehoefte) komt voor waterverbonden
locaties neer op ongeveer 36 hectare, voor watergebonden bedrijfslocaties zal dit tussen de
38 en 48 hectare zijn. De boven-regionale vraag kan leiden tot een verdere toename in de

vraag. Als met name Rivierenland sterk inzet op een positie als logistiek centrum dan zal dit
de behoefte aan watergebonden en waterverbonden bedrijfslocaties sterk doen toenemen.
Samen met de regio zullen wij bepalen welke ruimtebehoefte dit met zich meebrengt.
Type behoefte

Totale vraag

Behoefte

Behoefte

Behoefte

(hectare) direct

(hectare) nabij

(hectare)

aan het water

overslag

totaal

38-48

36

74-84

5.2 Aanbod
In het aanbod moet een onderscheid tussen hard en zacht aanbod gemaakt worden. Hard
aanbod is terrein dat direct uitgeefbaar is. Bij zacht aanbod is er sprake van planvorming
op de korte tot middellange termijn. Op basis van bovenstaande analyse van het aanbod

zou er eigenlijk ook sprake moeten zijn van ‘zeer zacht aanbod’ oftewel aanbod dat op de

lange termijn eventueel beschikbaar kan komen. Op basis van deze indeling ontstaat het
onderstaande plaatje:
Hard aanbod:
Watergebonden

Waterverbonden

bedrijfslocaties (in ha)

bedrijfslocaties (in ha)

Medel I

3

37

Kerkewaard

4

2

Totaal

7

39
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Zacht aanbod:
Watergebonden

Waterverbonden

bedrijfslocaties (in ha)

bedrijfslocaties (in ha)

Medel Ia

0

7

Medel II

0

40-50

Drutensche Waarden

0 tot 30 (voornamelijk

0

opvang lokale en regionale
verplaatsers)
Poederoijen

2,3 tot 11,8 (afhankelijk

0-5

bestuurlijke keuzes)
AZC van Oord

0 tot 6,8 (afhankelijk

0

bestuurlijke keuzes)
Totaal

2,3 tot 48,6

47 tot 61

Watergebonden

Waterverbonden

bedrijfslocaties (in ha)

bedrijfslocaties (in ha)

Zeiving

pm

pm

Steenfabriek Schipperswaard (Biezenburg)

pm

pm

Totaal

pm

pm

			

Zeer zacht aanbod:

5.3 Match
Vanwege de onzekerheid in zowel vraag als aanbod is een goede match zeer lastig te maken.

Op de korte tot middellange termijn lijkt er voorlopig voldoende aanbod van waterverbonden
bedrijfslocaties te zijn. Dit aanbod is door Medel met name in het WaalWeelde Middencluster gelegen. Ook voor de eventuele extra ruimtevraag naar waterverbonden

bedrijfslocaties als gevolg van de logistieke ambities van Rivierenland lijkt op Medel
voorlopig voldoende ruimte beschikbaar.

Als vraag en aanbod naar watergebonden bedrijfslocaties met elkaar vergeleken worden dan

blijkt er een tekort in het aanbod te zitten om alleen al de verplaatsings- en uitbreidingsvraag
op te vangen. Voor een eventuele inbreiding (Poederoijen) en herstructurering (Poederoijen
en AZC van Oord) moeten de bestuurlijke keuzes nog gemaakt worden. Als met name

Rivierenland sterker inzet op haar logistieke ambities wordt het tekort naar verwachting
alleen maar groter.
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6. Vervolgtraject
6.1 Inleiding
Voor de komende jaren willen wij vanuit het WaalWeeldetraject de bedrijven die voor hun

bedrijfsvoering primair afhankelijk zijn van het water (bulk- en overslagbedrijven) zo goed

mogelijk accommoderen. Tevens willen wij de kansen benutten die de strategische ligging
van de Stadsregio en het Rivierenland aan de Waal, A15 en Betuweroute biedt ten behoeve
van containeroverslag en watergebonden logistieke bedrijvigheid.

6.2 Benutten kansen voor containerslag en waterverbonden logistieke bedrijvigheid
De Waal is de drukst bevaren rivier van Europa. Dat maakt de Waal een internationale

watersnelweg met economische potenties. Daarnaast zijn ook de A15 en de Betuweroute

twee belangrijke internationale verbindingen tussen Rotterdam, het Ruhrgebied en MiddenEuropa. Hiermee is de A15 corridor een van de belangrijkste transportassen in Nederland.
Dit betekent echter niet dat het vervoer alleen door de regio gaat. Met name Rivierenland

(met Medel) en Nijmegen (met CTN) hebben ambities als logistiek centrum. Dit zal de vraag
naar watergebonden én waterverbonden bedrijven in de toekomst verder doen toenemen.

De logistieke potentie van de A15-corridor (A15, Waal en Betuweroute) zal door de provincie
in het kader van de gebiedsagenda Oost Nederland in overleg met de regio verder bekeken

worden. Op basis van deze studie zal de toekomstige bovenregionale vraag beter berekend
kunnen worden. Dit moet ook meer inzicht geven in de beleidsopgave voor de opvang van
bovenregionale watergebonden en logistieke bedrijvigheid tot en met 2040 en verder.

6.3 Zorgen voor voldoende ruimte voor (watergebonden) bedrijvigheid
Op dit moment is duidelijk dat er een toekomstig tekort dreigt aan watergebonden

bedrijfslocaties langs de Waal. Uit onderzoek is gebleken dat op dit moment ongeveer

75% van de kavels aan het water niet benut worden door watergebonden bedrijvigheid.

In de structuurvisie is bepaald dat in de verordening ex artikel 4.1 Wro wordt opgenomen
dat kadegebonden bedrijventerrein beschikbaar moet blijven voor bedrijven die voor hun

bedrijfsvoering afhankelijk zijn van het water. Onttrekking van ruimte voor kadegebonden
bedrijvigheid kan niet, tenzij hier goede argumenten voor zijn en compensatie elders

geregeld wordt. Voor de korte en middellange termijn (periode tot 2020) kan gesteld worden

dat deze maatregelen uit kostenoverweging lastig te realiseren zijn. Na 2020 kan de behoefte
aan watergebonden bedrijfslocaties gedeeltelijk worden ingevuld door kavels aan het water
meer voor watergebonden activiteiten te benutten.

Het tekort aan waterverbonden bedrijfslocaties lijkt minder pregnant te zijn door de

uitbreidingsmogelijkheden op Medel. Voor de watergebonden locaties zullen er keuzes

gemaakt moeten worden. Vanuit WaalWeelde willen we zoveel mogelijk inzetten op een
bundeling van bedrijventerreinen langs de Waal. Vanuit de gedachte dat we liever een
aantal grote terreinen op strategische locaties hebben dan een versnippering van vele

kleine terreinen is deze bundeling wenselijk. Tegelijkertijd willen we door toepassing van

de SER-ladder de nu beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk benutten door onder andere
herstructurering, meervoudig ruimtegebruik en intensivering van het ruimtegebruik.
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In de Regionale Programma’s Bedrijventerreinen (RPB) van Rivierenland en de Stadsregio

zullen beide regio’s zo specifiek mogelijk vastleggen hoe en waar in de regio (planologische)

ruimte wordt geboden aan watergebonden bedrijven. Vooral in Rivierenland lijkt het tekort
aan watergebonden bedrijfslocaties op dit moment groot te zijn.

6.4 Prioritaire locaties
In overleg met de andere WaalWeelde-sporen (water)veiligheid en natuur zullen keuzes
gemaakt moeten worden om de economische behoefte vanuit de Nijvere Waal zoveel
mogelijk te laten doorklinken in WaalWeelde.

In de onderstaande tabel hebben wij de verschillende huidige en potentiële locaties binnen

WaalWeelde vanuit economisch perspectief ten opzichte van elkaar gescoord op de criteria:
economisch belang, mogelijkheid tot bundeling met reeds aanwezige bedrijvigheid,

ontsluiting, afstand tot woonbebouwing en tenslotte of er op de locatie voldoende ruimte

voor bedrijvigheid beschikbaar is of gaat komen. Op basis hiervan hebben wij de prioritaire
locaties vanuit economische optiek benoemd.

		 Tabel prioritering locaties
Score

Economisch
belang

Toelichting: Prioriteit scoren die bedrijventerreinen waarbij:
A. Mogelijkheid tot bundeling met reeds
aanwezige bedrijvigheid
B. Ontsluiting
C. Afstand tot woonbebouwing

Ruimte (in potentie) beschikbaar
West

Bedrijventerrein
Zeiving-Zuid

++

A Reeds binnendijks bedrijventerrein aanwezig. Door verbinding met water bundeling mogelijk
B Locatie goed ontsloten op A15.
C Ligt op ruime afstand van kernen
Herwijnen en Vuren

++

Bedrijventerrein

++

A Reeds bedrijvigheid aanwezig, enkele
kavels liggen braak. Intensivering is
mogelijk
B Bedrijventerrein goed ontsloten op N322.
C Locatie ligt ver van woonbebouwing
Poederoijen.

+ (Enige grotere
beschikbare locatie
in WaalWeelde West
ten zuiden van de
Waal.)

A Reeds een groot regionaal bedrijventerrein aanwezig. Door herstructurering van
deze locatie kan op lange termijn mogelijk
extra ruimte komen voor watergebonden
bedrijvigheid
B Locatie is goed ontsloten op de A15.
C A15 is buffer tussen terrein en stad

+/-

West

Munnikenland		

Bedrijventerrein AZC van
Oord (Zuilichem

+/-

Bedrijventerrein Kerkewaard (Haaften),

+/-

Midden
Bedrijventerrein Kellen
te Tiel

++
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Score

Economisch
belang

Toelichting: Prioriteit scoren die bedrijventerreinen waarbij:
A. Mogelijkheid tot bundeling met reeds
aanwezige bedrijvigheid
B. Ontsluiting
C. Afstand tot woonbebouwing

Ruimte (in potentie) beschikbaar
West

Bedrijvenpark Medel
Rivier te Tiel

++

A Hét logistieke bedrijventerrein van de
regio Rivierenland. Hier wordt door private
partijen een containerterminal voor overslag gerealiseerd.
B Goed ontsloten op A15
C op ruime afstand

++ voor containeroverslag
(waterverbonden),
- niet voor bulk
(watergebonden)

Bedrijventerrein Drutensche Waarden		

++

A Nieuw bedrijventerrein voor Bulkoverslag.
Bundeling is op dit bedrijventerrein
mogelijk.
B discussie met buurgemeenten over
ontsluiting
C gesproken wordt over een mogelijk
industrie-eiland en daarmee op afstand
van de woonbebouwing.

+

Midden

Steenfabriek Schipperswaard te Echteld		

Geen bedrijventerrein aanwezig. De gemeente Neder-Betuwe is geen voorstander
van de ontwikkeling van dit terrein. Vanuit
economisch opzicht strategisch gelegen aan
de Waal en Amsterdam-Rijnkanaal.

Oost		
Bedrijventerrein OostKanaalhaven Nijmegen

++

A Regionaal bedrijventerrein voor hogere
+/milieucategorieën in de Stadsregio. Belangrijk industriegebied voor watergebonden
bedrijvigheid
B nieuwe stadsbrug verbetert ontsluiting
C ligt tegen Nijmegen aan

Bedrijventerrein NoordKanaalhaven Nijmegen

++

Idem

+/-

Bedrijventerrein Tengnagelwaard-Vliegenwaard
(Spijksedijk)		

+

A Bedrijventerrein geschikt voor bulkbedrijven, bundeling kan een mogelijkheid
zijn.
B ontsluiting over dijk moeilijk
C westelijk puntje terrein ligt tegen het dorp
aan. Oostelijk deel op ruime afstand bebouwing.

+/-

Cluster WaalWeelde-West
Wanneer wij de locaties beoordelen op bovengenoemde criteria zijn voor ons de locaties

Poederoijen (Munnikenland) en Zeiving-Zuid prioritaire locaties. Daarbij is Zeiving-Zuid
een lange- termijnontwikkeling en is de locatie Poederoijen een ontwikkeling die op

middellange termijn kan worden gerealiseerd. Deze locaties scoren goed qua bereikbaarheid,
mogelijkheden voor bundeling, afstand tot woonbebouwing en er is al reeds bedrijvigheid
gevestigd.

Op Poederoijen is het de vraag of alleen de braakliggende kavels op het huidige terrein benut
gaan worden of dat uitbreiding op dit terrein binnen de grenzen van de dijk mogelijk is.

31

Visie WaalWeelde oktober 2010

Hierover zullen in WaalWeelde bestuurlijke afspraken gemaakt moeten worden. De locatie
Zuilichem scoort matig qua ontsluiting, mogelijke overlast en ruimte om bedrijvigheid te

vestigen en is daarmee geen prioritaire locatie om nieuwe of te verplaatsen bedrijvigheid te
accomoderen.

Op de locatie Haaften (Kerkewaard) ligt het verhaal iets anders. Hier wil de ondernemer
graag uitbreiden maar wordt uitbreiding bemoeilijkt door de beleidslijn Grote Rivieren.
Vanuit economische optiek is dit geen prioritaire locatie. Provincie en regio willen

uitbreiding onder bepaalde voorwaarden toestaan. De belangrijkste voorwaarden zijn

dat Rijkswaterstaat akkoord gaat met een bedrijfsmatige invulling van deze locatie, het
bedrijventerrein een lokale functie krijgt en de ontsluiting goed wordt geregeld.
Cluster WaalWeelde-Midden
In het cluster WaalWeelde-Midden zijn de bedrijventerreinen Medel (Tiel) en Drutensche

Waarden (Druten) voor ons prioritaire locaties. Op Medel komt een groot distributiecentrum
waarmee gedeeltelijk in de regionale logistieke ambitie van Rivierenland wordt voorzien.
Ook zal dit terrein de toekomstige vraag naar waterverbonden terrein langs de Waal

grotendeels opvangen. De ontwikkeling van Drutensche Waarden voorziet voornamelijk

in de opvang voor enkele lokale en regionale bedrijven. Indien De Beijer niet op dit terrein
gevestigd gaat worden zal hierdoor meer ruimte voor andere watergebonden bedrijven
beschikbaar komen. Voor Medel gaat het om korte-termijnontwikkelingen en voor

Drutensche Waarden – afhankelijk van het consortium - om de korte of middellange termijn.
Cluster WaalWeelde-Oost
Binnen het cluster WaalWeelde-Oost zijn de Kanaalhavens in Nijmegen een prioritaire
locatie.

De Kanaalhavens, waar containerterminal CTN fors gaat uitbreiden, worden

geherstructureerd. Door het slaan van damwanden kunnen meer locaties in de toekomst
voor watergebonden bedrijvigheid benut worden. Hierbij gaat het om een kortetermijnontwikkeling.

Daarnaast speelt in dit cluster de herstructurering van het terrein Spijksedijk wat tot extra
ruimte voor watergebonden bedrijven kan leiden. Dit is een ontwikkeling op middellange
termijn.

6.5 Kansenzones
Met de hierboven beschreven acties op de verschillende terreinen kan naar verwachting de

vraag naar watergebonden locaties in Rivierenland en Stadsregio nog onvoldoende worden

ingevuld. Met name de verwachte bovenregionale vraag vanuit de logistieke sector kan nog
onvoldoende geaccommodeerd worden. Verdere studie in het kader van de gebiedsagenda
A15 zal naar verwachting meer inzicht kunnen geven in de omvang van deze vraag en

de mogelijkheden om deze vraag te accommoderen. In het kader van WaalWeelde kan
het verstandig zijn om voor de lange termijn één of meerdere economisch-ruimtelijke

kansenzones (ten behoeve van de logistieke sector) aan te wijzen. Dit zullen één of enkele
locaties zijn die voor toekomstige economische ontwikkeling worden gereserveerd. In
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samenspraak met de andere WaalWeelde-sporen zal hiervoor een aantal locaties aangedragen

moeten worden. Op dit moment zijn vanuit economische optiek de locaties Zeiving en de oude

steenfabriekslocatie Schipperswaard (Biezenburg) hiervoor in beeld. Door de MIRT-studie kunnen

mogelijk nog andere locaties in beeld komen. Uiteindelijk zal de regio in haar RPB vastleggen hoe
en waar ruimte voor watergebonden bedrijvigheid geboden gaat worden.

6.6 Financiering
Voor de herstructurering van de bestaande bedrijventerreinenlocaties aan het water zijn vanuit

het herstructureringsbudget financiële middelen beschikbaar. Voorwaarde is wel dat deze locaties
weer beschikbaar komen voor het vestigen van nieuwe of te verplaatsen bedrijven, dat het project

staat opgenomen in het provinciaal herstructureringsprogramma bedrijventerreinen (PHP) en dat
de gemeente/bedrijven minimaal 50% cofinancieren. Van nieuwe bedrijventerreinlocaties wordt
verwacht dat deze vanuit de grondopbrengsten worden gefinancierd en hier is dus geen subsidie
voor beschikbaar.
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Bijlage 1: Begrippenlijst

Hard aanbod: aanbod dat is vastgelegd in een bestemmingsplan
Natte bedrijventerreinen: zijn terreinen waar de bedrijvigheid direct of indirect afhankelijk is van
de rivier.

TEU: is de aanduiding voor de afmetingen van containers. De afkorting staat voor Twenty feet
Equivalent Unit. 1 TEU is een container van 20-voet lang, 8-voet breed en 8-voet hoog.

Watergebonden bedrijven: bedrijven die direct aan het vaarwater liggen. Ze hebben vaak een
eigen kade of maken gebruik van een direct naastliggende openbare kade.

Waterverbonden bedrijven: bedrijven die gebruik maken van een kade maar goed op enige
afstand van het water gelegen kunnen zijn.

Natte bedrijventerreinen: terreinen waar de bedrijvigheid direct (watergebonden) of indirect
(waterverbonden) afhankelijk is van de rivier.

Zacht aanbod: plannen verkeren nog in de ideeën- en studiefase en hebben betrekking op de
verre toekomst.
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Bijlage 2: Tabel met verplaatsingsbehoefte
watergebonden bedrijvigheid voor de regio
Rivierenland

35

Gemeente

Totale verplaatsingsbehoefte netto ha

Kwalitatieve aspecten

Geldermalsen

2

Één bedrijf heeft een verplaatsingsbehoefte (2
ha) naar Kerkewaard (gemeente Neerijnen) of
Zeiving (gemeente Lingewaal). Bij voorkeur een
locatie met een kade met een kraan. Daarnaast is

Lingewaal

10

Een bedrijf dat in de regio aan een andere waterweg dan de Waal wenst te zitten.

Maasdriel

8,1

Vier watergebonden (met kade) bedrijven die in de
gemeente / in de regio willen verplaatsen. Daarnaast zijn er twee zandoverslagbedrijven met een
behoefte op termijn (voor de huidige vraag buiten

Tiel

p.m.

Een bedrijf heeft mogelijk in de periode na 2015
behoefte aan een locatie in de regio (2 hectare).
Deze laten we voor de huidige vraag buiten
beschouwing.

Zaltbommel

10,5

Vijf te verplaatsen bedrijven met in totaal een

Totaal
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Bijlage 3: korte samenvatting Scenario’s
KplusV rapport Quick Scan natte
bedrijventerreinen

In het rapport van KplusV worden een drietal scenario’s geschetst voor de vraag naar
bovenregionale watergebonden en waterverbonden bedrijvigheid, te weten:

1. Huidige Koers: partijen in de regio voeren geen specifieke acties voor de verplaatsing van

bedrijven binnen de regio of de profilering als logistiek centrum. In dit scenario is er naar
verwachting voldoende hard en zacht aanbod van waterverbonden en watergebonden
bedrijventerrein voorhanden om aan de vraag te voldoen.

2. Benut Kansen: partijen in de regio benutten (pro-)actief de kansen die zich voordoen voor
verplaatsing van bedrijven binnen de regio en de profilering als logistiek centrum. In dit
scenario is er bij de te verwachten minimale en maximale vraag naar waterverbonden
bedrijventerrein voldoende hard en zacht aanbod voorhanden. Bij de te verwachten
minimale vraag naar watergebonden (met kade) bedrijventerreinen is er eveneens

voldoende aanbod maar bij de te verwachten maximale vraag naar watergebonden
bedrijventerreinen is er onvoldoende hard en zacht aanbod beschikbaar.

3. Nieuwe kracht: partijen in de regio zijn actief in het stimuleren van, of als partner in,

bedrijfsverplaatsingen en creëren zelf kansen om zich te profileren als logistieke regio. De

regio investeert (mensen en middelen) om Rivierenland verder te laten groeien als logistiek
centrum. In dit scenario is er onvoldoende hard en zacht aanbod van waterverbonden

bedrijventerrein beschikbaar. In dit scenario ontstaat naar verwachting in elk geval een
tekort aan watergebonden bedrijventerrein.
Periode nu-2020

Waterverbonden terreinen

Watergebonden (met kade)

netto (in ha)

terreinen netto (in ha)

Huidige Koers

19-53

12-30

Benut Kansen

39-83

17-45

Nieuwe Kracht

69-183

23-105
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Colofon

Samengesteld door:
Antoine Burgers

Joost Roeterdink

Arnhem, oktober 2010
Voor informatie; Antoine Burgers, provincie Gelderland;
h.burgers@gelderland.nl of telefonisch (026) 359 76 92.
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