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Ruimtelijke onderbouwing 
behorende bij de procedure ex artikel 19, lid 2 WRO voor locatie Malkenschoten, 

tankstation Arnhemseweg 

 

1  Inleiding 
Bestemmingsplan Malkenschoten is vastgesteld door de gemeenteraad op 24 april 1980 

en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland op 4 juni 1981. Deze 

ruimtelijke onderbouwing betreft de verplaatsing van het verkooppunt motorbrandstoffen 

bij winkelcentrum Anklaar aan de Tannhauserstraat 64 naar de Arnhemseweg vlak voor 

het viaduct met rijksweg A1.  

 

 

 
 

Afbeelding 1: locatie aan zuidkant van de stad, vlak bij de A1  

 

 

2  Aanleiding tot deze procedure  
 

2.1  Reden verzoek om vrijstelling 

Het huidige  Q8 City tankstation aan de Tannhauserstraat 64 moet in verband met het 

de vernieuwing en vergroting van het winkelcentrum c.q. centrumgebied Anklaar worden 

geamoveerd en plaatsmaken voor de nieuwe ontwikkeling c.q. uitbreiding van het 

centrum gebied Anklaar. De uitbreiding en vernieuwing van het centrumgebied Anklaar is 

mede noodzakelijk vanwege het nieuwe aangrenzende woongebied Zuidbroek. Kuwait 

Petroleum (Nederland) B.V. is met de gemeente Apeldoorn overeengekomen het 

tankstation te verplaatsen naar een locatie aan de Arnhemseweg bij het gebied 

Malkenschoten, vlak voor het viaduct met Rijksweg A1. Het tankstation zal worden 

ingericht als een onbemand tankstation, zonder servicegebouw. De gronden ter plaatse 

van deze locatie hebben de bestemming Bos en parkstrook. Op deze gronden is geen 

tankstation toegestaan, zodat het voornemen  niet  vigerend kan worden uitgevoerd. 

2.2  Grondslag toepassing artikel 19 lid 2 WRO  

De gemeenteraad heeft op 28 februari 2002 de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Apeldoorn 

2020 vastgesteld als het Structuurplan Stedelijk Gebied.  
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Gedeputeerde staten van Gelderland hebben (bij brieven van 21 juni en 12 juli 2002) 

besloten dat voor projecten die in overeenstemming zijn met dit Structuurplan en die 

vallen onder de in hun besluit genoemde categorieën, de procedure als bedoeld in artikel 

19, lid 2 juncto 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan worden toegepast en 

dat daarvoor geen voorafgaande verklaring van gedeputeerde staten is vereist, 

inhoudende dat zij tegen het verlenen van vrijstelling geen bezwaren hebben. De 

Inspectie voor de Ruimtelijke Ordening Oost heeft bij brief van 11 juni 2002 meegedeeld 

hiermee in te kunnen stemmen. Bij brief van 20 september 2005 hebben gedeputeerde 

staten de geldigheidsduur van deze verklaring met vijf jaar verlengd.  

Het aan te leggen tankstation valt onder de in bedoelde beleidsnota genoemde categorie 

3 plannen voor de bouw van commerciële voorzieningen) en 5 (aanleg van infrastructuur 

in verband met verkeer, groen en water die al dan niet samenhangt met de bouw van 

een commerciële voorziening. Dat betekent dat voor dit project de procedure als bedoeld 

in artikel 19, lid 2 juncto artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan worden 

toegepast.  

2.3  Ontvankelijkheid verzoek 

Per 1 juli 2008 is de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) ingetrokken en de nieuwe 

Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. De vrijstellingsbevoegdheid op basis 

van artikel 19 WRO is niet meer als zodanig teruggekomen in de nieuwe Wro. Op grond 

van artikel 9.1.10 van de Invoeringswet Wro (overgangsrecht) worden verzoeken voor 

vrijstelling ex artikel 19 WRO die voor 1 juli 2008 zijn binnengekomen, beoordeeld en 

afgehandeld op basis van de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het verzoek van 

Kuwait Petroleum (Nederland) om vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO dateert van 6 juni 

2008 en is hiermee ontvankelijk.     

 

 

3  Inventarisatie 
 

3.1  Beleidskader 

3.1.1  Rijksbeleid 

In het kader van de operatie "Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit" 

(MDW) van het kabinet Balkenende heeft een werkgroep ook de overheidsregulering van 

de Nederlandse benzinemarkt onder de loep genomen. Deze analyse van de benzinemarkt 

heeft geresulteerd in een aantal aanbevelingen. Het kabinet heeft deze aanbevelingen 

overgenomen en zal deze beleidswijziging bij de decentrale overheden stimuleren. 

 

In het kader van deze ruimtelijke onderbouwing zijn de volgende aanbevelingen  van 

belang: 

� biedt noodzakelijke ruimte aan potent iele aanbieders, ook al is dit vanuit de 

aanbodzijde niet strikt noodzakelijk; 

� biedt meer ruimte in het voorzieningenbeleid voor alternatieve bedrijfsvormen, zoals 

onbemande stations of stations met een beperkter assortiment; 

 

Vanuit de Nota Ruimte wordt een meer selectieve rol van het rijk voorgestaan. Er wordt  

gestreefd naar een niet van bovenaf gedicteerde ruimtelijke inrichting. Het beleid zal 

waar mogelijk moeten worden uitgewerkt en uitgevoerd met en door andere overheden 

en private initiatiefnemers. De Nota-ruimte heeft ook een nieuwe visie gegeven ten 

aanzien van het locatiebeleid. De doelstelling is dat bedrijven en voorzieningen zich 

zodanig vestigen dat een optimale  bijdrage wordt geleverd aan de vitaliteit van de 

stedelijke netwerken en steden en dorpen. Bedrijfsterreinen, gelegen aan of dichtbij 

autowegen en randen van stedelijke gebieden worden aangemerkt als "specifieke 

werkmilieu's". Op deze locaties dienen ook bij voorkeur de nieuwe 

brandstofverkooppunten te worden geplaatst.          
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3.1.2  Provinciaal beleid 

De provincie wil ten aanzien van detailhandel en grootschalige voorzieningen ruimte 

bieden om veranderingen in vraag en aanbod mogelijk te maken. Dit onder voorwaarde 

dat de bestaande voorzieningenstructuur niet wordt aangetast. Vernieuwing en 

uitbreiding van detailhandel moeten plaatsvinden binnen of grenzend aan bestaande 

winkelgebieden en in overeenstemming met de aard, schaal en (verzorgings)functie van 

het aangrenzende winkelgebied. Vestiging van detailhandel in het buitengebied (de 

zogenaamde weidewinkels) is uitgesloten. 

Grootschalige winkelvoorzieningen in de regio worden geaccommodeerd op 

binnenstedelijke en randstedelijke (perifere) locaties. Voor grootschalige en/of specifieke 

vormen van detailhandel op perifere locaties gelden onder andere de volgende 

aanvullende uitgangspunten: 

� alleen detailhandel is toegestaan die vanwege  de specifieke ruimtelijke eisen moeilijk 

inpasbaar is in bestaande winkelgebieden. Het betreft detailhandel in explosie- en 

brandgevaarlijke stoffen en winkelformules die vanwege de aard en omvang van de 

gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig hebben voor de uitstraling (zoals 

auto's, boten, caravans, bouwmarkten, tuincentra, keukens en sanitair etc.).; 

� thematische ontwikkelingen zijn toegestaan, als daarvoor grenzende aan de 

bestaande centra geen geschikte locatie voorhanden is en het thema specifiek aan de 

locatie gebonden is; 

� detailhandel in voedings - en genotsmiddelen (waaronder supermarkten) mag niet 

perifeer gevestigd worden.       

 

De locatie voor het nieuwe tankstation past binnen dit beleidskader.  

 

3.1.3  Structuurplan Stedelijk Gebied  

In februari 2002 heeft de gemeenteraad het structuurplan voor het stedelijk gebied 

vastgesteld. In het structuurplan zijn de ambities van de stad voor de langere termijn (tot 

2020) geformuleerd. Aan het structuurplan stedelijk gebied is voorafgaand in de 

Raamnota Apeldoorn (vastgesteld 1998) de stedelijke hoofdstructuur van Apeldoorn 

beschreven. Daarbij zijn de nabije en de bereikbare stad onderscheiden". De "nabije stad" 

bestaat uit gefragmenteerde en veelzijdige woonwijken. De "bereikbare stad" is de stad 

van de werkgebieden en de binnenstad die goed bereikbaar dient te zijn vanuit de 

snelwegen en het station alsmede ook per fiets. De stedelijke hoofdstructuur vormt 

samen met het groen- en verkeersraamwerk de ruimtelijke hoofdstructuur van Apeldoorn.   

Het is de ambitie van Apeldoorn in de komende periode verder uit te groeien tot 

centrumstad binnen de regio Stedendriehoek. Dat werkt naar twee kanten: enerzijds het 

leveren van een bijdrage aan de opvangfunctie van de stad voor de groei van de 

regionale bevolking en de regionale werkgelegenheid. Anderzijds meer uitstraling van de 

stad door meer en betere regionale voorzieningen en attracties. 

Het structuurplan gaat uit van het concept van de complete stad. In de complete stad 

horen naast intensief gebruikte stedelijke ruimte ook openbare ruimte van hoge kwaliteit 

en speel- en recreatieruimte thuis. Compacte stedelijke toevoegingen zullen vooral in en 

om het centrum en de stadsdeelcentra een plek krijgen. Daardoor wordt niet alleen het 

draagvlak voor de voorzieningen aldaar vergroot, maar kan ook elders, bijvoorbeeld in 

ruimer opgezette woonwijken, ruimte gespaard blijven. 
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Afbeelding 2: kaart Ruimtelijke ontwikkelingsvisie Apeldoorn 2020 

 

In het structuurplan is per stadsdeel gekeken naar de mogelijkheden tot verdunning en/of 

verdichting. Als belangrijke verkeersopgave geldt het in stand houden van de goede 

externe bereikbaarheid van Apeldoorn op landsdelig en regionaal niveau. Gestreefd wordt 

naar congestievrije hoofdinfrastructuur. 

 

De Arnhemseweg waaraan het tankstation is geprojecteerd is aangegeven als een van de 

hoofdontsluitingswegen van Apeldoorn. Als voorziening ten behoeve van het wegverkeer 

maakt het tankstation deel uit van deze hoofdontsluiting.  

  

3.1.4  Groene Mal 

 

Het gemeentelijk groenbeleid is neergelegd in de Groene Mal (oktober 2002), dat het 

groene kader is waarbinnen andere ruimtelijke functies een plaats krijgen.  

Door middel van de Groene Mal wil Apeldoorn zich profileren als groene stad waar het 

goed wonen en werken is: Meer vulling, differentiatie en contrast in de stad is best, maar 

dan wel met behoud van de groene identiteit die Apeldoorn tot een gewilde 

vestigingsstad maakt. Deze identiteit moet duurzaam worden gegarandeerd.  
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Afbeelding 3 kaart Groene Mal 

 

Behoud en versterking van het groen in Apeldoorn heeft dus een hoge prioriteit. Uit 

onderzoek is gebleken dat met name in verstedelijkte gebieden behoefte is aan meer 

groen en natuur in de direct woon- en leefomgeving. In de Groene Mal zijn doelstellingen 

geformuleerd die gericht zijn op drie niveaus.  

Het eerste niveau is gericht op de verweving van de stad met het landschap. In de stad 

is wat betreft het groen de volgende duidelijke tweedeling aan te wijzen: de westkant 

gelegen in het Veluwebos en de oostkant gelegen in (voormalig) agrarisch gebied. In het 

westen verloopt de overgang van stad naar bos vrijwel zonder barrières. De oostkant 

daarentegen heeft de meeste versterking van het groen nodig, wat tot gevolg heeft dat 

de meeste projecten uit de Groene Mal op dit deel van de stad gericht zijn.  

Het tweede niveau is de verbinding van de stad met het omringende landschap. Aan de 

oostzijde zijn het de groene wiggen, geconcentreerde groencomplexen die de stad vanuit 

het landelijke gebied binnenlopen.  

Het derde niveau is de dooradering van de stad met blauwe en groene structuren, door 

middel van het sprengen- en bekensysteem alsmede het complex van bos- en 

bomenlanen met daaraan gelegen parken.  

De Groene Mal richt zich bij de ontwikkeling van deze gebieden expliciet op zeven 

belangrijke groene structuren in de stad. Dit zijn de beken, de sprengen, de kanaalzone, 

de lanen, de parken, de grote groengebieden en de groene wiggen. 

De Arnhemseweg staat op de kaart Groene Mal aangegeven als een weg met een 

Lanenstructuur. Dit wil zeggen een stedelijke hoofdontsluiting in een groene structuur. 

Deze groene setting mag echter de verkeersveiligheid niet aantasten. 
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3.2  Bestaande situatie 

3.2.1  locatie 

Het onbemande Tango brandstof verkooppunt is geprojecteerd op het onbebouwde 

terrein,  direct ten westen gelegen aan de Arnhemseweg en ten noorden daarvan op 

circa 300 m van de Rijksweg A1/ E30. Het terrein c.q. de gedeeltelijk geasfalteerde 

strook wordt momenteel gebruikt als parkeergelegenheid c.q. carpoolplaats en 

standplaats voor een snackwagen. Het perceel is kadastraal bekend  onder Sectie AD 

met nummer 1419 re Apeldoorn AD.  

 

 
Afbeelding 4 

 

 

De locatie wordt aan de westkant begrensd door een fietspad dat op zijn beurt weer 

grenst aan bos (Ecologische Hoofdstructuur). 

In de directe omgeving van het perceel (binnen een straal van 50 m) zijn geen 

burgerwoningen gelegen. Op ruimere afstand bevindt  zich op ca 110 m ten 

noordwesten een kantoorcomplex van Apple. Ten Oosten van de Arnhemseweg verbindt 

zich buiten een straal van ca. 150 m het bedrijventerrein Malkenschoten.  

 

 
 

Afbeelding 5: luchtfoto   
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Afbeelding 6: parallelweg Arnhemseweg, beoogde locatie tankstation Tango/ Q8 

 

 

3.2.2  Landschap 

Het perceel is gesitueerd in een deels industriële omgeving aan de rand van een bosrijke 

omgeving. Van kwalitatief hoogwaardige architectuur of een beschermd stadsgezicht in 

de directe omgeving is geen sprake.     

 
 

Afbeelding 7: Parallelweg vanaf de Rijksweg A1 gezien 
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4  Ruimtelijke en functionele opzet 
 

4.1  Vormgeving 

Het verkooppunt motorbrandstoffen langs de Arnhemseweg wordt opgezet volgens het 

Tango concept  dat gebaseerd is op het principe "Tanken en Go". Het tankstation is dan 

ook ingericht op een korte doorlooptijd. Het station is overzichtelijk gesitueerd en bestaat 

uit een tweetal pompeilanden waar vier personenauto's tegelijkertijd kunnen tanken. Op 

het brandstofverkooppunt zal geen LPG worden verkocht. Vrachtverkeer zal ook geen 

gebruik maken van het verkooppunt, omdat het type pomp hiervoor niet geschikt is. 

 

Het verkooppunt wordt gesitueerd op een oppervlakte van ca. 11 bij 20 m, op een totaal 

grondperceel van ca. 20 m bij 85 m. Het betreft een luifel met een oppervlakte van 138 

m², met daaronder een tweetal pompeilanden met kaartlezers, welke zijn geïntegreerd in 

de dragende kolommen van de luifel. De maximale (goot)hoogte van het bouwwerk 

bedraagt ca. 4,5 m. Het prijzenbord heeft een afmeting van circa 5 m bij 1,5 m. 

 

De aanleg van het verkooppunt legt geen beperkingen op aan een toekomstige activiteit 

op aangrenzende percelen. De moderne vormgeving is van dermate hoge kwaliteit gezien 

de materiaalkeuze, opstelling en kleuren, dat deze geen afbreuk doet aan de 

representativiteit van de omringende omgeving.     

 

 

 
 

Afbeelding 8 Beoogde inrichting terrein verkooppunt 

 

4.2  Veiligheid en toezicht  

Het verkooppunt kan door middel van camera's via een on-line verbinding voortdurend 

worden bewaakt. De gehele locatie wordt daartoe goed verlicht. Iedere beweging en 

tankbeurt wordt door de zichtbaar opgesteld videocamera automatisch geregistreerd  

met behulp van de computer. Het verkooppunt  is daarmee ook op afstand te bedienen 

en kan bij calamiteiten direct worden uitgeschakeld.  

In aanvulling op de preventieve werking van goede verlichting en videobewaking wordt 

mogelijke criminaliteit tot een minimum beperkt, omdat er bij het verkooppunt geen 

contante  betalingen plaatsvinden. Er kan uitsluitend met een bankpas, debet of 

tankkaart worden betaald.  
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Alle apparatuur voor het gehele tanksysteem (boven- en ondergrond) en voor het 

beveiligingssysteem bevindt zich in de technische ruimte. Deze ruimte is geheel van 

beton vervaardigd en is niet gevoelig voor vandalisme of inbraak.     

  

4.3  Verkeer 

De locatie van het nieuwe tankstation wordt primair ontsloten via de Arnhemseweg en 

ligt ten zuiden van de gemeente Apeldoorn. Parallel langs de Arnhemseweg loopt een 

fietspad welke ter hoogte van de beoogde projectlocatie van de weg afbuigt. Op een 

hoger schaalniveau vindt de hoofdontsluiting in zuidelijke richting plaats via de 

Provinciale weg N 788 richting Beekbergen naar de Rijksweg A50. In noordelijke richting 

vindt ontsluiting plaats op de Laan van Westenenk in westelijke richting en de Laan van 

Malkenschoten in oostelijke richting. Via de laan van Malkenschoten  in oostelijke 

richting vindt de ontsluiting plaats op de Kayersdijk, waarna in Zuidelijke richting de op- 

en afrit van de Rijksweg A1 Apeldoorn Zuid wordt bereikt.    

 

Rekening houdend met de ligging als zodanig is er sprake van een grote (auto) 

mobiliteitsafhankelijkheid en hoge verkeersintensiteiten aangaande het 

bestemmingsverkeer op de doorgaande verkeersweg van en naar het centrum en de 

buitenwijken. het bereikbaarheidsprofiel is hierop afgestemd. Ook moet nog worden 

opgemerkt dat naar verwachting een zeer beperkte autonome verkeersaantrekkende 

werking uitgaat van het verkooppunt .  

De ontsluiting van het perceel is afgestemd op de aanwezige verkeersstromen. Het deel 

van het perceel waarop het verkooppunt is voorzien, wordt ingericht met het oog op een 

veilige en overzichtelijke afhandeling van het verkeer. Door een duidelijke routing en het 

plaatsen van verkeersborden wordt de klant veilig over de het terrein geleid. De 

toekomstige in- en uitrit is zo vorm gegeven dat men duidelijk zicht heeft op het 

aankomende autoverkeer vanuit de projectlocatie. Door middel van een zogenaamde 

"linksaffer" op  de Arnhemseweg ter hoogte van de projectlocatie, zal het mogelijk 

worden het verkeer komende vanuit het zuiden richting de stad toegang tot het 

tankstation te verlenen.    

Het brom- en fietsverkeer op het bestaande fietspad parallel gelegen aan de 

Arnhemseweg blijft onveranderd. 

 

De inrichting van het verkooppunt als zodanig is afgestemd op een optimale 

verkeersafwikkeling. Gekozen is voor twee recht geplaatste pompeilanden waarop 4 

motorvoertuigen tegelijkertijd kunnen tanken. Nog eens 8  motorvoertuigen kunnen 

wachten zonder belemmering voor het overige verkeer. De totale opvangcapaciteit op 

enig moment is daarmee 12 motorvoertuigen. Gelet op de te verwachten omzet (en 

daarmee het aantal vervoersbewegingen) en de hoge doorstroomsnelheid zijn er geen 

problemen te verwachten in de verkeersafwikkeling.  

 

 

5  Uitvoerbaarheid 
 

5.1  Milieuaspecten 

5.1.1  Inleiding 

Op grond van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de gemeente 

verplicht om onderzoek te doen naar de bestaande toestand van het plangebied en naar 

de mogelijke en wenselijke ontwikkeling daarvan. Bij dit onderzoek moet tevens de 

uitvoerbaarheid van het plan worden betrokken. Het beoordelen van de milieuaspecten 

vormt een belangrijk onderdeel van dit onderzoek. Daarbij moet rekening gehouden 

worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde 

(boven)gemeentelijke beleidskaders.  
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In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige 

uitvoerbaarheid beschreven. Het betreft de thema's bodem, milieuzonering, geluid, 

luchtkwaliteit en externe veiligheid. 

 

5.1.2  Bodem 

In het kader van de onderzoeksplicht van artikel 3:2 Awb dient onder andere de 

bodemgesteldheid in het plangebied in kaart gebracht te worden. Onderzocht moet 

worden of de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele 

bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. Een nieuwe functie 

mag pas worden toegelaten als is aangetoond dat de bodem geschikt (of geschikt te 

maken) is voor de nieuwe of aangepaste bestemming. Wanneer (een deel van) de bodem 

in het plangebied verontreinigd is moet worden aangetoond dat het bestemmingsplan, 

rekening houdend met de kosten van sanering, financieel uitvoerbaar is. 

Bodemonderzoeken mogen niet meer dan 5 jaar oud zijn. 

Indien er sprake is van bouwactiviteiten is ook in het kader van de bouwvergunning 

onderzoek naar de kwaliteit van de bodem nodig. In de praktijk worden deze 

onderzoeken vaak gecombineerd. 

Hiernaast geldt dat de gemeente Apeldoorn bevoegd gezag is in het kader van het 

Bouwstoffenbesluit. In het Bouwstoffenbesluit wordt hergebruik van licht verontreinigde 

grond mogelijk gemaakt. De gemeente Apeldoorn heeft hiervoor beleid opgesteld dat is 

vastgelegd in een bodemkwaliteitskaart en een bodembeheersplan. 

 

Conclusie onderzoeksresultaten 

In de rapportage d.d. 13 augustus 2008, opgesteld door adviesbureau Verhoeve Milieu 

BV, zijn de resultaten van het verkennend en aanvullend bodem- en asbestonderzoek 

weergegeven. Hieruit blijkt het op basis van de resultaten dat er geen belemmeringen zijn 

betreffende de voorgenomen transactie.  De weg is volgens afspraak niet onderzocht.  

 

Resultaten verkennend bodemonderzoek en aanvullend bodemonderzoek 

Zintuiglijk zijn er brokjes asfalt, brokjes baksteen en slakken aangetroffen. In de 

bovengrond (0 - 0,5 m-mv) is een lichte verontreinigingen met PAK en minerale olie 

gemeten. De ondergrond (0,5 - 2,0 m-mv) is niet verontreinigd voor de onderzochte 

stoffen. Het grondwater is bevindt zich dieper dan 5 m-mv en conform NEN 5740 is er 

geen peilbuis geplaatst.  

 

Resultaten verkennend asbestonderzoek 

Zintuiglijk zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. Analytisch is geen asbest 

aangetoond. 

 

Afvoer en verwerking van grond  

Geadviseerd wordt om met een gesloten grondbalans te werken. Mogelijk dat de 

overtollige grond elders kan worden hergebruikt in het kader van de Vrijstellingsregeling 

grondverzet als bodem of conform het Besluit bodemkwaliteit in een grootschalige 

toepassing. Om de definitieve toepassingsmogelijkheden te bepalen is er mogelijk een 

partijkeuring noodzakelijk.  

 

5.1.3  Milieuzonering 

 

Algemeen 

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede 

kwaliteit van het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere 

door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een 

voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen 

enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke 

scheiding bestaat doorgaans uit een bepaalde afstand tussen milieubelastende en 

milieugevoelige functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de 

milieubelastende functie het milieu sterker belast.  
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Voor het bepalen van de aan te houden afstanden gebruikt de gemeente Apeldoorn de 

daarvoor algemeen aanvaarde VNG-uitgave "Bedrijven en Milieuzonering" uit 1999. In 

deze uitgave is de potentiële milieubelasting voor een hele reeks van bedrijven bepaald 

aan de hand van een aantal milieuaspecten, zoals geur, stof, geluid en gevaar. De 

milieubelasting is voor die aspecten vertaald in richtlijnen voor aan te houden afstanden 

tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Het milieuaspect met de grootste 

afstand is maatgevend en bepaalt in welke milieucategorie een bedrijfstype wordt 

ingedeeld. 

 
grootste genoemde aan te houden afstand milieucategorie 

10 m 1 

30 m 2 

50 en 100 m 3 

200 en 300 m 4 

500, 700 en 1.000 m 5 

1.500 m 6 

 

Hoe gevoelig een gebied is voor bedrijfsactiviteiten is mede afhankelijk van het 

omgevingstype. De in de bedrijvenlijst geadviseerde afstanden zijn gericht op het 

omgevingstype "rustige woonwijk". Een rustige woonwijk heeft weinig verkeer en er zijn 

praktisch geen bedrijven en/of winkelcentra; het is daarmee een van de gevoeligste 

omgevingstypen. Dit omgevingstype is daarmee referentiekader voor de overige 

omgevingstypen. Voorbeelden van andere omgevingstypen zijn drukke woonwijk, 

gemengd gebied, bedrijvigheid en natuurgebied. Dat een gebied minder gevoelig is dan 

een rustige woonwijk kan aanleiding zijn voor een correctie: voor één of meer 

milieuaspecten kan een afstandsstap lager worden aangehouden dan wordt geadviseerd 

voor een rustige woonwijk. Een geadviseerde afstand van 30 meter kan dan bijvoorbeeld 

worden gecorrigeerd tot 10 meter en een geadviseerde afstand van 100 meter tot 50 

meter. 

Daarnaast gelden ten aanzien van bedrijven die onder de werkingssfeer van de Wet 

milieubeheer vallen, deze Wet en haar uitvoeringsbesluiten als toetsingskader voor de 

toegestane bedrijfshinder. 

 

Onderzoeksresultaten 

De planlocatie ligt in een gemengd gebied, nabij het geluidgezoneerd industrieterrein 

Malkenschoten, de snelweg A1 en aan de Stedelijke radiaal (Arnhemseweg). Er is 

derhalve een correctie mogelijk ten opzichte van het referentietype "rustige woonwijk". 

Het verzoek betreft een milieubelastende functie. Er is hier dus alleen sprake van 

uitwaartse zonering. Bij het onderzoek wordt de feitelijke invloed meegenomen op basis 

van de bestaande situatie en bestaande bestemming. Er wordt echter ook gekeken naar 

de potentiële invloed op basis van de theoretische bestemming als deze afwijkt van de 

feitelijke. 

 

Gewenste activiteit op de planlocatie is Tankstation voor het wegverkeer zonder LPG. De 

geldende afstanden volgens de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' voor deze 

gewenste activiteit zijn weergegeven in onderstaande tabel.  

 
Milieu-

categorie 

SBI-code Omschrijving Geur Stof Geluid  Veiligheid Index 

Verkeer 

Cat. functie-

menging 

2 505.3 Benzine servicestation zonder 

LPG (aardgas toegestaan binnen 

deze categorie) 

30 0 30 10 Nvt nvt 

 

Voor de nieuwe bestemming van de planlocatie geldt dus een milieuzone van 30 meter. 

Binnen deze afstand bevinden zich geen gevoelige objecten.  
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5.1.4  Geluidhinder 

Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij de 

vaststelling van bestemmingsplannen en het verlenen van vrijstellingen op grond van 

artikel 19 WRO rekening gehouden dient te worden: wegverkeers-, railverkeers- en 

industrielawaai. De locatie is gelegen binnen de invloedsfeer van de Arnhemseweg, 

maakt daar als tankstation t.b.v. het wegverkeer zelfs min of meer deel van uit. Het 

tankstation is geen gevoelige functie op grond van de Wet geluidhinder, zodat verdere 

onderzoeken achterwege kunnen blijven.   

 

5.1.5  Luchtkwaliteit 

 

Algemeen 

Voor de kwaliteit van de buitenlucht zijn wettelijke eisen vastgesteld in het Besluit 

luchtkwaliteit 2005. Dit besluit is een implementatie van de EU-richtlijn luchtkwaliteit in 

de Nederlandse wetgeving. Doel van het besluit is het beschermen van mens en milieu 

tegen de negatieve effecten van luchtverontreiniging, onder andere als gevolg van het 

autoverkeer. Het besluit geeft grenswaarden aan voor diverse stoffen, waaronder fijn 

stof en stikstofdioxide. Voor enkele stoffen kent het besluit ook plandrempels. Bij 

overschrijding van de plandrempel moet een plan worden opgesteld ter verbetering van 

de luchtkwaliteit. De plandrempel ligt aanvankelijk boven het niveau van de grenswaarde 

en wordt jaarlijks aangescherpt tot in 2010 de plandrempels gelijk zijn aan de 

grenswaarden. Met de in het besluit opgenomen grenswaarden moet rekening gehouden 

worden bij beslissingen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Nieuwe 

knelpunten moeten worden voorkomen. Derhalve moet worden onderzocht wat de 

luchtkwaliteit in de huidige en toekomstige situatie zal zijn. 

 

Onderzoeksresultaten 

Voor de verplaatsing van het tankstation naar de Arnhemseweg is de luchtkwaliteit voor 

2008, 2010 en 2018 onderzocht. In de rapportage d.d. 27 augustus 2008, opgesteld 

door de gemeente Apeldoorn is de luchtkwaliteit berekend. De in het onderzoek 

betrokken weg is de Arnhemseweg. Bij de berekeningen is uitgegaan van de verwachte 

verkeersintensiteiten voor 2008, 2010 en 2018, en is gebruik gemaakt van de 

toekomstscenario's 2008, 2010 en 2018 uit het CAR II-model versie 7.0.1.0. 

Uit het onderzoek volgt dat de berekeningen voor 2008, 2010 en 2018 aan de 

grenswaarden voldoen. De nieuwe ontwikkelingsplannen leveren daarmee geen probleem 

op voor de luchtkwaliteit en voldoen aan het Wet Milieubeheer (luchtkwaliteitseisen). 

 

 

5.1.6  Externe veiligheid - Geen bevi-bedrijven in omgeving 

 

Algemeen 

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico's 

van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport 

ervan. Op basis van de criteria zoals onder andere gesteld in het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen worden bedrijven en activiteiten geselecteerd die een risico van 

zware ongevallen met zich mee (kunnen) brengen. Daarbij gaat het vooral om de grote 

chemische bedrijven. Ook kleinere bedrijven als LPG-stations, opslagen van 

bestrijdingsmiddelen, buisleidingen, transportactiviteiten en luchtverkeer zijn als 

potentiële gevarenbron aangemerkt. 
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Besluit externe veiligheid inrichtingen 

Voor bepaalde risicovolle bedrijven geldt het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). 

Hierin zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met 

gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het Bevi heeft tot doel zowel individuele burgers 

als groepen burgers een minimum beschermingsniveau te bieden tegen een ongeval met 

gevaarlijke stoffen. Om dit doel te bereiken verplicht het Bevi gemeenten en provincies 

bij besluitvorming in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet op de ruimtelijke 

ordening afstand aan te houden tussen gevoelige objecten (zoals woningen) en risicovolle 

bedrijven. Het Bevi regelt hoe gemeenten moeten omgaan met risico's voor mensen 

buiten een bedrijf als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in een bedrijf. 

Daartoe legt het Bevi het plaatsgebonden risico vast en geeft het een 

verantwoordingsplicht voor het groepsrisico. 

Het plaatsgebonden risico is de kans dat een persoon die zich gedurende een jaar 

onafgebroken onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als gevolg van een 

ongeval met gevaarlijke stoffen. Dit risico wordt per bedrijf vastgelegd in contouren. Er 

geldt een contour waarbinnen die kans 10-5 (één op 100.000) en een contour 

waarbinnen deze kans 10-6 (één op 1.000.000) bedraagt. 

Het groepsrisico is een berekening van de kans dat een groep personen binnen een 

bepaald gebied overlijdt tengevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De 

oriëntatiewaarde geeft hierbij de indicatie van een aanvaardbaar groepsrisico. Indien een 

ontwikkeling is gepland in de nabijheid van een Bevi-bedrijf geldt een 

verantwoordingsplicht voor de gemeente voor het toelaten van gevoelige functies. 

 

Onderzoeksresultaten 

In de nabijheid van de planlocatie bevinden zich geen bedrijven die vallen onder de 

werkingssfeer van het Bevi. Het Bevi vormt geen belemmering voor het realiseren van 

een tankstation 

 

Leidingen 

In de nabijheid van de planlocatie bevinden zich geen gasbuisleidingen of 

hoogspanningsleidingen 

 

Transport gevaarlijke stoffen 

In Apeldoorn zijn geen speciale routes voor gevaarlijke stoffen aangewezen. In verband 

met de risico's vanwege het transport van gevaarlijke stoffen over spoorlijnen en wegen, 

is door Royal Haskoning onderzoek uitgevoerd naar het zogenoemde plaatsgebonden 

risico en het groepsrisico langs transportroutes in Apeldoorn. De resultaten van dit 

onderzoek zijn vastgelegd in het rapport Veilig langs transportassen d.d. 14 januari 

2003. Daaruit blijkt dat het aspect externe veiligheid voor wat betreft het vervoer van 

gevaarlijke stoffen zowel over de spoorlijn als over de wegen nabij het plangebied geen 

belemmering vormt voor de voorgenomen ontwikkelingen. 

 

5.2  Waterhuishouding 

5.2.1  Algemeen 

De locatie "Malkenschoten, tankstation Arnhemseweg" ligt aan de rand van het stedelijk 

gebied. Het plangebied bevindt zich niet binnen enige Keurzone en niet binnen de 

zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft 

aangegeven. 
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5.2.2  Grondwater 

Gemeente Apeldoorn heeft verschillende peilbuizen in beheer waarin de 

grondwaterstanden 2-wekelijks worden opgenomen. In de directe omgeving van het 

plangebied zijn geen peilbuizen aanwezig. 

De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een gedegen en op de 

projectlocatie toegespitst geohydrologisch onderzoek. De vloerpeilen van gebouwen 

dienen minimaal ca. 0.9 m boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand te liggen. 

Eventuele kelders onder grondwaterniveau dienen waterdicht te worden uitgevoerd. 

Eventuele tijdelijke grondwaterstandsverlagende maatregelen tijdens de bouw dienen 

afgestemd te worden met de gemeente en de provincie. De provincie is het bevoegd 

gezag voor het verlenen van onttrekkingsvergunningen in het kader van de 

Grondwaterwet.  

 

5.2.3  Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur 

Binnen dit gebied is geen oppervlaktewater gelegen. 

 

5.2.4  Afvoer van hemelwater 

Traditioneel wordt in het bestaand stedelijk gebied het hemelwater afkomstig van 

verhard oppervlak afgevoerd naar het gemengd gemeentelijk rioolstelsel. Vervolgens 

wordt het gezamenlijk met het (huishoudelijk) afvalwater naar de 

rioolwaterzuiveringsinrichting getransporteerd. Sinds de introductie van het vernieuwde 

waterbeleid hanteert de gemeente Apeldoorn bij nieuwbouwplannen en 

herstructureringsprojecten het principe dat er geen hemelwater op de bestaande 

gemengde riolering mag worden aangesloten. Voor dit project worden de volgende 

uitgangspunten gehanteerd: 

 

� Al het hemelwater afkomstig van daken wordt geïnfiltreerd in de bodem of geborgen 

op het terrein, bijvoorbeeld door toepassing van infiltatiegreppels of wadi's, 

ondergrondse infiltatievoorzieningen, waterdoorlatende verhardingen of vijvers. Deze 

dienen een inhoud te krijgen van 20 mm per afvoerende m². 

� Het hemelwater van de terreinverharding zal vanwege de activiteiten en mogelijkheid 

van calamiteiten worden afgevoerd naar het gemengde riool. In de benodigde 

milieuvergunningen worden hier nadere eisen aan gesteld. (olie-benzien-afscheiders 

e.d.) 

 

Indien er grotere buien vallen kan de infiltratie- of bergingsvoorziening overlopen naar de 

het groengebied direct ten westen van het plangebied. De uiteindelijke keuzes hierin 

dienen met Gemeente Apeldoorn afgestemd te worden. 

Voor de nieuwbouw mag géén gebruik worden gemaakt van uitlogende materialen die 

het hemelwater kunnen verontreinigen (DAF-prestaties). Voorbeelden zijn zink en koper. 

 

5.2.5  Afvoer van afvalwater/ riolering 

In de Arnhemse weg is ter plaatse van het plangebied geen riolering aanwezig. Vuilwater 

kan (via een pomp) worden afgevoerd naar het gemengde riool nabij de kruising met de 

laan van Malkenschoten. 

 

5.2.6  Watertoets 

Het plan omvat minder dan 1.500 m² extra verhard oppervlak. Het plangebied ligt niet in 

een Keurzone of in een zoekgebied voor waterberging. Het plan betreft geen HEN-water 

(inclusief beschermingszone), landgoed, weg, spoorlijn, damwand, scherm, ontgronding 

et cetera. Bovendien zal er niet meer dan de landelijke afvoernorm geloosd gaan worden 

op het oppervlaktewater. Daarom is dit plan in het kader van de watertoets een 

postzegelplan als omschreven door Waterschap Veluwe. Voor het plan geldt dan ook het 

standaard wateradvies. Afwijkingen van dit standaard wateradvies zijn gemotiveerd 

aangegeven. Bij negatieve gevolgen voor het watersysteem is aangegeven hoe deze 

gemitigeerd dan wel gecompenseerd worden. 
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Om deze redenen is het plegen van overleg met het waterschap als bedoeld in artikel 

3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening achterwege gelaten, dit in overeenstemming 

met de richtlijn "Watertoetsprocedure voor postzegelplannen" van het Waterschap 

Veluwe. 

 

5.3  Natuurwaarden 

5.3.1  Algemeen 

Bescherming van natuurwaarden vindt plaats via de Flora- en faunawet, de Habitat- en 

Vogelrichtlijn, de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de provinciale richtlijn voor Bos- 

en natuurcompensatie. 

 

Soortbescherming 

Op grond van de Flora- en faunawet is iedere handeling verboden die schade kan 

toebrengen aan de op grond van de wet beschermde planten en dieren en/of hun 

leefgebied. Op grond van artikel 75 van de wet kan ontheffing van het verbod worden 

verleend en op grond van de ex artikel 75 vastgestelde AmvB gelden enkele vrijstellingen 

van het verbod. Het systeem werkt als volgt: 

� algemene soorten  

Voor de (met name genoemde) algemene soorten geldt (onder andere) voor 

activiteiten die zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van 

het verbod.  

� overige soorten  

Voor de overige (met name genoemde) soorten geldt (onder andere) voor activiteiten 

die zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van het verbod, 

mits die activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV 

goedgekeurde gedragscode. Wanneer er geen (goedgekeurde) gedragscode is, is voor 

die soorten een ontheffing nodig; de ontheffingsaanvraag wordt voor deze soorten 

getoetst aan het criterium "doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding 

van de soort". 

� soorten bijlage IV Habitatrichtlijn/bijlage 1 AmvB en vogels  

Voor de soorten die zijn genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en bijlage 1 van 

de AmvB artikel 75 is voor activiteiten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling een 

ontheffing nodig. De ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan drie criteria: 

1. er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang (daaronder valt de 

uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of 

ontwikkeling); en 

2. er is geen alternatief; en 

3. doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort. 

Voor vogelsoorten bestaat geen ontheffingsmogelijkheid. 

 

Gebiedsbescherming 

Naast de hiervoor beschreven soortbescherming kan ook een gebiedsbescherming gelden 

op grond van de Natuurbeschermingswet en de Vogel- en/of Habitatrichtlijn. Aangezien 

het plangebied niet ligt in een gebied waarvoor zo'n gebiedsbescherming geldt en ook 

niet in de invloedssfeer van zo'n gebied, wordt daarop niet verder ingegaan. Daarnaast 

grenst het gebied het gebied wel aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) "Natuur" en 

ligt daarmee binnen de invloedsfeer van de EHS. Binnen de EHS geldt  de "nee, tenzij 

benadering". Dit houdt in dat bestemmingsplanwijziging niet mogelijk is als daarmee de 

wezenlijke kenmerken of waarden in het gebied significant worden aangetast, tenzij er 

geen reële alternatieven zijn er sprake is van redenen van groot openbaar belang.         

 

Bos- en natuurcompensatie 

Flora wordt ook beschermd door de Boswet en de provinciale richtlijn Bos- en 

natuurcompensatie uit 1998, die is gericht op de instandhouding van het bos- en 

natuurareaal in de provincie Gelderland. Voor gronden met de hoofd- of 

medebestemming "Bos" en "Natuur" die in het kader van ruimtelijke planvorming wordt 
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aangetast, gelden bepaalde compensatieregels. Deze compensatie is afhankelijk van de 

vervangbaarheid van de aan te tasten natuur of de leeftijd van het te kappen bos. Bij bos 

jonger dan 25 jaar geldt een compensatie van 120%; voor bos van 25 tot 100 jaar 

130% en voor bos ouder dan 100 jaar, 140%. Voor gronden binnen de bebouwde kom 

die volgens de criteria van de Boswet herplantplichtig zijn (bosjes van minimaal 10 are of 

20 bomen in rijbeplanting) geldt eveneens de compensatieverplichting vanuit de richtlijn. 

Voor de locatiekeuze van gronden waar compensatie plaats zal vinden gelden de 

volgende regels: 

� compensatie binnen de gemeente of aangrenzende gemeente; 

� compensatie altijd aansluitend aan een natuur- of boskern van ten minste 5 hectare; 

� compensatie bij voorkeur ter versterking van de ecologische hoofdstructuur. 

In de richtlijn is bepaald dat er in principe fysieke compensatie plaatsvindt: als natuur of 

bos moet plaatsmaken voor andere vormen van ruimtegebruik moet er op een andere 

plek natuur of bos voor terugkomen. Er moet dan gelijktijdig met de vrijstelling ten 

gevolge waarvan bos of natuur verdwijnt, een nieuw aan te leggen natuur- of bosgebied 

worden bestemd, hetzij in het eigen plangebied, hetzij in een ander plangebied. Slechts 

wanneer fysieke compensatie niet of maar gedeeltelijk mogelijk is dan wel 

onaanvaardbare vertraging voor het project oplevert, mag financieel gecompenseerd 

worden. In het geval van financiële compensatie dient die compensatie gelijktijdig met 

het verlenen van de vrijstelling geregeld te zijn. Dat kan door het vastleggen van een 

privaatrechtelijke overeenkomst met een initiatiefnemer maar ook door het instellen van 

een gemeentelijk groenfonds dat is gericht op natuur- en boscompensatie. 

In de gemeentelijke praktijk is gebleken dat het gelijktijdig beschikbaar zijn van kwalitatief 

toereikende compensatiearealen vrijwel nooit van toepassing is; in veel gevallen wordt 

dan ook een beroep gedaan op de mogelijkheden van financiële compensatie. Daarom 

heeft de gemeente, met instemming van de provincie, een groenfonds ingesteld, 

genaamd de Groene Kluis. In deze Groene Kluis worden de gelden voor financiële 

compensatie gereserveerd voor het treffen van compensatiemaatregelen in de Groene 

Mal. Hiermee wordt op een structurele wijze gewerkt aan de realisatie van een duurzaam 

groen (lokaal) ecologisch netwerk dat aansluit op de nationale en regionale 

groenstructuren. Voor de Groene Kluis gelden de volgende regels: 

� De hoogte van financiële compensaties zal worden gebaseerd op de aankoop van 

gronden en inrichting daarvan ten behoeve van compensatie van gelijkwaardig groen 

op de voor dat moment geldende bekende gemiddelde prijzen waarop vervolgens de 

compensatiefactor (gebaseerd op de kwaliteitscategorieën van het bestaande groen) 

van toepassing is. 

� De in de Groene Kluis geregistreerde compensatiebudgetten zijn uitsluitend in te 

zetten voor realisatie van groene waarden ter compensatie van groene waarden die 

bij bestemmingswijziging verloren gaan. 

� De Groene Mal is te beschouwen als een voorkeurslocatie van in te zetten 

compensatiegroen indien ter plaatse van het plangebied geen locaties voor 

compensatie beschikbaar zijn die bijdragen aan de gewenste groenstructuur van 

Apeldoorn. 

� Bij het zoeken naar compenserend groen zal de volgende beslisladder van toepassing 

zijn: (1) realisatie van groencompensatie ter plekke van het plangebied; (2) realisatie 

van groencompensatie ten behoeve van groenstructuren Groene Mal in nabijheid; (3) 

realisatie van groencompensatie ten behoeve van groenstructuren Groene Mal elders. 

 

5.3.2  Onderzoeksresultaten 

 

Op 2 juli 2008 is een ecologisch onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de 

realisering van een brandstof verkooppunt Tango/Q8 op de omgeving. De resultaten va 

dit onderzoek zijn als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. 

 

De resultaten van het onderzoek kunnen als volgt worden samengevat: 
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De aanwezige groene waarden kunnen als volgt beknopt worden omschreven: een 

bomenrij van Amerikaanse eik,  waarvan 4 exemplaren omstreeks 25 jaar oud zijn en 3 

exemplaren circa 70-80 jaar oud. De bomen hebben geen holtes en daarmee geen vaste 

nestplekken van spechten en/of vleermuizen. De berm langs de Arnhemse weg kent 

zowel schrale als voedselrijkere plekken, wat blijkt uit het voorkomen van 

Jacobskruiskruid, heksenmelk, zwarte toorts, agrimonie en vingerhoedskruid, maar ook 

gewoon struisgras, schapenzuring en zandblauwtje. Blijkbaar is er met het aanleggen van 

de grondwal met voedselrijke grond gewerkt. Op die wal o.a. ridderzuring, grote klis, 

kruipende boterbloem, grote brandnetel, moederkruid, dagkoekoeksbloem, 

nachtkoekoeksbloem en gewone berenklauw. De berm langs het fietspad 

(Arnhemsewegzijde) is veel schraler, met o.a. vogelpootje, St. janskruid, zandblauwtje en 

schapenzuring. Het bosje tussen het fietspad langs de Arnhemseweg, het wandelpad 

langs het aangrenzende kantoor en de bosrand bestaat uit Amerikaanse eik, esdoorn en 

berk van omstreeks 20 jaar; ondergroei bestaat uit grote brandnetel, speenkruid en witte 

dovenetel.  

Het aangrenzende deel achter het raster langs het fietspad bestaat voornamelijk uit 

framboos en braam. De aangrenzende bosstrook bestaat uit Amerikaanse eik, zomereik 

en berk met een ondergroei van braam.  

 

De locatie is niet gelegen binnen het Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijngebied. Ook ligt de 

locatie niet binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Wel ligt het plangebied binnen de 

invloedsfeer van de richtlijngebieden en de EHS, alleen kan uit het onderzoek van 2 juli 

2008 worden geconcludeerd dat er geen sprake van is dat wezenlijke waarden en 

kenmerken significant worden aangetast en is er geen aanvullend onderzoek nodig in het 

kader van de Natuurbeschermingswet. Ook komen er geen beschermde soorten voor als 

bedoeld in de Flora en Faunawet. Aanvullend onderzoek dan wel een ontheffing in het 

kader van de Flora en Faunawet is niet nodig.  

 

Het te verwijderen bosje tussen fietspad en Arnhemseweg (zie afbeelding 9) zal gezien 

de leeftijd gecompenseerd moeten worden met 120%. Deze compensatie is mogelijk 

door een deel van de overbodige ventweg te verwijderen en in te planten. 

Tevens is er een kapvergunning nodig voor met name de oudere Amerikaanse eiken. De 

laanstructuur van de Arnhemseweg behoort tot de Groene Mal. Bij realisatie van het 

tankstation ontstaat een onderbreking van die laanstructuur. Het ontwerp laat ruimte 

over voor herplant van ten minste  een aantal bomen, waardoor de laanstructuur op 

termijn een minder groot gat zal vertonen.  
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Afbeelding 9 Groencompensatie 
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5.4  Cultuurhistorie 

 

5.4.1  Archeologische waarden 

De beoogde locatie voor het nieuwe tankstation ligt in een zone met een hoge 

archeologische trefkans. Direct ten oosten van de beoogde locatie hebben is er 

recentelijk een veldonderzoek uitgevoerd in het kader van de ontwikkelingen van Centraal 

Beheer. Hierbij zijn geen archeologische waarden aangetoond. Daarbij komt dat de 

huidige ligging van de Arnhemseweg pas rond 1835 gerealiseerd is. Daarvoor lag die 

meer naar het westen (ten westen ook van de beoogde locatie). De aanleg van de 

ventweg westelijk van de huidige Arnhemseweg zal aanwezige archeologische waarden 

vermoedelijk verstoord hebben. Derhalve worden vanuit de archeologie geen 

voorwaarden gesteld aan de beoogde ontwikkeling van een tankstation op deze locatie, 

waarbij ervan wordt uitgegaan dat het huidige fietspad blijft bestaan. 

 

5.5  Financieel-economische uitvoerbaarheid 

De kosten die voor de realisatie van het brandstof verkooppunt gemaakt en de daaraan 

verbonden verkeerskundige maatregelen worden (o.a. realisering linksvoor) , komen 

geheel voor rekening van de initiatiefnemer Kuwait Petroleum (Ned.) B.V. De 

initiatiefnemer is tevens  verantwoordelijk voor de herinrichting en de kosten die hiermee 

gemoeid zijn.     

 

5.6  Maatschappelijke uitvoering 

In de directe omgeving bevindt zich een drietal bedrijven, te weten: 

 

� Achmea-Centraal Beheer; 

� De Belastingsdienst 

� Patatkraam, gelegen op de parallelstrook naast het viaduct. 

 

Met de drie bedrijven is contact gezocht en is de inpassing van het tankstation 

besproken aan de hand van het schetsontwerp. Met name de veranderde parkeersituatie 

op de parallelstrook is nader toegelicht, omdat de parallelstrook volstond met 

geparkeerde auto's van werknemers. Zowel Achmea-CB als de Belastingdienst hebben 

aangegeven geen problemen te verwachten ten aanzien van de parkeercapaciteit, omdat 

ze voldoende ruimte krijgen op eigen terrein. De exploitant van de patatkraam is 

opgelucht dat de standplaats kan blijven en ziet zelfs mogelijk nieuwe kansen. Wel geeft 

hij aan mogelijk problemen te verwachten rondom parkeren op de parallelstrook. De 

situatie is momenteel onveilig. Als er straks maar één formele uitrit is zou dit tot nog 

meer problemen kunnen leidien. Hij wil de parkeersituatie goed geregeld zien. 

Afgesproken is om hier nog eens goed naar te kijken en dit mee te nemen in het 

definitieve ontwerp.         
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Bijlagen bij ruimtelijke onderbouwing 
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Bijlage 1  Uittreksel geldend bestemmingsplan 
 



Malkenschoten, tankstation Arnhemsewegconcept, maart 2009 24  

Bijlage 2  Bodemonderzoek 
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Bijlage 3  Onderzoek luchtkwaliteit 
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Bijlage 4  Natuurwaardenonderzoek 
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Zienswijzennota
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Zienswijzennota 
in verband met de procedure als bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening ten behoeve van de vestiging van een tankstation van Q8 aan de 

Arnhemseweg.   

I  Inleiding 

a. De juridische basis voor deze procedure bestaat uit: een ruimtelijke onderbouwing 

"Malkenschoten, tankstation Arnhemseweg"; 

b. de algemene verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten van Gelderland 

en de inspecteur van de ruimtelijke ordening, die bij brieven van 21 juni en 12 juli 

2002 respectievelijk 11 juni 2002, laatstelijk voor de duur van vijf jaar verlengd bij 

brief van 20 september 2005, hebben verklaard dat voor in die verklaring nader 

omschreven projecten de procedure als bedoeld in artikel 19, tweede lid, WRO kan 

worden toegepast; het project betreft de verplaatsing van het verkooppunt 

motorbrandstoffen bij het winkelcentrum Anklaar naar de Arnhemseweg vlak voor 

het viaduct met rijksweg A1.   het project valt onder de categorie 3 (plannen voor de 

bouw van commerciële voorzieningen) en categorie 5 (aanleg van infrastructuur in 

verband met verkeer, groen en water die al dan niet samenhangt met de bouw van 

een commerciële voorziening), waarmee is voldaan aan de criteria voor de algemene 

verklaring van geen bezwaar. 

c. Het verzoek om toepassing van artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke 

Ordening heeft met ingang van 19 maart 2009 gedurende zes weken voor een ieder 

ter inzage gelegen. 

d. Tegen het verzoek is 1 brief met zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn tijdig 

ontvangen en zijn ontvankelijk. 

e. Op 3 juni 2009 hebben mevrouw Terpstra (dienst RO, afdeling Projectontwikkeling) 

en de heer van de Rijt (dienst MMO, afdeling mobiliteit) van de gemeente gesproken 

met de wijkraad over de ingediende zienswijzen. De wijkraad heeft in dit gesprek van 

de gelegenheid gebruik gemaakt hun zienswijzen mondeling toe te lichten. Bij brief 

van .. (kenmerk RO..) wordt  n.a.v. het gesprek van 3 juni 2009 uitleg over een 

aantal overgwegingen die de gemeente bij de planvorming heeft gemaakt en worden 

voorstellen gedaan om de wijkraad tegemoet te komen in de zienswijzen. Ondanks 

de gedane voorstellen handhaaft de wijkraad de zienswijzen.   

 

II  Zienswijzen 

 

1  Zienswijze van Wijkraad Apeldoorn-Zuid, p/a Spreeuwenweg 1a, 7331 GV Apeldoorn, 

d.d. 16 april 2009. 

 

Inhoud van de zienswijze 

De wijkraad vindt het een goede zaak dat een tankstation verwijderd wordt uit een 

winkelcentrum c.q. woonbuurt. Voor een stad "in het groen"zijn geparkeerde auto's op  

de ventweg Arnhemseweg geen fraaie entree en een doorn in het oog van de wijkraad. 

De wijkraad maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid op de Arnhemseweg ter 

plaatse, gezien het hoogteverschil in het wegdek, de bomen, de vele in- en uitritten en 

de toegestane snelheid  aldaar. Ook bevindt zich ter plaatse een mobiele eetgelegenheid 

met haar bezoekers en daarbij behorende verkeerbewegingen. De wijkraad heeft daarbij 

de volgende opmerkingen: 

a. De wijkraad verbaast zich over het feit dat het fietspad door een nieuw aan te leggen 

bosperceel gaat lopen, waarbij de sociale veiligheid in het geding komt. De wijkraad 

vindt dit een ongewenste oplossing. Verlichting van het fietspad lost de sociale 

veiligheid niet op. Het fietspad hoort met een redelijke berm langs de weg te lopen; 

b. De wijkraad stelt voor om de verkeersveiligheid te verbeteren door het verplaatsen 

van het bebouwde kom bord naar onder de A1, zodat er een 50 km regime ontstaat 

op dit gedeelte van de Arnhemseweg. Een redelijk alternatief is de 60 km begrenzing;    
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c. Het verplaatsen van de eetgelegenheid al dan niet mobiel of permanent tegen het 

tankstation aan lijkt de wijkraad een goede oplossing, zodat ze gezamenlijk gebruik 

kunnen maken van de aan te leggen verkeersvoorziening;   

d. Ten slotte vraagt de wijkraad zich af of artikel 19 lid 2 WRO wel de juiste procedure 

is voor het plaatsen van een tankstation ter plekke. 

 

 

Beoordeling 

a. Het nieuwe tankstation is gedeeltelijk over het bestaande fietspad geprojecteerd. 

Voor de fietsers moet daarom een alternatief worden gevonden. In de afweging van 

alternatieven is gezocht naar een oplossing waarbij fietsers veilig en comfortabel 

kunnen blijven fietsen tussen Apeldoorn en Beekbergen (en het buitengebied).  

Een oplossing waarbij alle fietsers aan de oostzijde komen te fietsen op een 2-

richtingen fietspad is in de afweging snel afgevallen. Een dergelijke oplossing zou om 

een verbreding van het gehele fietspad vragen. Daarnaast ontstaan bij de kruisingen 

met zijwegen onveilige situaties omdat fietsers uit de onverwachte hoek komen. Ook 

moeten fietsers meer oversteekbewegingen maken waardoor deze oplossing minder 

comfortabel is.  

Bij het bepalen van de ligging van het verlegde fietspad aan de westzijde van de 

Arnhemseweg is gekozen om het fietspad achter het tankstation langs te leggen. Dit 

om te voorkomen dat automobilisten die gaan tanken 2 keer het fietspad moeten 

kruisen.  

Bij  de verdere uitwerking en inrichting van de openbare ruimte rond het tankstation, 

waaronder begrepen het fietspad, zullen onderwerpen als de sociale veiligheid, 

verlichting, toe te passen materialen e.d. aan de orde komen. Graag wordt gebruik 

gemaakt van het aanbod om de wijkraad hierbij te betrekken. 

b. Het standpunt van de wijkraad wordt door de gemeente onderschreven. Ter 

tegemoetkoming aan dit onderdeel van de zienswijze wordt voorgesteld wordt om de 

grens van de bebouwde kom van Apeldoorn vanwege de verkeersveiligheid te 

verschuiven richting de snelweg. Hiermee komt de maximumsnelheid ter hoogte van 

het benzinestation op 50 km/h te liggen. In de huidige situatie is de 

maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van Apeldoorn en Beekbergen 50 km/h. 

Op het gedeelte buiten de bebouwde kom bedraagt de snelheid 80 km/h. Door het 

verleggen van de grens van de bebouwde kom, ontstaat hierin geen raar beeld voor 

de weggebruiker. 

c. Er is niet voor gekozen om de snackwagen te verplaatsen naar het tankstation, 

omdat er binnen de inrichting van het (onbemande) tankstation (volgens een bepaald 

format) geen ruimte is voor een snackwagen. Daarnaast moet voorkomen worden 

dat op het terrein van het tankstation wordt geparkeerd door automobilisten die een 

snack halen of door automobilisten die bij de dichtbij liggende kantoren werkzaam 

zijn. Ook dient de gevaarlijk situatie te worden, waarbij fietsers en wandelaars zich 

over het terrein van het tankstation zullen gaan begeven vanwege een naastgelegen 

snackwagen. Verder heeft de exploitant van de snackwagen ook niet de behoefte 

aangegeven om naast een benzinetankstation te staan. Het is immers vanuit het 

oogpunt van milieuhygiëne ook niet heel verantwoord (benzinestank, uitlaatgassen) 

om daar snacks te gaan verkopen. Volgens de brochure bedrijven en milieuzonering 

van de VNG scoort een benzinetankstation (sbi-code 473.3) voor het hinderaspect 

geur 30 m. Natuurlijk is een combinatie van verkooppunt met een inpandig 

horecagedeelte niet onmogelijk, alleen vergt dit een totaal andere bedrijfsopzet in de 

vorm van  een bemand tankstation met winkel en horecagedeelte. Een dergelijke 

opzet is voor deze locatie niet haalbaar en nadrukkelijk niet de bedoeling (meer iets 

voor langs snelwegen).  

Daarnaast maakt het eventueel verplaatsen van de snackwagen geen deel uit van 

deze artikel 19 lid 2 WRO vrijstellingsprocedure (verplaatsing tankstation).    

d. In hoofdstuk 2.2. van de ruimtelijke onderbouwing is uitgelegd waarom de procedure 

artikel 19 lid 2 WRO in dit geval de juiste procedure is. Zie ook de inleiding I onder b 

van deze zienswijzennota. Het verzoek om vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO is 
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samen met het bouwplan en de inrichtingstekeningen ingediend voor de 

inwerkingtreding op 1 juli 2008 van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Volgens het 

overgangsrecht dient het verzoek op basis van de oude WRO te worden afgehandeld. 

Inmiddels is het tankstation ook opgenomen in het nieuwe voorontwerp 

bestemmingsplan Malkenschoten-Kayersmolen. De noodzakelijke verplaatsing van het 

tankstation vanuit Anklaar kan echter niet wachten tot het moment de procedure 

voor het bestemmingsplan Malkenschoten-Kayersmolen is afgerond 

(rechtskrachtverkrijging).            



Malkenschoten, tankstation Arnhemsewegconcept, maart 2009 31  

III  Conclusie 

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen zijn de ingediende zienswijzen in relatie tot 

het belang bij realisering van het project niet van dien aard dat moet worden afgezien 

van het verlenen van de vrijstelling als bedoeld in artikel 19, tweede lid, WRO. 

  


