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Bestuurssamenvatting 
 
De opdracht voor de integrale ontwikkeling van Elst Centraal is met name bepaald in 2009 met de 
(eerste) ontwikkelingsstrategie en de vaststelling van de stedenbouwkundige visie. Het ruimtelijke 
kader voor de planuitwerking is vastgesteld in het stedenbouwkundig plan uit 2012 en in datzelfde 
jaar is het bestemmingsplan voor de eerste fase van Elst Centraal vastgesteld. 
 
Het bestuur van de gemeente Overbetuwe heeft in 2014 over (de programmering in) Elst Centraal 
bepalende besluiten genomen: het schrappen van het Huis der Gemeente, de overname van de 
P+R-garage en de start realisatie van de onderdoorgangen voor langzaam- en snelverkeer. 
Daarnaast speelt verder de uitspraak van de Raad van State in 2013 over o.m. het vernietigen van 
de bestemming kantoren en de ontwikkelingen op de woningmarkt. 
 
In de Uitvoeringsagenda 2014-2018 is daarom afgesproken om de ontwikkelingsstrategie voor Elst 
Centraal te herijken. Naast een heroriëntatie op de toekomstige invulling van de vrijgekomen 
locaties aan de oostzijde van het spoor (ten zuiden van de Nieuwe Aamsestraat) dient ook de 
overige (woningbouw-) programmering tegen het licht te worden gehouden. Met betrokken 
(markt)partijen zijn in dit kader overleggen gevoerd om hun actuele visie te inventariseren. 
 
Het voorliggende concept van de herijkte ontwikkelingsstrategie wordt na collegebehandeling ter 
informatie aan de raad gepresenteerd. Daarna zal de concept ontwikkelingsstrategie 
teruggekoppeld worden naar de betrokken marktpartijen. Na deze terugkoppeling wordt het 
definitieve rapport van de herijking van de ontwikkelingsstrategie voorgelegd aan het college ter 
vaststelling en ter kennisname aan de raad aangeboden. 
 
Marktpartijen 
Het programma van grondgebonden woningen op de Woongaard wordt over het algemeen door 
VOF Westeraam II (nog) courant gevonden. In de fasering sluit het woningbouwprogramma aan op 
de ontwikkeling en verkoop van woningen in de Vierslag in Westeraam. Een verkoop van woningen 
in De Woongaard kan over 2 tot 3 jaar plaatsvinden als de verkoopsnelheid in de Vierslag niet 
tegenvalt. 
VOF Westeraam II heeft verder aangegeven geen courante markt te zien voor het huidige (volle) 
programma in Het Klooster, zeker ten aanzien van het aantal appartementen. 
 
Vestia is grondeigenaar van locatie Spoorlaan III, gelegen tussen Nieuwe Aamsestraat, Spoorlaan 
en De Aam. De strategie van Vestia is verkoop van hun grondpositie. 
 
Met NS vindt op meerdere dossiers samenwerking plaats. Er is afstemming over de herinrichting 
van het stationsplein-west en over het sociale toezicht op het station. Voor hun grondpositie is van 
belang dat NS toestemming heeft verleend voor een vervreemding van het erfpacht op locatie 
Spoorlaan I (voormalig Huis der Gemeente). Verder zijn afspraken uit de koopovereenkomst van 
2009 v.w.b. het stationsplein-west nog steeds van toepassing. 
 
Beleid 
Voor het woningprogramma van Elst Centraal geldt dat deze is opgenomen in de regionale 
Woonagenda. In de regionale Woonagenda wordt gewerkt met het zogeheten ‘stoplichtmodel’ 
waarin projecten zijn onderverdeeld als ze kansrijk zijn en passen bij de ladder van duurzame 
verstedelijking. Voor Elst Centraal geldt dat De Woongaard in het ‘stoplichtmodel’ op groen staat. 
Voor de woningbouwprogramma’s in Het Klooster en op het Stationsplein-West geldt de kleur 
oranje. De regionale afspraken voorzien erin dat hiervoor in principe een herprogrammering moet 
gaan plaatsvinden. 
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Voor zelfstandige (grootschalige) kantoren is in Elst Centraal nauwelijks tot geen mogelijkheden 
meer om deze (planologisch) te kunnen onderbouwen. Regionaal is sprake van een structureel 
overaanbod in de kantorensector. Het is de verwachting dat deze sector qua kansen van 
ontwikkeling en realisatie voor de komende jaren blijvend zal stagneren en zich vooral zal richten 
op Arnhem en Nijmegen. 
 
Voor bedrijfsruimten is van belang dat Elst Centraal geen deel uitmaakt van de herstructurering 
Elst Zuidoost zoals opgenomen in het Regionale Programma Bedrijventerreinen (RPB). Het 
toevoegen van nieuwe m2 bedrijfsruimten dient dan ingebracht te worden in de actualisatie van het 
RPB die in augustus 2015 is gestart onder de naam Regionaal Programma Werken (RPW). Gelet op 
de bestaande capaciteit in aanbod van bedrijfskavels in Elst en Overbetuwe is het belangrijk om 
nadrukkelijk te kiezen voor een kwalitatieve segmentering. Voor Elst Centraal is dit uiteraard de 
directe nabijheid van het station als multimodaal OV knooppunt. 
In de gemeentelijke Visie Elst Zuidoost van juni 2012 wordt gesteld dat op de noordelijke helft van 
De Aam – waartoe dan ook het zuidelijk deel van Elst Centraal gerekend kan worden – 
grootschalige/perifere detailhandel mogelijk kan zijn. Hierbij geldt de regionale afspraak dat 
toevoegingen van meer dan 1.500 m2 bvo de grens is waarboven regionale afstemming via het 
RPW moet plaatsvinden. 
 
Omgevingsanalyse 
Op het bedrijventerrein De Aam bevinden zich enkele bedrijven waarvan de milieuhinder 
belangrijke invloed heeft op het plan en andersom het plan op de bedrijven. N.a.v. de uitspraak 
van de Raad van State over het bestemmingsplan Elst Centraal uit 2012 en een raadsamendement 
van februari 2014 is nader milieukundig onderzoek uitgevoerd. De algemene conclusie uit het 
onderzoek is dat er sprake is van een aanvaardbaar te maken verblijfsklimaat voor ‘semi-
gevoelige’ bestemmingen (in het zuidelijk deel van Elst Centraal) vanwege de vergunde activiteiten 
én vanwege de maximale planologische mogelijkheden van de bedrijven. Op basis van deze 
conclusie kunnen gebruiksmogelijkheden bepaald worden voor een nieuwe invulling van functies 
ten zuiden van de Nieuwe Aamsestraat. 
 
In en rondom het projectgebied van Elst Centraal zijn veel omwonenden met uiteenlopende 
belangen. Communicatie vooraf en tijdens het planontwikkelingsproces is daarbij belangrijk voor 
het verkrijgen en behouden van draagvlak. 
 
Omdat er nog geen definitieve ontwikkeldatum is voor deelgebied Het Klooster en daarmee nog 
geen definitieve sloopdatum voor het pand bekend is, is het tijdelijke gebruik van het ETE-gebouw 
verlengd. De huurovereenkomst met het kinderdagverblijf is hierop aangepast tot medio 2017. 
 
Voor ontwikkelingen langs het spoor geldt dat externe veiligheid, geluid en trillingen belangrijke 
aandachtspunten zijn. Per deelgebied en ontwikkeling zal vroegtijdig inzicht verkregen moeten 
worden in de kansen en bedreigingen van deze aspecten. 
 
Ontwikkelingsstrategie 
Op basis van de hoofdstructuur van het stedenbouwkundig plan uit 2012 en de analyse van de 
bestaande situatie geldt de volgende inzet voor de verdere ontwikkeling van Elst Centraal: 

- wonen ten noorden van Nieuwe Aamsestraat en de functie werken ten zuiden ervan, 
waarbij een functie met een maatschappelijk karakter op het stationsplein-oost een pré zou 
zijn; 

- inzetten op maximaal behoud van subsidies binnen Elst Centraal 1e fase. Het aanleggen 
van de hoofdinfrastructuur is de noodzakelijke eerste start van de herontwikkeling van het 
stationsgebied; 

- opgave is het financieel en ruimtelijk klaar staan voor toekomstige scenario’s t.a.v. 
verschillende functies, programma’s en fasering. 
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Flexibiliteit is noodzakelijk voor Elst Centraal, omdat de omstandigheden en de toekomst zeker nog 
niet ‘vaststaan’. Flexibiliteit betekent het niet eerder nemen van beslissingen dan strikt 
noodzakelijk en is voor Elst Centraal te vertalen naar: 

- Niet eerder geld uitgeven dan strikt noodzakelijk; vooraf afspraken maken met 
marktpartijen over (vroegtijdig) kostenverhaal. 

- Niet eerder openbare ruimte definitief inrichten dan noodzakelijk. De aanleg van openbare 
ruimte in fase 1 van Elst Centraal is nodig om (minimaal) de functies van station, 
onderdoorgangen, P+R-garage, fietsenstallingen en bebouwing aan weerszijden op de 
stationspleinen te kunnen ontsluiten. Dit is de hoofdstructuur. 
De overig delen van de openbare ruimte in Elst Centraal (de ‘substructuur’ binnen de 
deelgebieden) worden integraal ingericht met deze deelgebieden. 

- Niet eerder kaders vaststellen dan dat ontwikkeling van deelgebieden voldoende 
interessant en haalbaar is (bijvoorbeeld geen gemaatvoerde verkavelingsplannen en/of 
welstandscriteria vaststellen die later strijdig kunnen blijken met een gewenste 
ontwikkeling). 

 
De voorgaande analyse is aanleiding om het stedenbouwkundig plan te herzien. De concept 
herziening bevat een ruimtelijke vertaling van de programmatische heroriëntaties op het plan en 
de verschillende onderdelen/deelgebieden. De herziening laat de hoofdstructuur van het 
stedenbouwkundig plan uit 2012 in stand gelet op o.m. de in uitvoering zijnde infrastructuur. De 
(concept) herziening van het stedenbouwkundig plan dient financieel aan de grondexploitatie 
getoetst te worden. 
 
 

 
Afbeelding: Concept herziening van het stedenbouwkundig plan Elst Centraal 
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Voor de deelgebieden Het Klooster en het stationsplein-west is een verlaging van het aantal 
woningen en appartementen toegepast. Ook de appartementengebouwen in De Woongaard zijn 
gewijzigd door het loslaten van gebouwd parkeren dat als financieel onhaalbaar wordt gezien. 
Voor de deelgebieden ten zuiden van de Nieuwe Aamsestraat (Spoorlaan I, II en III) zijn diverse 
bedrijfssegmenteringen voorgesteld. Voor Spoorlaan I geldt dat hier een belangrijke meerwaarde 
te behalen is door in te zetten op een ‘gemengde’ invulling met bijvoorbeeld (deels) een 
maatschappelijke functie. Dit draagt bij aan de gewenste levendigheid en uitstraling op deze unieke 
locatie dicht bij het station. 
 
Op basis van de herziening van het stedenbouwkundig plan dient een beeldkwaliteitplan te worden 
opgesteld. Daarmee kan integraal de gewenste (basis)kwaliteit benoemd en bewaakt worden van 
het gehele projectgebied en de deelgebieden. 
 
Ten aanzien van grondbeleid en het financiële kader, gelegen in o.m. de grondexploitatie fase 1, 
geldt het volgende: 

- Maximaal inzetten en sturen op de actieve ontwikkeling van fase 1 van Elst Centraal en 
daarbij te anticiperen op de passieve fasen/deelgebieden. 

- Voor De Woongaard geldt een passief ofwel faciliterend grondbeleid. Met VOF Westeraam II 
moet een zogenaamde anterieure overeenkomst opgesteld worden t.b.v. kostenverhaal 
vanuit de gemeente. 

- Voor Het Klooster dient de samenwerking met VOF Westeraam II, die van een gedeelte van 
het perceel eigenaar is, nog bepaald te worden. Voor de gemeente geldt hierin het belang 
van de eigen grondpositie en het maken van integrale afspraken rondom een ontwikkeling 
van De Woongaard én Het Klooster. 

- Voor deelgebied Spoorlaan III, dat in eigendom is van Vestia, geldt eveneens een passief 
ofwel faciliterend grondbeleid. Vooralsnog is er geen reden om van dit uitgangspunt, zoals 
bepaald door de raad bij de financiële koerswijziging van Elst Centraal in 2013, af te 
wijken. 

 
De RO-juridische strategie voor Elst Centraal is als volgt: 

-  Er dient afstemming plaats te vinden over de programmering van woningen en 
bedrijfsruimten via de Woonagenda resp. het RPW mede gelet op de noodzakelijke 
onderbouwing via de ladder van duurzame verstedelijking. 
Voor een bestemmingsplan voor bedrijfsruimten in fase 1 van Elst Centraal wordt een 
nader en objectief marktonderzoek naar behoefte opgesteld  

- Er wordt een bestemmingsplan (postzegelplan) opgesteld per deelproject gelet op de 
verschillende grondeigendommen en mogelijkheden van kostenverhaal. Initiatief daartoe 
ligt in beginsel bij de grondeigenaar/ontwikkelaar. Een bestemmingsplan wordt niet eerder 
in procedure gebracht dan nadat overeenstemming is over fasering en kostenverhaal via 
een anterieure overeenkomst (c.q. een eventueel exploitatieplan). 

- Voor het Stationsplein-West wordt in eerste instantie één bestemmingsplan voor alle 
woonfuncties opgesteld. 

 
Er moet maximaal ingezet en gestuurd worden op de actieve ontwikkeling van fase 1 van Elst 
Centraal en vooral de locaties Spoorlaan I en II. Dit betreffen verdienlocaties in de grondexploitatie 
en kunnen ‘aanjagers’ zijn voor de verdere integrale ontwikkeling van Elst Centraal. Deze gewenste 
volgorde van ontwikkeling volgt ook uit een (ruimtelijke) logica om direct rond het station en de 
P+R-garage te starten en het voorkómen van (langdurig) braakliggend terrein i.v.m. sociale 
veiligheid. 
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1. Inleiding 
 
Het bestuur van de gemeente Overbetuwe heeft in 2014 over (de programmering in) Elst Centraal 
bepalende besluiten genomen, nl: 

- Er wordt geen Huis der Gemeente gerealiseerd op de locatie Elst Centraal. 
- De P+R-garage wordt gratis voor iedereen toegankelijk en in eigendom van NS 

overgenomen. 
- De opdracht voor de start realisatie van de onderdoorgangen voor langzaam- en 

snelverkeer bij het station is bevestigd. 
 
Verder zijn overige ontwikkelingen en kaders van belang: 

- De Raad van State heeft in 2013 o.m. de bestemming voor kantoren in Elst Centraal 
vernietigd. 

- In de omgeving van Elst Centraal spelen o.a. de belangen en toekomstige ontwikkelingen 
van bedrijven op De Aam een rol, mede in relatie tot een herstel van een nieuw 
bestemmingsplan. 

- In aangrenzende ontwikkelingslocaties voor bedrijven worden kavels in de markt gebracht. 
- De omstandigheden op de woningmarkt zijn voortdurend in ontwikkeling geweest. 
- Integraal met de aanleg van de beide onderdoorgangen wordt de hieraan gerelateerde 

openbare ruimte rondom het station (wegen, pleinen, water en groen) uitgevoerd, 
gefaseerd in 2015 en 2016. 

 
De opdracht voor de integrale ontwikkeling van Elst Centraal is met name bepaald in 2009 met de 
(eerste) ontwikkelingsstrategie en de vaststelling van de stedenbouwkundige visie. Het ruimtelijke 
kader voor de planuitwerking is vastgesteld in het stedenbouwkundig plan uit 2012 en in datzelfde 
jaar is het bestemmingsplan voor de eerste fase van Elst Centraal vastgesteld. 
 
Gegeven de bovenstaande besluiten en ontwikkelingen dient de ontwikkelingsstrategie voor Elst 
Centraal herijkt te worden. Naast een heroriëntatie op de toekomstige invulling van de vrijgekomen 
locaties aan de oostzijde van het spoor (ten zuiden van de Nieuwe Aamsestraat) dient ook de 
overige (woningbouw-) programmering tegen het licht te worden gehouden. Dit betreft zowel 
locaties die in eigendom zijn bij de gemeente als bij marktpartijen. Met hen zijn ook gesprekken 
gevoerd om hun actuele visie op Elst Centraal te inventariseren. Ook met andere betrokken 
partijen is overleg geweest. 
 

1.1 Opdracht en vervolg 
 
In de Uitvoeringsagenda 2014-2018 is afgesproken deze herijking van de ontwikkelingsstrategie op 
te stellen. De opdrachtformulering en de onderdelen van de ontwikkelingsstrategie zijn vastgesteld 
in de stuurgroep Elst Centraal van november 2014. 
 
De voorlopige resultaten van de concept herijking zijn in april 2015 aan het college gepresenteerd. 
De laatste inventarisatiegesprekken zijn afgerond in juli 2015, waaronder de agendering van de 
concept ideeën uit de herziening van het stedenbouwkundig plan in het periodieke ‘Ruimte-overleg’ 
met de provincie Gelderland. 
 
Het voorliggende concept van de herijkte ontwikkelingsstrategie wordt na collegebehandeling ter 
informatie aan de raad gepresenteerd. Daarna zal de concept ontwikkelingsstrategie 
teruggekoppeld worden naar de betrokken marktpartijen. 
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Na de terugkoppeling met betrokken marktpartijen wordt het definitieve rapport van de herijking 
van de ontwikkelingsstrategie voorgelegd aan het college ter vaststelling en ter kennisname aan de 
raad aangeboden. 
 
Om de heroriëntatie op programma’s en nieuwe invullingen ruimtelijk te kunnen beoordelen, is 
parallel een aanzet gemaakt voor een herziening van het stedenbouwkundig plan. Deze is als 
bijlage 1 bijgevoegd. Dit concept herziening van het stedenbouwkundig plan is een ruimtelijke en 
verbeeldende toelichting op wat in deze ontwikkelingsstrategie is beschreven. Na afronding van de 
ontwikkelingsstrategie wordt de herziening van het stedenbouwkundig plan afgerond en separaat 
ter vaststelling aangeboden aan het college en de raad. Onderhavige herijking van de 
ontwikkelingsstrategie is dan ook vooral een procesdocument om de integrale ontwikkeling van Elst 
Centraal te richten naar de toekomst en met de hieruit volgende producten en activiteiten het 
project ‘klaar te zetten’ voor de toekomst. 
 

1.2 Opzet 
 
De opzet van de herijking van de ontwikkelingsstrategie is als volgt: 

- Eerst is de bestaande situatie in kaart gebracht via een inventarisatie bij marktpartijen, een 
omgevingsanalyse en een beoordeling van (de stand van zaken van) het huidige 
stedenbouwkundige plan, zoals deze is vastgesteld in 2012 en laatst gewijzigd in 2013. 

- Vervolgens zijn conclusies voor de herijking van de ontwikkelingsstrategie geformuleerd en 
waar nodig uitgewerkt naar relevante vakgebieden binnen het project. 

 
In de tekst zijn namen van deelgebieden en grondeigenaren opgenomen zonder (telkens) een 
beschrijving van de locatie etc. Gemakshalve wordt hierbij verwezen naar de aanzet van de 
herziening van het stedenbouwkundig plan (bijlage 1) en de tekening met eigendommen (bijlage 
2). 
 

1.3 Kaders 
 
De volgende kaders gelden voor het project Elst Centraal en vormen een voorwaarde c.q. 
uitgangspunt voor onderhavige herijking van de ontwikkelingsstrategie en vervolg: 

- Ontwikkelingsstrategie Elst Centraal (B&W 2009) 
- Visie Elst Zuidoost (raad 2012) 
- Stedenbouwkundig plan (raad 2012) 
- Bestemmingsplan 1e fase (raad 2012) 
- Grondexploitatie 1e fase (raad 2015) na koerswijziging 2013 
- Coalitieprogramma 2014-2018 
- Uitvoeringsagenda 2014-2018 
- Overige relevante beleidskaders, zoals de Nota grondbeleid 2009 
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2. Analyse bestaande situatie 
 
De analyse van de bestaande situatie bestaat uit een inventarisatie van de visies van de externe 
partijen die bij de ontwikkeling van het project zijn betrokken en een daarmee gepaard gaande 
inhoudelijke beoordeling van het plan. De betrokken partijen zijn grondeigenaar, marktpartij en 
overheidsorgaan (provincie). Tevens is een omgevingsanalyse uitgevoerd. 
 

2.1 Inventarisatie marktpartijen 
 
Binnen de projectgrens van Elst Centraal zijn meerdere marktpartijen betrokken. Met hen zijn van 
februari t/m juli 2015 gesprekken gevoerd om hun actuele visie op Elst Centraal te vernemen. 

2.1.1 VOF Westeraam II 
 
VOF Westeraam II is de grondeigenaar van deelgebieden met woningbouw: De Woongaard 
(geheel) en Het Klooster (deels). Het andere deel van Het Klooster is in eigendom van de 
gemeente. In VOF Westeraam II werken drie ontwikkelende marktpartijen samen die tevens via de 
GEM Westeraam in deze wijk ontwikkelen en bouwen. Met de VOF Westeraam II heeft een overleg 
plaatsgevonden over hun actuele visie op Elst Centraal. De door hen gewenste ontwikkeling ziet er 
als volgt uit. 
 
De Woongaard 
Het programma van grondgebonden woningen op de Woongaard wordt over het algemeen (nog) 
courant gevonden. In de fasering sluit het woningbouwprogramma, wat VOF Westeraam II betreft, 
aan op de ontwikkeling en verkoop van woningen in de Vierslag in Westeraam. Bij een 
verkoopsnelheid volgens verwachting in de Vierslag zou dit betekenen dat een verkoop van 
woningen in De Woongaard over 2 tot 3 jaar kan plaats vinden. Er is door VOF Westeraam II niet 
specifiek aangegeven dat er sprake zal zijn van een concurrerende overlap met het 
woningbouwprogramma en de fasering in de ontwikkellocatie De Pas. 
 
Aan de westzijde (‘op de kop’) van De Woongaard zijn twee appartementengebouwen gelegen 
waarvan VOF Westeraam II aangeeft dat hiervoor mogelijk marktinteresse is vanuit beleggers. 
Vanuit de woningcorporatie(s) lijkt er geen interesse te zijn. Een gebouwde parkeeroplossing onder 
de gebouwen wordt als financieel onhaalbaar gezien. Een verdergaand genoemd alternatief is het 
programmeren van beneden-bovenwoningen op deze locatie. 
 
Het Klooster 
VOF Westeraam II geeft verder aan dat het programma van Het Klooster te vol is, zeker ten 
aanzien van het aantal appartementen. Er is geen courante markt voor het huidige (volle) 
programma. Voor appartementen is beperkte interesse in sociale verhuur en voor grondgebonden 
woningen op deze locatie is mogelijk interesse vanuit beleggers. 
 
Voor de realisatie van infrastructuur binnen het bestemmingsplan Elst Centraal uit 2012 – het 
verleggen van tracé Regenboog in aansluiting op Nieuwe Aamsestraat – heeft de gemeente in 2013 
gronden verworven van VOF Westeraam II. Daarbij hebben partijen verder intentie-afspraken 
gemaakt over de ontwikkeling van De Woongaard en Het Klooster, e.e.a. binnen de vigerende 
(financiële) raadskaders over Elst Centraal. Deze afspraken betreffen inspanningsverplichtingen en 
gaan o.m. over de zelfrealisatie van De Woongaard door VOF Westeraam II en de planologische 
medewerking van de gemeente aan een kwalitatief en financieel-economisch uitvoerbaar plan. De 
gemaakte intentie-afspraken zijn uitgangspunt voor de verdere ontwikkelingsstrategie, zie onder 
3.2 Grondbeleid. 
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2.1.2 Vestia 
 
Woningcorporatie Vestia is grondeigenaar van het deelgebied dat in het stedenbouwkundig plan uit 
2012 Overtoom heet. Waar in het verleden nog woningbouw stond geprogrammeerd, is in het 
stedenbouwkundig plan 2012 gekozen voor een programma met kantoren/bedrijven, mede naar 
aanleiding van de visie Elst Zuidoost uit 2012 en de directe nabijheid van het bedrijventerrein De 
Aam. Aan de noordzijde van het perceel, langs de Nieuwe Aamsestraat, was een beperkt 
programma voorzien van appartementen in de sociale categorie. 
 
Met Vestia heeft een overleg plaatsgevonden om hun visie op het project te vernemen. Vestia heeft 
daarbij aangegeven geen ontwikkelingsplannen te hebben mede gelet op de geprogrammeerde 
functies. De strategie van Vestia is dan ook verkoop van hun grondpositie. Op dit moment heeft 
Vestia de locatie Overtoom in hun in verkoop staande vastgoedportefeuille opgenomen op basis 
van het programma uit het stedenbouwkundig plan 2012. 
Voor verbreding van de verkoopmogelijkheden heeft Vestia aangegeven of het van de gemeente 
medewerking kan krijgen voor een ontwikkeling van het perceel met meer functies, waaronder 
perifere / grootschalige detailhandel. 
 
Ter uitvoering van het bestemmingsplan Elst Centraal heeft de gemeente grond verworven van 
Vestia voor het realiseren van infrastructuur. Dit betrof een gedeeltelijke aankoop van het perceel 
van Vestia. Vestia heeft in dat kader haar gehele perceel te koop aangeboden, maar gelet op de 
vraagprijs en het (passieve) grondbeleid van de gemeente is ervoor gekozen dit perceel niet in zijn 
geheel te verwerven. Voor het perceel van Vestia geldt verder nog een saneringsopgave. 
 

2.1.3 NS 
 
NS is grondeigenaar van het Stationsplein-West; het voormalige busplein aan centrumzijde. Voor 
de situatie van het busplein geldt een zogeheten voorpleinovereenkomst tussen gemeente en NS 
waarin o.m. afspraken zijn gemaakt over beheer en onderhoud. Het definitief inrichtingsplan voor 
de openbare ruimte in Elst Centraal dat in juli jl. is opgeleverd, is positief ontvangen door NS en zal 
de nieuwe basis vormen voor een actualisatie van de voorpleinovereenkomst. 
 
Het eigendom van NS aan de westzijde van het station is buiten de aankoop door de gemeente 
(van gronden aan de oostzijde) in 2009 gehouden. In de betreffende koopovereenkomst is 
afgesproken dat de gemeente een eerste recht van koop heeft voor het gedeelte van het perceel 
dat conform de stedenbouwkundige visie in ontwikkeling kan worden gebracht. Dit betreft concreet 
de grond onder (een gedeelte van) het appartementengebouw dat aan de westzijde van het station 
is voorzien. Deze afspraak is nog steeds van toepassing. 
 
NS is verder grondeigenaar van delen van de oostzijde van het station waarop de gemeente een 
recht van erfpacht heeft voor de voormalige locatie van het inmiddels geschrapte Huis der 
Gemeente èn voor de ondergrond van de P+R-garage. Voor een nieuwe ontwikkeling van de 
oostzijde van het station dient NS toestemming te verlenen om het betreffende recht van erfpacht 
te kunnen vervreemden. Deze toestemming is verleend voor een concrete initiatiefnemer die zich 
heeft gemeld. 
 
NS is tevens eigenaar van de kiosk op het station en verhuurt deze aan een exploitant. Naast het 
bieden van koffie/snacks aan reizigers levert een kiosk ook een bijdrage aan het gewenste ‘sociale 
toezicht’. De NS wil graag met de gemeente in gesprek om te verkennen of ten aanzien van sociale 
veiligheid een meerwaarde gecreëerd kan worden in de samenwerking met het gemeentelijk 
serviceteam dat op het station actief is. Dit gemeentelijke project is in 2014 voor vier jaar 
verlengd. 
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2.2 Provinciaal en gemeentelijk beleid 
 
Voor het ruimtelijke programma in Elst Centraal is het provinciale en gemeentelijk beleid van 
belang en de daarbij behorende regionale afstemming. Voor de functies woningbouw, kantoren en 
bedrijvigheid/detailhandel is een korte inventarisatie gedaan. 
 
Belangrijk aandachtspunt daarbij is de ladder van duurzame verstedelijking welke sinds oktober 
2012 geldt. Deze ladder houdt een drietal stappen in waaraan ruimtelijke plannen getoetst moeten 
worden. De ladder geldt als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening en de toets hieraan is 
inmiddels een vast onderdeel van de onderbouwing van bestemmingsplannen. De toepassing wordt 
kritisch gevolgd en beoordeeld zoals blijkt uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. De belangrijke eerste stap houdt in dat objectief onderbouwd moet worden 
dat er regionale behoefte is aan het in het plan voorgestelde programma. Als de voorgenomen 
ontwikkeling past binnen de regionale behoefte, dan is stap 2 aan de orde. Hierin moet worden 
beoordeeld of de beoogde ontwikkeling kan plaatsvinden binnen het stedelijk gebied. Gelet op de 
ligging van Elst Centraal lijkt deze tweede stap op voorhand geen problemen op te leveren. De 
derde stap is in dat geval dan ook niet aan de orde. Daarbij geldt ook dat de in de derde stap 
vereiste multimodale ontsluiting, als de ontwikkeling niet binnen stedelijk gebied past, voor Elst 
Centraal met de OV-voorzieningen geen probleem zou moeten zijn. De nadruk ligt daarmee op stap 
1 – de concrete onderbouwing van de behoefte – die in alle gevallen (als eerste) benodigd is. 
 
Wonen 
Voor het woningprogramma van Elst Centraal geldt dat deze is opgenomen in de regionale 
Woonagenda. Deze agenda met het regionale woningbouwprogramma is in oktober 2014 
vastgesteld door betrokken gemeenten in de subregio Arnhem alsmede de provincie Gelderland. In 
de regionale Woonagenda wordt gewerkt met het zogeheten ‘stoplichtmodel’ waarin projecten zijn 
onderverdeeld als ze kansrijk zijn en passen bij de ladder van duurzame verstedelijking. 
 
Voor Elst Centraal geldt dat De Woongaard in het ‘stoplichtmodel’ op groen staat, evenals het 
beperkte sociale woningbouwprogramma op de Overtoom. Voor de woningbouwprogramma’s in Het 
Klooster en op het Stationsplein-West geldt de kleur oranje. De regionale afspraken voorzien erin 
dat hiervoor in principe een herprogrammering moet gaan plaatsvinden. 
 

Afbeelding uit de regionale Woonagenda (oktober 2014)  
 
Ten aanzien van de fasering is voor de regionale Woonagenda een behoefteonderzoek uitgevoerd 
met een kwantitatieve en kwalitatieve vergelijking tussen vraag en aanbod. Voor het totaal van 
Overbetuwse projecten wordt voor de behoefte tot 2020 een redelijk evenwicht gezien ten aanzien 
van de ‘harde capaciteit’ in aanbod. Inclusief ‘zachte capaciteit’ kan er een ‘stuwmeer’ optreden. 
Tot 2030 wordt een balans voorzien tussen capaciteit en vraag. 
 
Het is de bedoeling dat betrokken overheden in het kader van de Woonagenda het regionale 
woningbouwprogramma in eind 2015/begin 2016 actualiseren 
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Kantoren 
Voor zelfstandige (grootschalige) kantoren zijn in Elst Centraal nauwelijks tot geen mogelijkheden 
meer om deze (planologisch) te kunnen onderbouwen. Regionaal is sprake van een structureel 
overaanbod in de kantorensector. Het is de verwachting dat deze sector qua kansen van 
ontwikkeling en realisatie voor de komende jaren blijvend zal stagneren en zich vooral zal richten 
op Arnhem en Nijmegen. 
 
De Raad van State vernietigde in 2013 de bestemming kantoren, gelegen naast de P+R-garage, 
omdat de gemeente onvoldoende de concrete behoefte hieraan kon motiveren. Omdat de wet nu 
meer expliciet vraagt de behoefte te onderbouwen, is die motivering alleen nog maar moeilijker 
geworden; zeker gelet op de huidige leegstand van bestaande kantoren in met name Arnhem en 
Nijmegen. Hoewel in Overbetuwe beperkte leegstand is van zelfstandige kantoren – er is meer 
sprake van ‘standaard frictie’ in het relatief beperkte kantorenprogramma – is het huidige verschil 
tussen regionale behoefte aan en aanbod van (grootschalige) zelfstandige kantoorruimte voldoende 
aanleiding om deze functie binnen Elst Centraal voorlopig als onhaalbaar te beschouwen. Als 
uitzondering hierop geldt mogelijk een beperkt kantorenprogramma dat ondergeschikt is aan een 
bedrijfs- en/of maatschappelijke functie en een kwalitatief onderscheidend segment kan bedienen 
dat in het geval van Elst Centraal de directe nabijheid van het station kan zijn. 
 
Bedrijvigheid/detailhandel 
Voor bedrijfsruimten in het algemeen 
is van belang dat Elst Centraal geen 
deel uitmaakt van de 
herstructurering Elst Zuidoost zoals 
opgenomen in het Regionale 
Programma Bedrijventerreinen 
(RPB). Het toevoegen van nieuwe m2 
bedrijfsruimten dient dan ingebracht 
te worden in de actualisatie van het 
RPB die in augustus 2015 is gestart 
onder de naam Regionaal 
Programma Werken (RPW). 
 
Gelet op de bestaande capaciteit in 
aanbod van bedrijfskavels in Elst en 
Overbetuwe is het belangrijk om 
nadrukkelijk te kiezen voor een 
kwalitatieve segmentering. Voor Elst 
Centraal is dit uiteraard de directe 
nabijheid van het station als 
multimodaal OV knooppunt. 
 
Voor perifere/grootschalige 
detailhandel geldt de regionale 
afspraak dat toevoegingen van meer 
dan 1.500 m2 bvo de grens is 
waarboven regionale afstemming via 
het RPW moet plaatsvinden.      Visie Elst Zuidoost (juni 2012) 
 
Gemeente 
Ten aanzien van gemeentelijk beleid zijn eerder genomen raadsbesluiten van belang, zoals de 
vaststelling van het Stedenbouwkundig Plan in 2012 en de Visie Elst Zuidoost in hetzelfde jaar. Op 
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onderdelen dient het stedenbouwkundig plan herzien te worden, daarover meer in navolgende 
paragrafen. De integrale kwaliteit van het stationsgebied staat daarbij nog steeds overeind. 
In fase 1 van Elst Centraal worden dan ook grote investeringen gepleegd in de infrastructuur om 
het station en overige OV-modaliteiten beter bereikbaar te maken. Naast de functie voor OV geldt 
voor Elst Centraal nog steeds de uitdaging om het stationsgebied vanuit de huidige situatie te 
herontwikkelen naar een gebied waar het prettig wonen, werken en verblijven is. 
 
In de Visie Elst Zuidoost wordt gesteld dat op de noordelijke helft van De Aam – waartoe dan ook 
het zuidelijk deel van Elst Centraal gerekend kan worden – grootschalige/perifere detailhandel 
mogelijk kan zijn. De noord(west)rand van De Aam grenst direct aan Elst Centraal en dit gedeelte 
van het bedrijventerrein en het stationsgebied lopen dan ook in elkaar over. Langs deze rand en in 
het verlengde van de zone langs de Nieuwe Aamsestraat is de gewenste invulling hoogwaardige 
bedrijvigheid. Voor het gedeelte van Elst Centraal ten oosten van het spoor en ten zuiden van de 
Nieuwe Aamsestraat geldt dit dan logischerwijs ook. 
 

2.3 Omgevingsanalyse 
 
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de (directe) omgeving van het plan en aangegeven 
of, en welke invloed er is. Deze invloed kan eenzijdig zijn maar ook van weerszijden komen. 

2.3.1 Bedrijven De Aam 
 
Op het bedrijventerrein De Aam bevinden zich enkele bedrijven waarvan de milieuhinder 
belangrijke invloed heeft op het plan en andersom het plan op de bedrijven. De Raad van State 
heeft immers geoordeeld dat in het bestemmingsplan Elst Centraal uit 2012 de maximale 
planologische mogelijkheden van de betreffende bedrijven onvoldoende zijn onderzocht gelet op de 
noodzakelijke onderbouwing van een aanvaardbaar verblijfsklimaat in de bestemmingen voor 
(destijds) het Huis der Gemeente en kantoren in Elst Centraal. 
 
De raad heeft op 4 februari 2014 per amendement het college opdracht gegeven om een mogelijke 
reparatie van het bestemmingsplan te onderzoeken en dit voor te leggen aan de raad. Dit betrof 
naast de bestemming voor het Huis der Gemeente ook de locatie van kantoren naast de P+R-
garage. In het Coalitieakkoord 2014-2018 is het Huis der Gemeente geschrapt. Desalniettemin is 
dit onderzoek nog steeds nodig geacht om te kunnen beoordelen of andere functies met een ‘semi-
gevoelige’ bestemming alsnog mogelijk zijn in de eerste fase van Elst Centraal. 
 
In 2014 is uitgebreid milieutechnisch onderzoek verricht door een extern bureau. Het onderzoek 
heeft zich gericht op een aanvaardbaar verblijfsklimaat (voor nieuwe bestemmingen binnen Elst 
Centraal en ten zuiden van de Nieuwe Aamsestraat) met als uitgangspunt de representatieve 
invulling van de maximale planologische mogelijkheden van nabij gelegen bedrijven. Voor zover 
toestemming is verleend door betrokken bedrijven waren ook bedrijfsbezoeken onderdeel van het 
onderzoek. De algemene conclusie uit het onderzoek is dat er sprake is van een aanvaardbaar te 
maken verblijfsklimaat voor ‘semi-gevoelige’ bestemmingen (in Elst Centraal) vanwege de 
vergunde activiteiten én vanwege de maximale planologische mogelijkheden van de bedrijven. Op 
basis van deze conclusie kunnen gebruiksmogelijkheden bepaald worden voor een nieuwe invulling 
van functies ten zuiden van de Nieuwe Aamsestraat. De conclusies van het onderzoek zijn 
teruggekoppeld met de bedrijven. 
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2.3.2 HJ Heinz 
 
Firma HJ Heinz is een belangrijke partij in het project. De meeste inzet richting HJ Heinz is reeds 
de afgelopen jaren gedaan waarbij overeenstemming is bereikt over de noodzakelijke grondkoop 
en financiële schadeloosstelling. Anno 2015 zijn de afspraken uit de in 2013 gesloten overeenkomst 
(bijna) uitgevoerd. De gemeente heeft het eigendom verkregen van de voor het 3e spoor en de 
auto-onderdoorgang noodzakelijke gronden en heeft de afgesproken schadeloosstelling aan HJ 
Heinz betaald. De gronden voor het 3e spoor zijn daarbij doorgeleverd naar ProRail als 
spoorbeheerder. HJ Heinz realiseert op dit moment de transitie van het logistieke bedrijfsproces om 
gebruik te gaan maken van de nieuwe zuidelijke ontsluiting: de inmiddels gerealiseerde TEOstraat. 
Naar verwachting is dit begin 2016 of mogelijk al eind 2015 afgerond, zodat de noordelijke 
ontsluiting op dat moment opgeheven kan worden. 
 

2.3.3 Omwonenden 
 
In en rondom het projectgebied van Elst Centraal zijn veel omwonenden met uiteenlopende 
belangen. Communicatie vooraf en tijdens het planontwikkelingsproces is daarbij belangrijk voor 
het verkrijgen en behouden van draagvlak. Met de onderhanden realisatie van de onderdoorgangen 
is de communicatie meer gericht op uitvoering. Afhankelijk van de locatie en de fase van 
planontwikkeling en -uitvoering van de verschillende deelgebieden wordt indien nodig maatwerk in 
de communicatie en informatievoorziening geleverd. 
 

2.3.4 Tijdelijk gebruik pand Nieuwe Aamsestraat 11 
 
Het pand aan de Nieuwe Aamsestraat 11 – het zogeheten ETE-gebouw, gelegen in deelgebied Het 
Klooster – wordt tijdelijk verhuurd aan een kinderdagverblijf. Omdat er nog geen definitieve 
ontwikkeldatum is voor deelgebied Het Klooster en daarmee nog geen definitieve sloopdatum voor 
het pand bekend is, is het tijdelijke gebruik verlengd. Leegstand van het pand wordt als 
onwenselijk beschouwd gelet op risico’s van kraak en vandalisme. De huurovereenkomst geldt 
thans tot en met juni 2017. Afhankelijk van de planontwikkeling Elst Centraal en specifiek het 
Klooster moet voordien besloten worden of verder tijdelijk gebruik mogelijk en wenselijk is. Het 
kinderdagverblijf is op de hoogte dat het gebruik tijdelijk is en dat het zelf naar permanente 
huisvesting zal moeten zoeken. 
 

2.3.5 Overige ontwikkelingen 
 
Binnen Elst zijn enkele ontwikkelingen van belang die een relatie (kunnen) hebben met Elst 
Centraal. Enkele zijn reeds aan bod gekomen. 
 

- Westeraam: door VOF Westeraam II is een koppeling gemaakt tussen de verkoopfasering 
van De Vierslag in Westeraam en het in ontwikkeling nemen van De Woongaard in Elst 
Centraal. 

- De Pas: Het woningbouwprogramma in Elst Centraal wordt op dit moment niet als 
concurrerende overlap gezien. Het zijn immers twee nogal verschillende woonmilieus: 
stationslocatie nabij centrum én ‘suburbaan’ aan dorpsrand. Het is wel verstandig rekening 
te blijven houden met kwalitatieve aspecten zoals de fasering en programmering van deze 
locatie. 

- Bedrijfsruimten Overbetuwe en Elst Zuidoost: voor Overbetuwe algemeen en Elst Zuidoost 
specifiek geldt dat enkele locaties met (nieuwe) bedrijfsbestemmingen in ontwikkeling zijn. 
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Gelet op de eerder beschreven noodzakelijke afstemming via het RPW dient belangrijke 
aandacht uit te gaan naar de onderlinge concurrentiepositie en de mogelijkheden voor 
kwalitatieve segmentering. 

- OBC: Elst Centraal is geen voorkeursalternatief in huisvestingsscenario’s die thans 
onderzocht worden 

 

2.4 Het plan 
 
Het ruimtelijke en programmatische kader van Elst Centraal is vastgelegd in het stedenbouwkundig 
plan dat in mei 2012 door de raad is vastgesteld. Belangrijke onderdelen van de eerste fase zijn in 
uitvoering of reeds uitgevoerd. Het betreft de infrastructuur – onderdoorgangen incl. aansluitende 
wegen en pleinen en de aanpassingen op en rondom het station – en de P+R-garage. Twee 
onderdelen uit de eerste fase zijn geschrapt (Huis der Gemeente) of niet meer haalbaar geacht 
(zelfstandige kantoren naast P+R-garage). Dit betekent dat moet worden onderzocht voor welke 
andere bestemmingen / functies Elst Centraal wel kansen biedt. 
 
Naast het aanpassen van het stedenbouwkundig plan op voornoemde twee onderdelen, moeten de 
overige delen met woningbouw en bedrijfsruimten kritisch tegen het licht worden gehouden. Voor 
wat betreft de genoemde woningbouwlocaties is daarom geïnventariseerd welke aanpak de in het 
plangebied aanwezige partijen voorstaan en wordt onderzocht of een integraal afgestemd plan voor 
het gehele plangebied Elst Centraal een kans heeft. 
 
Onderdoorgangen en openbare ruimte 
De ‘drager’ van Elst Centraal is de infrastructuur van de nieuwe onderdoorgangen en her in te 
richten openbare ruimte. Dit laatste betreft reconstructie of nieuwe aanleg van wegen, pleinen, 
groen en water. Deze infrastructuur is een belangrijk onderdeel van de eerste fase van Elst 
Centraal – die sinds 2009 als ‘harde’ fase geldt – en zorgt voor een beter bereikbaar station. Een 
goed aangelegd en bereikbaar openbaar gebied stimuleert de bouwontwikkeling en creëert tevens 
duidelijke ‘bouwvelden’.  
 
P+R-garage 
De P+R-garage is tevens een belangrijk onderdeel van de eerste ‘harde’ fase van Elst Centraal en 
draagt bij aan de functie van station Elst als multimodaal OV-knooppunt. De gratis toegang in de 
parkeergarage, die in mei 2015 is geopend, biedt ook kansen voor de nieuwe functies in het 
stationsgebied. 
 
Programma en stedenbouw 
Op programmatisch en stedenbouwkundig niveau is een aanpassing van vooral de deelgebieden 
Het Klooster en Stationsplein-West wenselijk. In Het Klooster zijn veel appartementen voorzien en 
dit programma wordt inmiddels voor een kansrijke ontwikkeling als te vol gezien dat niet (meer) 
courant aansluit op de markt. De financiële motivatie vanuit de historie van het plan en de destijds 
heersende marktomstandigheden zijn thans niet direct meer van toepassing. Voor Het Klooster 
geldt een passief grondbeleid ten aanzien van het eigendom van VOF Westeraam II. Voor het 
gemeentelijk eigendom (ETE-gebouw) heeft reeds een afboeking van de boekwaarde (tot 
taxatiewaarde) plaatsgevonden. Een ‘verlichting’ van het programma is wenselijk. 
 
Voor het Stationsplein-West geldt dat het programma en de ruimtelijke invulling met 
appartementen nog steeds als wenselijk wordt gezien maar in een licht afgeslankte vorm kan 
plaatsvinden, waarbij de eerder voorziene overkluizing over de Oude Aamsestraat wordt 
losgelaten. 
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Financiën 
Het financiële kader voor Elst Centraal is gelegen in de grondexploitatie, voor het laatst herzien per 
1-1-2015 en vastgesteld in mei 2015. De grondexploitatie betreft fase 1 van Elst Centraal en hierin 
zijn alle kosten opgenomen voor o.m. het bouw- en woonrijp maken en zijn alle geraamde 
opbrengsten opgenomen van (normatief) bepaalde uitgeefbare gronden. 
 
In 2013 heeft de raad besloten een financiële koerswijziging voor Elst Centraal in te zetten. De 
gronden waar het woningbouwprogramma is geprojecteerd (Het Klooster, De Woongaard en 
Stationsplein-West) en/of die in eigendom zijn van marktpartijen (De Woongaard, De Overtoom en 
deels Het Klooster) zijn uit de grondexploitatie gehaald. Deze gronden blijven onderdeel van het 
project en de herontwikkeling van het stationsgebied, maar hiervoor geldt een passief grondbeleid. 
 
De actieve gebiedsontwikkeling in een grondexploitatie is beperkt tot de eerste fase. Sinds 2013 is 
dan ook administratief sprake van de volgende complexen: 

- G 071 Elst Centraal fase 1 
- G 102 ETE 
- G 103 Klooster 
- G 104 Passief 

 
Op de volgende afbeelding staan de begrenzingen van de complexen weergegeven. 
 

Afbeelding: Elst Centraal met fase 1 (grondexploitatie, paars omlijnd) en overige/passieve 
complexen 
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Marktonderzoek en -interesse 
Voor bedrijfsruimten geldt in algemene zin dat de in 2013 gehouden marktconsultatie nog als 
bruikbaar wordt beschouwd. Dat betekent dat het volgende is gewenst: 

- Functionele diversiteit (functies die station Elst als multimodaal OV-knooppunt 
ondersteunen en er baat bij hebben). 

- Flexibiliteit en maatwerk. 
- Kleinschaligheid (kavels van 1.500 tot 2.000 m2). 
- Aandacht voor (interne) concurrentiepositie. 

 
In 2015 heeft zich bij de gemeente een partij gemeld die concrete interesse heeft in een 
ontwikkeling op de locatie Spoorlaan I op het stationsplein-oost. Het betreft een organisatie met 
een maatschappelijke inslag en de kenmerken ervan maken het vanuit ruimtelijk motief een 
gewenste invulling op deze locatie. Er zijn gesprekken gestart om de interesse te concretiseren in 
verdere proces- en procedureafspraken. Een mogelijke fasering die daarbij is genoemd is 2019-
2020. 
 
Milieu 
Voor ontwikkelingen langs het spoor geldt dat externe veiligheid, geluid en trillingen belangrijke 
aandachtspunten zijn. Per deelgebied en ontwikkeling zal vroegtijdig inzicht verkregen moeten 
worden in de kansen en bedreigingen van deze aspecten. 
 
Gelet op de conclusies uit het milieuonderzoek naar ontwikkelingen in Elst Centraal en milieuhinder 
en ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven op De Aam – zie paragraaf 2.3.1 – wordt herstel van 
bestemmingen met een ‘semi-gevoelige’ functie mogelijk geacht. 
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2.5 Conclusies functies, programma en stedenbouw 
 
Uit de voorgaande inventarisatie bij marktpartijen, omgevingsanalyse en stand van zaken van het 
plan kunnen de volgende conclusies en acties ten aanzien van functies, programma en stedenbouw 
in Elst Centraal onderscheiden worden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nieuwe ruimtelijke opgave definiëren voor Stationsplein-Oost en locatie 
naast P+R-garage. 

- Herijken programma en ruimtelijke inpassing appartementengebouw op 
Stationsplein-West. 

- Woningbouwprogramma op Het Klooster minder ‘gespannen’ maken incl. 
nader bezien opgave voor aandeel sociale woningbouw. 

- Appartementengebouwen op De Woongaard herprogrammeren v.w.b. 
geen gebouwd parkeren. 

- Stedenbouwkundige heroriëntatie van plan na vervallen van het Huis der 
Gemeente. Hierin dient dan ook locatie Overtoom meegenomen te worden 
gelet op marktkansen programma en in relatie tot Visie Elst Zuidoost. 

- Semi-gevoelige bestemmingen in Elst Centraal ten zuiden van Nieuwe 
Aamsestraat zijn mogelijk gelet op milieuhinder De Aam – met 
inachtneming van overige milieuaspecten zoals vanuit het spoor. 

- Nieuw woningbouwprogramma uit herziening van het stedenbouwkundig 
plan meenemen in de actualisatie van het regionale 
woningbouwprogramma (Woonagenda). 

- Nieuw programma aan bedrijfsfuncties uit herziening van het 
stedenbouwkundig plan meenemen in de actualisatie van het Regionale 
Programma Werken (RPW). 
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3. Ontwikkelingsstrategie 
 
In dit hoofdstuk wordt de nieuwe ontwikkelingsstrategie voor Elst Centraal toegelicht op basis van 
de analyses en conclusies uit het voorgaande hoofdstuk. Deze ontwikkelingsstrategie geldt als een 
herijking gelet op de eerdere strategie uit 2009 en de bestaande kaders van het project Elst 
Centraal. Allereerst wordt een korte toelichting gegeven op de aanzet voor de herziening van het 
stedenbouwkundig plan. Deze herziening wordt via een separate procedure ter vaststelling 
aangeboden aan de raad. Vervolgens wordt de ontwikkelingsstrategie uitgewerkt in de concrete 
vervolgrichtingen; deze worden besproken/weergegeven per vakdiscipline. 
 
Op basis van de hoofdstructuur van het stedenbouwkundig plan uit 2012 en de analyse van de 
bestaande situatie uit hoofdstuk 2 geldt de volgende inzet voor de verdere ontwikkeling van Elst 
Centraal: 

- wonen ten noorden van Nieuwe Aamsestraat en de functie werken ten zuiden ervan; 
- inzetten op maximaal behoud van subsidies binnen Elst Centraal 1e fase. Het aanleggen 

van de hoofdinfrastructuur is de noodzakelijke eerste start van de herontwikkeling van het 
stationsgebied; 

- opgave is het financieel en ruimtelijk klaar staan voor toekomstige scenario’s t.a.v. 
verschillende functies, programma’s en fasering. 

 
Flexibiliteit is noodzakelijk voor Elst Centraal, omdat de omstandigheden en de toekomst zeker nog 
niet ‘vaststaan’. Flexibiliteit betekent het niet eerder nemen van beslissingen dan strikt 
noodzakelijk en is voor Elst Centraal te vertalen naar: 

- Niet eerder geld uitgeven dan strikt noodzakelijk; vooraf afspraken maken met 
marktpartijen over (vroegtijdig) kostenverhaal. 

- Niet eerder openbare ruimte definitief inrichten dan noodzakelijk. 
- Niet eerder kaders vaststellen dan dat ontwikkeling van deelgebieden voldoende 

interessant en haalbaar is (bijvoorbeeld geen gemaatvoerde verkavelingsplannen en/of 
welstandscriteria vaststellen die later strijdig kunnen blijken met een gewenste 
ontwikkeling). 

 

3.1 Herziening stedenbouwkundig plan 
 
De herziening van het stedenbouwkundig plan bevat een ruimtelijke vertaling van de 
programmatische heroriëntaties op het plan en de verschillende onderdelen/deelgebieden. De 
tekening is opgenomen als bijlage 1. Het plan is geen letterlijke weergave van hoe Elst Centraal 
eruit (exact) komt te zien, maar bevat de ruimtelijke en programmatische uitgangspunten voor de 
uitwerking van de verschillende deelgebieden. 
De herziening laat de hoofdstructuur van het stedenbouwkundig plan uit 2012 in stand gelet op 
o.m. de in uitvoering zijnde infrastructuur. Het in juni 2015 opgeleverde definitief inrichtingsplan 
voor de openbare ruimte is nauw afgestemd met deze herziening. De wijzigingen in de openbare 
ruimte die volgen uit (vooral) de functiewijzigingen op het stationsplein-oost en de financiële 
optimalisaties in de grondexploitatie 2015 zijn hierin integraal meegenomen. 
 
Voor de deelgebieden met woningbouw heeft een herijking van het programma plaatsgevonden op 
o.m. de verwachte marktafzetbaarheid. Dit heeft tot het volgende geleid: 

- Voor deelgebied De Woongaard zijn beperkte wijzingen nodig/doorgevoerd. Het programma 
aan grondgebonden woningen voldoet vooralsnog. Vanwege financiën/afzetbaarheid is het 
aantal appartementen ‘op de kop’ van De Woongaard verminderd (van 32 naar 24) en is de 
gebouwde parkeervoorziening weggelaten. Parkeren dient op maaiveld plaats te vinden. 
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- Voor deelgebied Het Klooster is geconstateerd dat het aantal woningen en vooral grote 
aantal appartementen ‘te gespannen’ is. Gezocht is daarom naar een meer ontspannen 
programma dat logischerwijs aanzienlijk minder appartementen tot gevolg heeft. Het 
programmavoorstel beslaat nu circa 43 appartementen en 34 grondgebonden woningen. 
Ter vergelijking: het stedenbouwkundig plan uit 2012 ging uit van 95 appartementen, 35 
eengezinswoningen (op dek) en 5 woonwerk-units/ateliers. 

- Op het Stationsplein-West is het aantal appartementen verkleind van 22 naar 14 door deels 
een laag eraf te halen. Het gebouw is ruimtelijk losgekoppeld van de drie woonwerk-units. 

 
 

 
Afbeelding: Concept herziening van het stedenbouwkundig plan Elst Centraal 
 
 
Voor de verschillende deelgebieden betekent de herziening van het stedenbouwkundig plan het 
volgende: 

- Voor de locatie Spoorlaan I (voormalig Huis der Gemeente ook stationsplein-oost) moet 
een nieuwe functie gezocht worden. Gelet op de locatie – dicht bij het station en van 
meerdere kanten in het oog springend – is en blijft de stedenbouwkundige voorkeur voor 
een alzijdige uitstraling met benodigde verkeer-/parkeerfuncties op een binnenterrein. De 
huidige gedachte is een ensemble van bedrijfsgebouwen met mogelijk een 
(ondergeschikte) kantoorfunctie en waar mogelijk stationsgerelateerde en/of 
maatschappelijke invullingen in meerdere bouwvlakken- en percelen. Het bebouwbaar 
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oppervlak van de diverse blokken/kavels varieert tussen de 850 en 1.050 m2 Uiteraard kan 
het stedenbouwkundig beeld afhankelijk van concrete belangstelling vanuit de markt 
afgestemd/aangepast worden. 

- Voor de locatie Spoorlaan II direct ten oosten van de P+R-garage is geen solitaire 
kantoorontwikkeling (meer) voorzien, o.m. gelet op de uitspraak van de Raad van State uit 
2013. De richting is thans een verzameling van bedrijven in allerlei bedrijfscategorieën, 
vooral gericht op kleine ondernemers en qua verschijningsvorm mogelijk aansluitend op de 
ontwikkelingen in Spoorallee. In de getekende vier bouwblokken is per blok circa 1.200 m2 
bvo mogelijk. 

- Voor de locatie Spoorlaan III (tussen Spoorlaan en de noordwesthoek van De Aam) zijn 
kleinschalige bedrijfskavels mogelijk geacht met een oppervlak van 800 tot 1.200 m2. Aan 
de Nieuwe Aamsestraat zijn bedrijfswoningen denkbaar, in aansluiting op de huidige 
bebouwing langs deze straat. 

 
Beeldkwaliteit 
Op basis van de herziening van het stedenbouwkundig plan dient een beeldkwaliteitplan te worden 
opgesteld. Daarmee kan integraal de gewenste (basis)kwaliteit benoemd en bewaakt worden van 
het gehele projectgebied en de deelgebieden. 
 
Het beeldkwaliteitplan: 

- is uitgangspunt voor uitwerking deelprojecten; 
- beschrijft de minimale kwaliteit en flexibiliteit; 
- dient ambitieniveau af te stemmen met grondexploitatie c.q. kostenverhaal t.a.v. eventueel 

kostenverhogende maatregelen; 
- regelt de inzet van een stedenbouwkundige supervisor. 

 
Het beeldkwaliteitplan wordt vastgesteld door de raad en kan per deelgebied, wanneer een 
ontwikkeling aan de orde is, worden uitgewerkt in specifieke welstandscriteria die dan als 
toetsingskader gelden voor de concrete bouwplannen. 
 

3.2 Grondzaken en -beleid 
 
Voor de eerste fase van Elst Centraal geldt een actief grondbeleid die qua investeringen en 
opbrengsten is vastgelegd in de grondexploitatie fase 1. In de grondexploitatie Elst Centraal fase 1 
is sprake van uitgifte van gronden door de gemeente voor woon-werkkavels (Stationsplein-West) 
en de nieuwe functies aan de oostzijde van het spoor (Spoorlaan I en II) waarvan de opbrengsten 
thans normatief zijn bepaald. 
 
Voor de overige fasen geldt een passief ofwel faciliterend grondbeleid, met als uitzondering de 
locatie Het Klooster waarvan de gemeente deels eigenaar is. Hierbij moet opgemerkt worden dat 
‘passieve’ fasen – ten opzichte van actief grondbeleid – beperkt stuurbaar zijn op het aspect van 
fasering. Bij faciliterend grondbeleid is sprake van minder zeggenschap door de gemeente, 
behoudens uiteraard de publiekrechtelijke rol. Het initiatief ligt in deze gevallen bij de 
grondeigenaar en/of marktpartij en is mede afhankelijk van marktontwikkelingen. Belangrijk 
aandachtspunt daarbij is dat ontwikkellocaties niet gelijktijdig dezelfde marktvraag gaan bedienen. 
 
De volgende uitgangspunten gelden dan voor Elst Centraal: 

- In algemene zin het maximaal inzetten en sturen op de actieve ontwikkeling van fase 1 van 
Elst Centraal en daarbij te anticiperen op de passieve fasen/deelgebieden. 

- De ontwikkeling van fase 1 van Elst Centraal met actief grondbeleid vindt plaats op basis 
van o.m. de financiële kaders uit de grondexploitatie. 
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- Voor De Woongaard geldt een passief ofwel faciliterend grondbeleid. Met VOF Westeraam II 
moet een zogenaamde anterieure overeenkomst opgesteld worden t.b.v. kostenverhaal 
vanuit de gemeente. Uitgangspunt daarbij zijn de gemaakte intentie-afspraken die rondom 
de verwerving van gronden voor de infrastructuur in fase 1 al zijn gemaakt. 

- Voor Het Klooster dient de samenwerking met VOF Westeraam II, die van een gedeelte van 
het perceel eigenaar is, nog bepaald te worden. Voor de gemeente geldt hierin het belang 
van de eigen grondpositie en het maken van integrale afspraken rondom een ontwikkeling 
van De Woongaard én Het Klooster. 
Dit betekent dat voor de ontwikkeling van Het Klooster eveneens een anterieure 
overeenkomst noodzakelijk is of anders een exploitatieplan overwogen moet worden om 
het gewenste programma te realiseren en de gemeentelijke kosten te kunnen verhalen. 

- Voor deelgebied Spoorlaan III, dat in eigendom is van Vestia, geldt eveneens een passief 
ofwel faciliterend grondbeleid. Vooralsnog is er geen reden om van dit uitgangspunt, zoals 
bepaald door de raad bij de financiële koerswijziging van Elst Centraal in 2013, af te 
wijken. Wanneer Vestia het grondeigendom te koop aanbiedt aan de gemeente, zal 
nochtans een gesprek over het voorstel aangegaan worden. 

 

3.3 Financiën 
 
Het financiële kader voor de eerste fase van Elst Centraal is vastgelegd in de herziening van de 
grondexploitatie Elst Centraal fase 1 per 1-1-2015. Voor de gronden aan de oostzijde van het spoor 
(Spoorlaan I en II) is een voorzichtige waardering van grondopbrengsten opgenomen. Het 
financiële risico is evenwel nog aanwezig en ligt vooral in het tempo van mogelijke uitgiften. 
 
De (concept) herziening van het stedenbouwkundig plan dient financieel aan de grondexploitatie 
getoetst te worden. Zowel bij de vaststelling van een herzien stedenbouwkundig plan als bij de 
(volgende) herziening van de grondexploitatie worden eventuele financiële consequenties benoemd 
en beoordeeld. Het financiële kader daarbij is uiteraard de grondexploitatie fase 1 zoals vastgesteld 
door de raad in mei 2015. 
 
Het is van (financieel) belang om in de ontwikkeling van Elst Centraal in te zetten op de 
verdienlocaties. Dit geldt met name voor fase 1 met het actieve grondbeleid, maar is ook van 
toepassing op de gemeentelijke grondeigendommen in Het Klooster en op het Stationsplein-West 
(ten aanzien van het geprogrammeerde appartementengebouw). 
 
Van de overige (passieve) fasen/complexen vindt financiële verantwoording plaats via de 
jaarrekening in de reguliere P&C-cyclus. Hierbij geldt dat: 

- Het gemeentelijk eigendom van het ETE-gebouw – binnen het deelgebied Het Klooster –een 
eigen complex kent en voorlopig is gewaardeerd tegen de huidige bestemmingswaarde. 
Wanneer planvorming aan de orde is, zal de waardering worden aangepast. 

- Op de passieve complexen die in eigendom zijn bij marktpartijen ligt een boekwaarde 
welke is opgebouwd uit historische kosten. Voor de boekwaarde is voorlopig een 
voorziening getroffen. Bij planvorming zal anterieur overeengekomen worden welke kosten 
verhaald gaan worden en wordt de voorziening hierop aangepast. 

 

3.4 RO-juridisch 
 
De RO-juridische strategie voor Elst Centraal is als volgt: 

-  Er dient afstemming plaats te vinden over programmering van woningen en 
bedrijfsruimten via het RPW resp. RPB mede gelet op de noodzakelijke onderbouwing via 
de ladder van duurzame verstedelijking. 
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Voor een bestemmingsplan voor bedrijfsruimten in fase 1 van Elst Centraal wordt een 
concreet en objectief marktonderzoek naar behoefte opgesteld (in aanvulling en vervolg op 
de marktscan uit 2013, zie paragraaf 2.4). Hierbij wordt een dubbel spoor als uitgangspunt 
genomen: 

o Spoor 1 betreft het opstellen van een specifiek bestemmingsplan bij concrete 
interesse. 

o Spoor 2 is een algemeen bestemmingsplan na het verkrijgen van een objectieve 
onderbouwing van marktbehoefte. 

De inzet op beide sporen is noodzakelijk. Alleen concrete interesse (via een 
intentieovereenkomst) is onvoldoende voor de vereiste objectieve onderbouwing van 
marktbehoefte uit de ladder van duurzame verstedelijking. Mocht een concrete interesse 
niet slagen, dan kan het marktonderzoek gebruikt worden voor een algemeen 
bestemmingsplan voor dit deelgebied. 

- Milieuhinder vanaf het bedrijventerrein De Aam vormt geen belemmering voor het 
faciliteren van ‘semi-gevoelige’ bestemmingen gelet op de conclusies uit het gevoerde 
milieuonderzoek. Wel dient in een beginstadium van deelontwikkelingen belangrijke 
aandacht te zijn voor hinder vanaf het spoor (externe veiligheid, geluid en trillingen). 
Hierbij geldt dat het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) door het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu voorlopig is uitgesteld. Voor de Goederenroutering Oost-Nederland 
is o.m. besloten de verdere uitwerking op te schorten tot circa 2020, afhankelijk van de 
ontwikkeling van het goederenvervoervolume.  

- Er wordt een bestemmingsplan (postzegelplan) opgesteld per deelproject gelet op de 
verschillende grondeigendommen en mogelijkheden van kostenverhaal. Initiatief daartoe 
ligt in beginsel bij de grondeigenaar/ontwikkelaar. Een bestemmingsplan wordt niet eerder 
in procedure gebracht dan nadat overeenstemming is over fasering en kostenverhaal via 
een anterieure overeenkomst (c.q. een eventueel exploitatieplan). 

- Voor het Stationsplein-West wordt in eerste instantie één bestemmingsplan voor alle 
woonfuncties opgesteld, tenzij het gemeentelijke eerste recht van koop op het gedeeltelijke 
grondeigendom van NS onder het appartementengebouw een vertraging gaat opleveren in 
de uitgifte van de vier grondgebonden woningen. De grondopbrengst van deze woningen is 
immers geraamd in de grondexploitatie Elst Centraal fase 1. 

 

3.5 Civieltechnisch 
 
De civieltechnische opgave is in eerste instantie gelegen in het inrichten van de openbare ruimte in 
fase 1 van Elst Centraal. De begrenzing hiervan wordt gevormd door de exploitatiegrens zoals 
opgenomen in de herziening van de grondexploitatie Elst Centraal fase 1 per 1-1-2015. 
 
De volgende uitgangspunten en opgaven zijn van belang: 

- Niet eerder openbare ruimte definitief inrichten dan noodzakelijk. De aanleg van openbare 
ruimte in fase 1 van Elst Centraal is nodig om (minimaal) de functies van station, 
onderdoorgangen, P+R-garage, fietsenstallingen en bebouwing aan weerszijden op de 
stationspleinen te kunnen ontsluiten. Dit is de hoofdstructuur. 
De overig delen van de openbare ruimte in Elst Centraal (de ‘substructuur’ binnen de 
deelgebieden) worden integraal ingericht met deze deelgebieden. 

- In aanvulling op voorgaand punt geldt dat de herinrichting van de Nieuwe Aamsestraat – 
tussen Spoorlaan en rotonde Industrieweg Oost – pas plaatsvindt bij de ontwikkeling van 
De Woongaard en dat de investeringen hiervoor worden meegenomen in het kostenverhaal 
richting de marktpartij. 
Vooruitlopend op de (definitieve) herinrichting worden bij de oplevering van de 
onderdoorgangen bij het station al wel (fysieke) maatregelen getroffen passend bij het 
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nieuwe snelheidsregime van 30 km/u. De kosten voor deze (tijdelijke) maatregelen zijn 
opgenomen in de grondexploitatie van fase 1. 

- Met grondeigenaren dienen afspraken gemaakt te worden over tijdelijk beheer. 
- Voor de inrichting van de openbare ruimte in fase 1 dient een gedetailleerd faseringsplan 

opgesteld te worden die aansluit op de opleverplanning van beide onderdoorgangen, de 
bereikbaarheid van functies blijft waarborgen en de mate van overlast zo veel als mogelijk 
beperkt. 

 

3.6 Fasering 
 
Voor de fasering van Elst Centraal zijn de uitgangspunten uit o.m. de paragrafen 3.2 Grondzaken 
en -beleid en 3.3 RO-juridisch van belang. Concreet betekent dit: 

- Maximaal inzetten en sturen op de actieve ontwikkeling van fase 1 van Elst Centraal en 
vooral de locaties Spoorlaan I en II. Dit betreffen verdienlocaties in de grondexploitatie en 
kunnen ‘aanjagers’ zijn voor de verdere integrale ontwikkeling van Elst Centraal. Deze 
gewenste volgorde van ontwikkeling volgt ook uit een (ruimtelijke) logica om direct rond 
het station en de P+R-garage te starten en het voorkómen van (langdurig) braakliggend 
terrein i.v.m. sociale veiligheid. 

- Uitgifte van 3 woonwerk-units en 1 grondgebonden woning op het Stationsplein-West zo 
spoedig mogelijk faciliteren via een nieuw bestemmingsplan en, indien mogelijk, hierin het 
appartementengebouw mee te nemen. 

- Voor Het Klooster en De Woongaard overleg starten met VOF Westeraam II op basis van 
hun ontwikkelplanning (De Woongaard over 2-3 jaar en ná De Vierslag). 

- Een nader objectief (markt)onderzoek starten op basis van het ruimtelijk voorziene 
programma uit de herziening van het stedenbouwkundig plan ten behoeve van de 
onderbouwing van en vertaling in één of meerdere bestemmingsplannen. 

 

3.7 Organisatie & middelen 
 
Bij de uitvoering van de nieuwe ontwikkelingsstrategie voor Elst Centraal gelden de volgende 
uitgangspunten voor de organisatie en middelen: 

- Handhaven bestaande projectorganisatie met stuurgroep Elst Centraal / Spoorzone, 
projectgroep en indien nodig werkgroepen voor specifieke taken. 

- De projectgroep richt zich in eerste instantie op de realisatie van fase 1 van Elst Centraal 
alsmede het laten vaststellen van de herziening van het stedenbouwkundig plan en een 
beeldkwaliteitplan. De hiervoor geraamde plankosten zijn opgenomen in de vastgestelde 
grondexploitatie Elst Centraal fase 1. 

- Wanneer de ontwikkeling van een deelgebied start met een initiatief en/of overleggen met 
marktpartijen voor het maken van intentie-afspraken, dan dienen de voor het betreffende 
deelgebied te maken plankosten direct in rekening te worden gebracht bij c.q. onderdeel 
worden van het kostenverhaal naar deze partij. 

- De projectgroep opereert onder een senior procesmanager (regisseur) die de verschillende 
deelprojecten en (deel)projectleiders/regisseurs kan aansturen en de bestuurlijk 
opdrachtgever adviseert. De senior procesmanager draagt zorg voor integrale en 
geïntegreerde advisering op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden. 
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Colofon 
 

Bijdragen uit projectgroep Elst Centraal: 
L. Albers van der Linden 

C. van der Biezen 
H. Bos 

R. Kersten 
E. Mettes 
E. Moret 

S. Rutten 
H. Schimmel 

G. Vosselman 
 

En in samenwerking met: 
Team Ontwikkeling (K. Hendriks, E. Goossen en S. Tempelman) 

 
 

In opdracht van college van B&W en stuurgroep Elst Centraal 



Herijking ontwikkelingsstrategie Elst Centraal 2015  Concept, september 2015 

25 

4. Bijlagen 
 

1. Concept herziening stedenbouwkundig plan 2015 
2. Tekening projectgrens en grondeigendom 
3. Verbeelding bestemmingsplan Elst Centraal 2012 
4. Exploitatiegrens 1e fase (grondexploitatie) 
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Bijlage 1  Concept herziening stedenbouwkundig plan 
   2015 
 
 
 
Opmerking: 
Voor de ruimtelijke context van nieuwe bedrijfsfuncties in Elst Centraal (ten zuiden van de Nieuwe 
Aamsestraat) is in de tekening tevens de proefverkaveling van o.m. het project Spoorallee 
opgenomen. 
 





Herijking ontwikkelingsstrategie Elst Centraal 2015  Concept, september 2015 

27 

Bijlage 2  Tekening projectgrens en grondeigendom 
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Bijlage 3  Verbeelding bestemmingsplan 2012 
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Bijlage 4  Exploitatiegrens fase 1 
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