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Inleiding
Wethouder Jan van Baal

Doel vanavond: raad informeren over concept herijking 
ontwikkelingsstrategie

• Infra in Elst Centraal is in uitvoering
• P+R-garage is in gebruik
• Nieuwe opgaven voor ruimtelijke invulling
• Vervolgaanpak uitgewerkt in nieuwe ontwikkelingsstrategie
• Bepalen insteek voor overleggen partners



Inhoud
Jeroen van de Kamp

• Opdracht en opzet
• Inventarisatie (marktpartijen, in- en extern, overheden)
• Voorlopige resultaten
• Concept ontwikkelingsstrategie
• Vervolg



Opdracht en opzet
Opdracht

Kaders
• Ontwikkelingsstrategie Elst Centraal (B&W 2009)
• Visie Elst Zuidoost (Rb 2012)
• Stedenbouwkundig plan (Rb 2012)
• Bestemmingsplan 1e fase (Rb 2012)
• Grondexploitatie 1e fase (Rb 2014) na koerswijziging 2013
• Coalitieprogramma 2014-2018

Uitvoeringsagenda
• Herijking ontwikkelingsstrategie



Opdracht en opzet
Opzet

• Inventarisatie visie/positie marktpartijen
• Beleidsinventarisatie
• Omgevingsanalyse
• Herijken plan, programma en fasering
• Integrale afstemming

Ontwikkelingsstrategie:
• Procesdocument college voor uitvoeren kaders
• Nieuwe kaders via besluiten raad, zoals stedenbouwkundig plan 

en bestemmingsplan(nen)



Elst Centraal
Stand van zaken



Elst Centraal
Stand van zaken



Inventarisatie
Marktpartijen – VOF Westeraam II

Eigenaar De Woongaard (geheel) en Het Klooster (deels)
• Intentieafspraken bij grondverwerving voor 1e fase
De Woongaard
• Over het algemeen courant programma
• Fasering ná deelproject Vierslag Westeraam (over 2-3 jaar)
• Appartementen: advies geen gebouwd parkeren; geen interesse 

corporatie; mogelijk interessant voor belegger; alternatief is 
beneden-bovenwoningen



Inventarisatie
Marktpartijen – VOF Westeraam II

Het Klooster
• Te vol programma
• Beperkte interesse sociale verhuur appartementen
• Mogelijk interesse beleggers grondgebonden woningen



Inventarisatie
Marktpartijen – Vestia

Eigenaar Overtoom
• Gedeeltelijke aankoop t.b.v. 1e fase
• Geen ontwikkelingsplannen
• Strategie is verkoop
• Verkoop o.b.v. stedenbouwkundig plan 

(kantoren/bedrijven)
• Saneringsopgave
• Interesse in mogelijkheden grootschalige/perifere 

detailhandel



Inventarisatie
Marktpartijen – NS Vastgoed

Eigenaar stationsplein-west en -oost

Stationsplein-oost
• Vervreemding erfpacht t.a.v. ontwikkeling stationsplein-oost

Stationsplein-west
• Eerste recht van koop voor gemeente (koopovereenkomst 2009)
• Gesprekken NS over inrichting en synergie sociale veiligheid



Inventarisatie
Beleid

Programma:
• Zelfstandige kantoren niet of nauwelijks mogelijk
• Kwalitatieve segmentering t.a.v. kantoren en bedrijven 

(stationslocatie)
• Woonprogramma in stoplichtmodel
• Regionaal afstemming en accordering via Woonagenda



Inventarisatie
Beleid

Visie Elst Zuidoost
• Grootschalige/perifere detailhandel in noordelijke helft De Aam

Marktconsultatie 2013 nog van toepassing:
• Functionele diversiteit (ondersteunend aan en baat bij station)
• Flexibel/maatwerk
• Kleinschalig (tot 1.500-2.000 m2; referentie Spoorallee)
• Concurrentiepositie

OBC
• Onderzoek naar huisvestingsscenario’s



Inventarisatie
Beleid

Regionale afstemming ruimtelijke programma’s en fasering:
• Kantoren
• Woningbouw
• Bedrijvigheid/detailhandel
• Ladder van duurzame verstedelijking



Inventarisatie
Omgevingsanalyse

Milieuhinder bedrijventerrein De Aam:
• Onderzoek n.a.v. raadsamendement
• Acceptabel verblijfsklimaat te onderbouwen
• Overleg met bedrijven
Spoor:
• Externe veiligheid, geluid en trillingen zijn aandachtspunten
Interesse stationsplein-oost
• Gesprekken over initiatief Driestroom



Voorlopige resultaten
Functies, programma en stedenbouw

• Nieuwe opgave stationsplein-oost
• Alzijdige zichtbaarheid (aantrekkelijkheid)
• Doorsnijdingen (geen gesloten front)
• Entree en parkeren via binnenterrein



Voorlopige resultaten
Functies, programma en stedenbouw

• Aanpassen stationsplein-west
• Herdefinitie perceel naast P+R-garage
• ‘Gespannen’ programma Klooster en opgave sociale woningbouw
• Herijken programma Overtoom i.r.t. Visie Elst Zuidoost
• Stedenbouwkundige heroriëntatie na vervallen bouwmassa HdG



Concept
ontwikkelings-
strategie
Concept herziening
stedenbouwkundig plan







Aanzet ontwikkelingsstrategie
Stedenbouw

Beeldkwaliteitsplan op basis van herziening stedenbouwkundig plan
• Uitgangspunt voor uitwerking deelprojecten
• Beschrijven minimale kwaliteit en flexibiliteit
• Ambitieniveau afstemmen op kostenverhogende maatregelen
• Inzet stedenbouwkundige supervisor



Voorlopige resultaten
Fasering

• Maximale inzet op invulling Spoorlaan I en II
• 3 woonwerk-units en 1 woning op stationsplein-west
• Woningbouw op Woongaard ná Vierslag (over 2-3 jaar)
• Integrale afspraken Klooster en Woongaard

Specifiek programma en fasering onderbouwen met nader objectief 
(markt)onderzoek en t.b.v. onderhandelingspositie en vertaling in 
een bestemmingsplan



Aanzet ontwikkelingsstrategie
Grondbeleid

Actief:
• Locaties 1e fase (stationspleinen en naast P+R-garage)
Woongaard:
• faciliterend beleid, anterieure overeenkomst t.b.v. kostenverhaal
Klooster
• Samenwerking nog te bepalen  minimale inzet op integrale 

afspraken Woongaard/Klooster
Overtoom
• Geen actieve verwerving van Vestia



Aanzet ontwikkelingsstrategie
RO-juridisch

Beleid:
• Afstemming programmering woningen en bedrijvigheid
• Ladder van duurzame verstedelijking
• Overleg bedrijven De Aam
• Aanwezigheid spoor

Bestemmingsplan woningbouw per deelproject
• Niet eerder dan anterieure overeenkomst (kostenverhaal)
• Appartementen stationsplein-west na grondverwerving



Aanzet ontwikkelingsstrategie
RO-juridisch

Marktbehoefte en bestemmingsplan bedrijvigheid/kantoren 1e fase
• Spoor 1: specifiek bij concrete interesse/intentieovereenkomst
• Spoor 2: algemeen na objectieve onderbouwing marktbehoefte
• Inzet op beide sporen noodzakelijk
• Nader bepalen postzegelplan of algemeen bestemmingsplan

PHS:
• Op lange baan geschoven door minister IenM



Aanzet ontwikkelingsstrategie
Civiele techniek

• Inrichten openbare ruimte 1e fase
• Inrichten vervolgfasen bij deelontwikkelingen
• Afspraken met grondeigenaren over tijdelijk beheer
• Herinrichten Nieuwe Aamsestraat bij ontwikkeling Woongaard



Aanzet ontwikkelingsstrategie
Financieel

1e fase
• Herziening grondexploitatie 2015
• Toetsen herziening stedenbouwkundig plan
• Voorzichtige waardering gronden stationsplein-oost

Restfasen:
• Passieve complexen gemeente (Klooster en ETE); waarderen 

huidige bestemming
• Passieve complexen marktpartijen; afspraken kostenverhaal

 Inzetten op verdienlocaties



Vervolg

• Raadspresentatie
• Terugkoppeling (markt)partijen en provincie
• Afronden definitieve herijking

• Uitwerken concept herziening stedenbouwkundig plan naar 
definitief plan en voorleggen aan raad

• Marktonderbouwingen voor bestemmingsplan(nen)



Vervolg

Kaders gemeenteraad:
• Ruimtelijk (programmatisch/kwaliteit) via beeldkwaliteitsplan en 

definitieve herziening stedenbouwkundig plan
• Bestemmingsplan(nen)
• Jaarlijkse herziening grondexploitatie 1e fase
• Financiële complexen restfasen



Vragen



Einde presentatie


