
Factsheet Prioritaire Projecten 2016 

 
 

- Dit formulier dient per prioritair project ingevuld te worden. 

- Voeg als bijlage de AERIUS-pdf (Calculator/Connect) berekening toe. 

 

Broninformatie  

Ingediend door Provincie Gelderland 

Contactpersoon / loket Gerard Wieland 

Naam project zoals (wordt) opgenomen in 

de Ministeriele Regeling 

Industriepark Kleefse Waard 

Naam gml-bestand zoals opgenomen in 

AERIUS Register 

In te vullen door Provincie 

Categorie(ën)  

 

Industrie 

Omvang van het project* (totale emissie) Totale NOx emissie kg/jaar is 35780 kg/jaar 

Totale NH3 emissie kg/jaar is 2608 kg/jaar 

Hoogste depositie op een hexagoon  

[optioneel vakje om de bijdrage van het 

project inzichtelijk te maken] 

Maximale stikstofdepositie is 2,00 mol/hectare 

per jaar op de Veluwe 

Project reikwijdte Gelderland, afhankelijk van nieuwe berekening 

AERIUS Calculator pdf kenmerk  

(toevoegen als bijlage aan deze factsheet) 

RQvdJnf9hWBQ (30 mei 2016) 

 Algemene informatie  

Korte omschrijving van het project Industriepark Kleefse Waard 

Onderbouwing emissie van het project.  

Is uitgegaan van detailinformatie of 

kentallen? Welke kentallen zijn gebruikt? 

Industrie, bevat diverse vrije kavels 

(vlakbronnen) met een totale oppervlakte van 

23,6 ha, deze kavels kunnen worden uitgegeven 

/ bebouwd. Het gaat om categorie 4 bedrijven, 

0,1 ha is beschikbaar voor categorie 5 bedrijven.  

Bij het schatten van de emissies is uitgegaan van 

waarden zoals die landelijk zijn vastgesteld en 

voor het gebied specifieke aanvullingen op basis 

van het bestemmingsplan.  

Locatiebeschrijving Het industriepark ligt ingeklemd tussen de 

Pleijweg, de Westersvoortsedijk en de Rijn  

Bestaat het prioritaire project uit meerdere 

deelprojecten? 

Ja, het project bestaat uit diverse vrije kavels die 

nog kunnen worden uitgegeven/bebouwd.  

Is er sprake van verkeersaantrekkende 

werking? 

Ja, er is sprake van (extra) verkeer aantrekkende 

werking en de cijfers hiervan zijn opgenomen in 

het verkeersmodel van de regio Arnhem (OWN 

bestand) 

Is er sprake van een (categorie van) een 

project of een andere handeling?  

Er is sprake van een project 

Ligt er een bestemmingsplan ten grondslag 

aan dit toestemmingsbesluit? Of moet de 

ruimtelijke procedure nog worden doorlopen 

 

Bestemmingsplan Kleefse waard- / Koningspleij 

inclusief Oude Veerweg. De planprocedure is 

momenteel gaande 

Benodigde informatie op basis van de 

wet of PAS-programma  

 

Toon aan waarom dit project van nationaal 

of provinciaal maatschappelijk belang is 

Een belangrijke opgave voor Kleefse Waard  is 

het bieden van ontwikkelingsruimte aan 
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(H4.2.7. sub 2a PAS-Prog.) 

(art 19kn sub 5a) 

bedrijvigheid op het gebied van toegepaste 

energie- en milieutechnologie (TEMT) en 

innovatieve industrie. 

Het Gelders Coalitieakkoord zegt hierover dat 

innovatie een belangrijk instrument blijft om 

Gelderland duurzamer te maken. Samen met de 

kennisinstellingen, het bedrijfsleven, 

initiatiefnemers van het energieakkoord en 

andere stakeholders zal een innovatie-agenda 

worden opgesteld. Veel zal binnen bedrijven en 

op bedrijventerreinen zijn beslag krijgen.  
Zo komt er via het plan ruimte voor duurzame 

groei: bedrijven hebben ruimte nodig op 

moderne energie-efficiënte bedrijfsterreinen. 

Bedrijven in de hoogste milieucategorie moeten 

kunnen groeien binnen huidige regels: dus zuinig 

omgaan met deze locaties. 

In de Gelderse omgevingsvisie staat het 

volgende: de provincie richt haar ondersteuning 

op kennisvalorisatie, innovatiebevordering, 

clustervorming, human capital en het creëren 

van unieke vestigingcondities voor EMT- en 

biobased activiteiten. Voorbeelden zijn de 

bioraffinagecampus in Renkum (Parenco) en de 

beoogde solar campus Kleefsewaard. 

In de Mirt agenda(onderdeel concept 

beleidskader economie) wordt aangegeven dat 

vanuit de verschillende onderdelen van het 

provinciale economische beleid de provincie zal 

bijdragenj aan de doorontwikkeling van de 

campussen NTC/Heijdendaal, de Wageningen 

Campus en IPKW. 

Het betreft het volgende type 

toestemmingsbesluit: 

Bestemmingsplan en NB-wet vergunning/VVGB’s 

Maak aannemelijk dat voor dit 

project/andere handeling een 

toestemmingsbesluit wordt genomen in het 

tijdvak waarin het programma van 

toepassing is  

 

(H4.2.7. sub 3a PAS-Prog.) 

(art 19kn sub 5b) 

Het project stond in 2015 al op de prioritaire 

projectlijst. Het is een regionaal bedrijventerrein 

waar nog diverse kavels wachten op uitgifte. De 

infrastructuur is al aangelegd.   

Maak aannemelijk dat de omvang van de 

ontwikkelingsruimte die voor dit project 

wordt gereserveerd zodanig is dat er niet 

onnodig inbreuk wordt gedaan op de 

omvang van de ontwikkelingsruimte die 

resteert voor toedeling aan andere projecten 

of handelingen  

 

(Art 19 kn sub 6) 

Bij het in beeld brengen van de uitstoot van 

oppervlaktebronnen is aangesloten bij de 

landelijke uitgangspunten die er bekend zijn over 

de uitstoot van de verschillende categorieën van 

industrieën en locatie specifieke uitgangspunten 

van het Bestemmingsplan. De omvang van de 

gevraagde ontwikkelingsruimte is kleiner dan in 

2015 werd gereserveerd 

 

Onderbouw waarom voor dit specifieke 

landbouwproject ontwikkelingsruimte nodig 

is in Segment 1 

 

n.v.t. 



Datum [datum] 

Onderwerp Factsheet prioritair project 2016 

 

 

 

 (H4.2.5. sub 2 PAS-Prog.) 

Update ten opzichte van prioritaire 

projectlijst 2015 

 

Is het project gewijzigd ten opzichte van de 

afgelopen prioritaire projectenlijst van 2015? 

 

*Indien sprake is van een nieuw project of 

een verruiming van het projecten ten 

opzichten van de prioritaire projectenlijst 

van 2015 en wordt afgeweken van de 

provinciale beleidsregels mbt 1 mol en 

milieucategorie 5 dan is dit alleen 

toegestaan indien in 2016/2017 sprake zal 

zijn van het (ontwerp)toestemmingsbesluit 

en er dus urgentie is om de reservering 

(passend) te maken. 

Het project is een actualisatie van een project 

wat al in 2015 op de lijst van prioritaire projecten  

stond.  

Door deze actualisatie wordt minder 

ontwikkelingsruimte geclaimd. Actualisatie is 

nodig omdat naast de oppervlakte van het 

project uit 2015 het bestemmingsplan meer 

ruimte geeft voor het uitgeven van kavels. De 

uitstoot van de in 2015 opgenomen kavels is 

aanzienlijk naar beneden bijgesteld en aangevuld 

met de emissie van de extra kavels (van 89.700 

kg NOx/jaar en 3510 kg NH3/jaar in 2015 naar 

totaal 35780 kg NOx/jaar en 2608 kg NH3/jaar in 

2016), waardoor de maximale depositie verlaagd 

van 3,74 in 2015 naar 2,00 mol/ha/jaar in 2016. 

 

 

In hoeverre is het project reeds 

gerealiseerd? 

In het project  zijn alleen de kavels opgenomen 

die nog niet zijn uitgegeven 

 




