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Vraag & antwoord

Hoe is de milieucategorisering van bedrijven tot stand 
gekomen?  
De Omgevingsdienst Rivierenland heeft de feitelijk 
aanwezige bedrijven in het plangebied van het bestem-
mingsplan geïnventariseerd. Verder is de categorisering 
van bedrijven in het nieuwe bestemmingsplan tot stand 
gekomen aan de hand van de systematiek van ‘Bedrij-
ven en Milieuzonering’ van de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG).  

Wat kan ik doen als ik vermoed dat mijn bedrijf niet in de 
juiste categorie is ingedeeld?
U kunt uw vermoedens met ons delen via ondernemen@
culemborg.nl. Wij nemen dan contact met u op om de 
situatie met u te bespreken.

Hoe wordt de milieucategorie van een bedrijfsverzamel-
gebouw met daarin bedrijven met verschillende milieuca-
tegorieën bepaald?
Een bedrijfsverzamelgebouw wordt in de regel gekwalificeerd 
als een bedrijf in milieucategorie 1. De gemeente zoekt in 
overleg met de eigenaar en huurders uit hoe deze milieu-
categorie zich verhoudt tot de op dat moment in het gebouw 
aanwezig zijnde bedrijven. Ook wordt gekeken of sommige 

huurders nog wel binnen de beoogde zonering van milieu-
categorieën van het nieuwe bestemmingsplan passen.

Heb ik als ondernemer recht op een financiële vergoeding 
naar aanleiding van het nieuwe bestemmingsplan? 
De vaststelling van een nieuw bestemmingsplan kan tot 
gevolg hebben dat derden nadeel ondervinden. De schade 
die u oploopt als uw vastgoed of grond minder waard 
wordt door een nieuw bestemmingsplan wordt planschade 
genoemd. De wet biedt in deze situatie de mogelijkheid 
om een tegemoetkoming in de schade te claimen bij de 
gemeente. Mocht u het gevoel hebben dat u schade on-
dervindt van een nieuw bestemmingsplan dat betrekking 
heeft op uw perceel en/ of de omgeving van uw perceel, 
dan kunt u een planschadeverzoek bij de gemeente indie-
nen. Dit verzoek kan tot maximaal 5 jaar na onherroepe-
lijk worden van het bestemmingsplan worden ingediend.

Wat gebeurt er met de onderhuurders van een pand dat 
nu onder het ‘overgangsrecht’ valt?
Voor huurders in fase 1 geldt net zoals voor eigenaren dat 
zij bij een bedrijf in een milieucategorie hoger dan 2 te 
maken krijgen met het ‘overgangsrecht’ en zij in feite niet 
langer wenselijk zijn richting de toekomst om zo woning-
bouw in het gebied mogelijk te kunnen maken.

Het was op de ondernemersavond van 28 november mogelijk om direct na afloop van de presentatie vragen te stellen. 

Dat kon bij verschillende ‘thematafels’ waarbij verschillende beleidsadviseurs van de gemeente de vragen per thema 

beantwoordden. We hebben de vragen die een algemeen belang dienen op een rijtje gezet en van een antwoord voor-

zien. U treft deze vragen & antwoorden hieronder aan.



 

Wat wordt de parkeernorm in de nieuwe wijk?
Parkeernormen worden vastgesteld per type woning. Er 
is niet 1 parkeernorm. Op donderdag 8 december 2022 
heeft de gemeenteraad de parkeernormen voor de Stati-
onsomgeving vastgesteld. U vindt de parkeernormen hier. 

Wordt voor de nieuwe woonwijk een warmtenet aange-
legd? En zo ja, kan de oudbouw hier later op aansluiten?
De gemeente werkt momenteel aan een energiestrategie 
voor de Stationsomgeving. Bij het opstellen van de strate-
gie wordt onder meer rekening gehouden met het soort 
woningen dat gebouwd wordt, de beoogde ontwikkel-
strategie van de Stationsomgeving, de aanwezigheid van 
bestaande netwerken en de ondergrond van het gebied. 
Hierbij wordt ook onderzocht of de benodigde warmte het 
beste centraal (warmtenet) of decentraal (warmtepompen 
per pand) opgewekt kan worden. Of ook bestaande ge-
bouwen hier (op termijn) op kunnen aansluiten is nog niet 
bekend. Wel is voor de gemeente een belangrijke voor-
waarde dat de oplossing schaalbaar en flexibel moet zijn.

De gemeente is dit onderzoek nu al gestart om op tijd met 
de benodigde werkzaamheden en investeringen te kunnen 
starten wanneer blijkt dat een collectief warmtenet de 
beste oplossing is voor het gebied.

Wordt de wijk voor de bestaande gebouwen ook gasloos? 
Zo ja, worden zij verplicht van gas afgesloten?
De plannen voor de Stationsomgeving voorzien niet in 
het gasloos maken of verplicht afsluiten van bestaande 
bedrijven.

Ondernemers geven aan hinder te ondervinden van tril-
lingen die veroorzaakt worden door met name goederen-
treinen. Is hier iets aan te doen?
Twee keer per jaar vindt er BO (Bestuurlijk Overleg) tus-
sen de gemeente en ProRail plaats. In dit overleg wordt 
gesproken over plannen en ontwikkelingen, maar ook over 
werkzaamheden en overlast. ProRail heeft aangegeven 
weinig meldingen vanuit Culemborg te krijgen. Indien 
ondernemers of inwoners overlast (geluid- of trillingen) 
ervaren van de treinen, dan adviseert ProRail om dit te 
melden via de afdeling publieksvoorlichting: https://www.
prorail.nl/contact. ProRail bouwt een database op van 
alle meldingen, zodat zij een goed overzicht hebben op de 
locaties waar dit speelt.

Wanneer wordt er gestart met de rotonde op de N320 en 
worden belanghebbenden geïnformeerd? 
Provincie Gelderland is als wegbeheerder projectleider van 
de rotonde op de N320. Op dit moment is er nog geen 
projectteam samengesteld en is het project nog niet ge-
start. Medewerkers van de gemeente Culemborg worden 
lid van het projectteam en zullen er bij de Provincie op 
aandringen vroegtijdig aanliggende perceeleigenaren te 
informeren.

Waar komt de nieuwe tunnel voor langzaam verkeer te 
liggen en wie mogen gebruik maken van de tunnel? 
Dat wordt nog onderzocht, maar in de eerste ideeën komt 
de tunnel te liggen ter hoogte van het station. De tun-
nel wordt in principe alleen voor fietsers en voetgangers, 
maar we onderzoeken of het mogelijk is om de tunnel ook 
beschikbaar te maken voor politie en ambulance in geval 
van calamiteiten. Er komt geen doorgang voor gemotori-
seerd verkeer.
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Hoe gaat de nieuwe wegenstructuur in het plangebied 
eruit zien? 
Dat is op dit moment nog niet bekend. Eerst wordt de 
structuurvisie door de raad vastgesteld. De vervolgstap is 
het uitwerken van de structuurvisie naar een Masterplan. 
Hierin wordt de nieuwe wegenstructuur duidelijk. De 
nieuwe wijk wordt ontworpen met de autoluwe gedachte 
om ruimte te maken voor groen, klimaatadaptatie, spelen 
en verblijven. Parkeren vindt op afstand in gebiedsge-
richte parkeervoorzieningen plaats. Bereikbaarheid van 
de nieuwe woningen en voorzieningen voor hulpdiensten 
is een eis. Bestaande bedrijven in (of tegen) het gebied 
blijven bereikbaar. Zij moeten hun bedrijfsvoering kunnen 
blijven uitvoeren.

In de nieuwe wijk wordt parkeerregulering ingevoerd. Par-
keren bij bedrijven is gratis en voor iedereen toegankelijk. 
Wat doen we als er parkeeroverlast ontstaat? 
Dat klopt. Het college wil parkeervergunningen voor 
bewoners en betaald parkeren voor bezoekers en forenzen 
invoeren in het gebied. Dit is noodzakelijk om de woning-
bouw te kunnen realiseren en tegelijkertijd het autobezit 
te beperken. In veel gevallen is parkeren op Pavijen geor-
ganiseerd op het terrein van de ondernemers zelf. In die 
gevallen kan de ondernemer zelf maatregelen treffen om 
de parkeerplaatsen alleen beschikbaar te maken voor per-
soneel of bezoek. U kunt hierbij denken aan een hekwerk, 
slagboom en parkeerpaal/beugel. In die gevallen waar dat 
niet mogelijk of gewenst is, wil de gemeente graag met de 
betreffende ondernemer in gesprek om de mogelijkheden 
om parkeeroverlast te voorkomen te bespreken.

De Ovonde wordt als probleem ervaren. Wat gaat de 
gemeente doen om de Ovonde te verbeteren? 
De problemen bij de Ovonde zijn bekend. De gemeente 
heeft daarom een eerste verkenning uitgevoerd naar de 
Ovonde, waarin de huidige situatie is onderzocht. Hieruit 
blijkt:

 Ħ De doorstroming is over het algemeen goed. Alleen tij-
dens de ochtendspits ontstaat een wachtrij die veroor-
zaakt wordt door de vele fietsers op de rotonde. 

 Ħ Fietsers nemen voorrang op de fietsoversteek van de 
Otto van Reesweg. 

 Ħ De verkeersveiligheid en oversteekbaarheid voor lang-
zaam verkeer is onvoldoende.

 Ħ Er wordt niet te hard gereden. 
 Ħ Verkeer dat van-/naar de Otto van Reesweg gaat/

komt, komt in conflict met verkeer op de Tunnelweg.

Er zijn mogelijkheden om de Ovonde op een andere wijze 
in te richten en de situatie te verbeteren. Een verdere 
uitwerking van opties naar een concreet ontwerp is echter 
pas mogelijk, nadat de wegenstructuur van de Stations-
mgeving is vastgesteld. Dit en de aansluitingen van het 
gebied op de hoofd-wegenstructuur is bepalend voor de 
oplossing.

Bij de aanleg van de Ovonde en het fietspad was het 
noodzakelijk om een deel van de grond van de Gamma 
in gebruik te nemen. Ter compensatie zijn er langs de 
Parallelweg-West parkeerplaatsen aangelegd. Hoe gaat 
de gemeente om met deze parkeerplaatsen?
Bij de aanleg van de Ovonde zijn hierover schriftelijke 
afspraken gemaakt. De gemeente gaat in overleg met de 
ondernemer van de Gamma om een passende oplossing te 
vinden voor het nieuwe plan.


