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BESTEMMINGSPLAN FORTUNASTADION E.o.1

HOOFDSTUK

Inleidende regels

Artike/l Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:

i. plan:

het bestemmingsplan Fortunastadion e.o. van de gemeente Sittard-Geleen.

2. bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand

NL.MRO.1883.0102.0001 met de bijbehorende regels.

3. aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur waarmee gronden zijn aangeduid waar ingevolge de
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/ of het bebouwen van deze gronden.

4. aanduidingsgrens:

een grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

5. abiotische waarden:

het geheel van waarden in verband met het abiotisch mileu (= niet levende natuur), in de

vorm van aardkundige en/ofhydrologische kenmerken, zowel op zichzelf als in relatie tot

de aanwezigheid of nabijheid van (ontwikkelingsmogelijkheden voor) een waardevol

biotisch mileu (= levende natuur, gevormd door organismen en leefgemeenschappen).

6. archeologische waarden:

cultuurhistorische waarden die bestaan uit de aanwezigheid van een bodemarchief met

sporen van vroegere menselijke bewoning en/of grondgebruik daarin, en als zodanig het
cultuurhistorisch erfgoed vertegenwoordigt.

7. bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

8. bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.

9. bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
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BESTEMMINGSPLAN FORTUNASTADION E.o.l

10. bebouwingspercentage:
een op de verbeelding of in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het deel

van een bouwperceel c.q. bouwvlak ofbestemmingsvlak aangeeft dat maximaal mag

worden bebouwd.

11. bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het

vergroten van een bouwvlak, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of

veranderen van een standplaats.

12. bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten.

13. bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel.

14. bedrijfsvloeroppervlak of brulov1oeroppervlak (b.v.o.):
het vloeroppervlak van de ruimten die worden of kunnen worden gebruikt voor

bedrijfsactiviteiten waaronder mede begrepen d~tailhandelsactiviteiten.

15. bestemmingsgrens:

die de grens vormt van een bestemmingsvlak.

16. bestemmingsvlak:

een op de verbeelding aangeven vlak met eenzelfde bestemming.

17. bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het

vergroten van een bouwwerk.

18. bouwgrens:

een op de verbeelding aangegeven lijn, die niet door gebouwen mag worden overschreden,

behoudens krachtens deze regels toegelaten afwijkingen.

19. bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke

hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond

en met uitsluiting van onderbouwen zolder.

20. bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar

horende bebouwing is toegelaten.

21. bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel.
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22. bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels

bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten en door

bouwgrenzen omsloten is.

23. bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij

direct hetzij indirect of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun

vindt in of op de grond.

24. detailhandelI retai!:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstallng ten verkoop, het

verkopen en/ of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik,

verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

25. detailhandel in sportartikelen

onder detailhandel in sportartikelen worden begrepen:

sportspeciaalzaken: detailhandel in sportartikelen met een smal maar diep assortiment

ten behoeve van een specifieke tak of nauw aan elkaar verwante takken van sport
bijvoorbeeld op het gebied van buitensport en kamperen, ruitersport, vis- en jachtsport,

watersport, wintersport, golfsport, rijwiel- en motorsport en de daarbij behorende

uitrusting;

sportwarenhuizen: detailhandel in sportartikelen met een breed maar minder diep
assortiment gericht op een groot aantal takken van over het algemeen veel beoefende

sporten zoals voetbal, hockeyen atletiek;
bijzondere vormen van sportdetailhandel zoals in apparaten ten behoeve van fitness,
zonnebanken en sauna's.

26. geluidgevoelige bebouwing:

woningen en andere geluidgevoelige bebouwing als bedoeld in de Wet geluidhinder:

1°, onderwijsgebouwen;

2°. ziekenhuizen en verpleeghuizen;

3°. bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen andere gezondheidszorggebouwen

dan bedoeld onder 2°;

Een gymnastieklokaal maakt voor de toepassing van de Wet geluidhinder geen deel uit van

een onderwijsgebouw.

27. horecabedrijf:

het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse,

waarbij het doen beluisteren van overwegend mechanische muziek, het gelegenheid geven

tot dansen en het gebruik van een speelautomatenhal een wezenlijk onderdeel kunnen

vormen, alsmede het bedrijfsmatig verstrekken van logies.

28. kantoor:

een ruimte of een complex van ruimten welke is bestemd om te worden gebruikt voor

administratieve werkzaamheden. Een kantorenverzamelgebouw wordt daarbij als één

kantoor opgevat.
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BESTEMMINGSPLAN FORTUNASTADION E.o.I

29. kantooreenheid

een bedrijf waar in hoofdzaak administratieve werkzaamheden worden uitgeoefend.

30. kwetsbaar/beperkt kwetsbaar object:

kwetsbaar object:

a. woningen, niet zijnde woningen als bedoeld onder beperkt kwetsbaar object, onder a;
b. gehouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van

minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:

1. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;

2. scholen, of

3. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;
c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte

van de dag aanwezig zijn, zoals:

1. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 per

object, of

2. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto

vloeroppervlak meer dan 1000 m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto

vloeroppervlak van meer dan 2000 m2 per winkel, voorzover in die complexen of in die

winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd, en
d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50

personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen;

beperkt kwetsbaar object:

a. 1. verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal twee

woningen per hectare, en
2. dienst- en bedrijfswoningen van derden;1

b. kantoorgebouwen, voorzover zij niet onder kwetsbare objecten onder c, vallen;

c. hotels en restaurants, voorzover zij niet onder kwetsbare objecten, onder c, vallen;

d. winkels, voorzover zij niet onder kwetsbare objecten, onder c, vallen;

e. sporthallen, zwembaden en speeltuinen;

f. sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voorzover

zij niet onder kwetsbare objecten, onder d, vallen;

g. bedrijfsgebouwen, voorzover zij niet onder kwetsbare objecten, onder c, vallen;
h. objecten die met de onder a tot en met e en g genoemde gelijkgesteld kunnen worden

uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven,

het aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor :
zelfredzaamheid bij een ongeval, voorzover die objecten geen kwetsbare objecten zijn, en

i. objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of

elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voorzover die

objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen
vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval.

31. leisure:
het bedrijfsmatig bieden van mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding in de vorm van sport,

spel en ontspanning zoals een indoorspeelhaL.

32. maaiveld:

hoogte waarop het omliggende terrein aansluit op bouwwerken.
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33. maatschappelijke voorzieningen:

voorzieningen, bestemd voor medische en verzorgende, educatieve en openbare

dienstverlenende instellngen, zoals een brandweerkazerne.

34. onderbouw:

een gedeelte van een gebouw, dat wordt afgedekt door een vloer waarvan de bovenkant
minder dan 1,20 m boven het peil is gelegen.

I
I

35. ondergronds:

beneden het peiL.

36. onderkomens:
voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken voer- en vaartuigen,

waaronder begrepen woonwagens, woonschepen, caravans, sta-caravans, kampeerauto's,

alsook tenten, schuiltenten, schuilhutten en keten.

37. peil:

a. voor gebouwen, waarvan de toegang onmiddelljk aan de weg grenst: de hoogte van de

weg ter plaatse van de hoofdtoegang;

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld.

38. prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen

vergoeding.

39. (raam)prostitutie:

een prostitutiebedrijf, waarbij prostitutie wordt bedreven door zich opvallend (voor een

raam aan de straat) te vertonen.

40. ruimtelijke kwaliteit:
de kwalieit van de ruimte als bepaald door de gebruikswaarde, belevingswaarde en
toekomstwaarde van die ruimte.

41. seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang

alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van

erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in ieder geval
verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een

prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische~masagesalon, al dan niet in
combinatie met elkaar.

42. sportieve recreatie:
voorziening ten behoeve van recreatie, hieronder mede begrepen sport- en

spelaccommodaties, voorzieningen ter bevordering van de lichamelijke en geestelijke

gezondheid, kantie alsmede accommodaties voor administratieve functies ten dienste van de
bestemming.
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43. stedenbouwkundig beeld:
het door de omvang, de vorm en de situering van de bouwmassa's bepaald beeld inclusief

het ter plaatse door de infrastructuur, de begroeiing en andere door de mens aangebrachte

(kunshnatige) elementen gevormd beeld.

44. straatprostitutie:

het zich op de openbare weg of in een op de openbare weg bevindend voertuig beschikbaar

stellen tot het verrichten van prostitutie.

45. supennarkt:

detailhandelsvestiging(en)waar voedsel en dagelijkse goederen ten verkoop aan de consument

worden aangeboden.

46. winkelvloeroppervlak (wvo):

het totale vloeroppervlak van een winkel, dat voor het winkelend publiek toegankelijk is en

met dien verstande dat voor zover het betreft try and buy-winkels de try -ruimten
daaronder niet zijn begrepen.

47. weg:

Alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden daaronder

begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende

bermen en zijkanten, alsmede de aan de wegen liggende en als zodanig aangeduide

parkeerterreinen.

48. werk:

een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde.
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Artikel 2 Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

1. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens:

de kortste afstand tussen de (zijdelingse) grenzen van een bouwperceel en enig punt van

het op dat bouwperceel voorkomende bouwwerk.

2. de afstand tussen gebouwen:
de kortste afstand tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de gebouwen.

3. de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen

gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwdelen, zoals schoorstenen,
antennes, en naar aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

4. de breedte van bouwpercelen:

tussen de zijdelingse perceelsscheidingen van het bouwperceel in de naar de zijde van

de weg gekeerde perceelsgrens.

5. de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot de bovenkant van de hoogstgelegen goot, dan wel, dan wet voor zover

die hoger ligt, de hoogstgelegen druiplijn, het boeiboord, of een daarmee gelijk te stellen

constructiedeel.

6. de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/ of het hart van de scheidingsmuren,

neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter
plaatse van het bouwwerk.

7. Inhoud van een bouwwerk:

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de harten van gemeenschappelijke

scheidingsmuren en dakvlakken, zulks met inbegrip van erkers en dakkapellen en boven

peil.

8. Lengte, breedte en diepte van een bouwwerk:
Tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of hart van

scheidsmuren).

De in deze regels gegeven regels omtrent plaatsing, afstanden en maten zijn niet van
toepassing op goot- en kroonlijstea pilasters, plinten, stoeptreden, kozijnen, dorpels en

soortgelijke bouwdelen.
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HOOFDSTUK

Bestemmingsregels

Artikel 3 Gemengd-Stedelijk dienstenterrein

3.1. Bestemmingsomschrijving

De voor" Gemengd-Stedelijk dienstenterrein" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. detailhandel ten behoeve van de vestiging van één supermarkt met een minimale

oppervlakte van 3.500 m2 wvo en met een maximale oppervlakte van 4250 m2 wvo en

met dien verstande dat minimaal 2350 m2 wvo moeten bestaan uit de verplaatsing van

(een) reeds elders in de gemeente gevestigde winkel(s) respectievelijk m2;
b. detailhandel in sportartikelen met een minii.ale oppervlakte per vestiging van 850 m2

wvo en een totale maximale oppervlakte van 5100 m2 wvo en met dien verstande dat:

voor zover het betreft sportwarenhuizen en er sprake is van een omvang ten behoeve
van sportwarenhuizen van boven de 2550 m2 wvo, deze overmaat moet bestaan uit

(een) reeds elders in de gemeente gevestigde winkel(s) respectievelijk m2;
voor zover het betreft sportspeciaalzaken het oppervlak geheel moet bestaan uit

(een) reeds elders in de gemeente gevestigde winkel(s) respectievelijk m2;
c. horecabedrijf;

d. maatschappelijke voorzieningen;

e. kantoren met dien verstande dat per kantooreenheid wordt uitgegaan van een

bedrijfsvloeroppervlak van maximaal 1000 m2 en dat dit oppervlak onderdeel moet zijn

van telkens één bouwmassa met een bedrijfsvloeroppervlak van minimaal 5000 m2;

f. sportieve recreatie;

g. binnen- en buitensportbeoefening en leisure zoals een tennis/squash/badmintonhal, een
sporthal en een klimwand;

h. nutsvoorzieningen;

i. reclamezuilen;

j. verkeer- en parkeervoorzieningen, inclusief parkeren op de eerste verdieping;

k. water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

Een en ander met de bijbehorende bouwwerken en voorzieningen.

3.2. Bouwregels

Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken die ten dienste staan aan deze bestemming, waarbij
tevens wordt voldaan aan de volgende regels:
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BESTEMMINGSPLAN FORTUNASTADlON E.o.l

3.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende eisen:

gebouwen

situering ter plaatse van de aanduiding"

bouwvlak"

maximale bouwhoo2:te op de verbeeldin~ aangegeven

maximaal bebouwingspercentage op de verbeelding aangegeven

3.2.2. Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende eisen:

bouwwerken eeen eebouwen ziinde

maximale hoo2te erfafscheidin2:en 2,OOm.

maximale hoo2:te sDeelvoorzienin2:en 6,OOm.

maximale hoo2:te lichtmasten stadion 40,00 ff.

maximale hoogte lichtmasten overiv 9,OOm.

maximale hool!te telecommunicatie en reclame 35,00 m.

maximale hoo2:te overil!e bouwwerken 2:een 2:ebouwen zijnde 3,OOm.

3.3. Nadere eisen

3.3.1 Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting
van de bebouwing en de omvang van de parkeervoorzieningen ten behoeve van:

a. een samenhangend straat en bebouwingsbeeld;

b. de verkeersveilgheid;

c. de mileusituatie;

e. de sociale veilgheid;

f. het aantal te realiseren parkeerplaatsen op eigen terrein per bouwperceel c.q functie;

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.3.2 Burgemeester en wethouders kunnen overeenkomstig artikel 7.35 Wet mileubeheer

nadere eisen stellen aan de omvang en vormgeving van bebouwing en de aard van de

gevelbedekking van de bebouwing ten behoeve van:
a. de externe veilgheid;

3.4 Ontheffing bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 3.2.1 tot

het oprichten van gebouwen buiten de bouwgrenzen mits de belangen van derden niet

onevenredig worden geschaad, onder voorwaarde dat aantoonbaar voldoende maatregelen

worden/ zijn getroffen in verband met de externe veilgheid.

3.5 Gebruiksregels

3.5.1 Onder strijdig gebruik als bedoeld in artikel 7.10 Wro wordt tenminste verstaan het

gebruik van gronden en bouwwerken:

a. voor seksinrichting;
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b. voor geluidsgevoelige functies voor zover het betreft gebouwen waar op de gevel een
geluidsbelasting is gemeten van meer dan Lden = 48 dB als gevolg van het wegverkeer

dan wel Lden = 53 dB als gevolg van het railverkeer, tenzij burgemeester en wethouders

ontheffing hebben verleend op grond waarvan een hogere grenswaarde is toegestaan.

3.6 Ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffng verlenen van het bepaalde in lid 3.1 onder

a en b voorzover het betreft het toegelaten oppervlak van niet elders in de gemeente

gevestigde winkels respectievelijk m2 mits de belangen van derden niet onevenredig

worden geschaad en alleen indien aangetoond kan worden dat de bestaande gemeentelijke

distributie.planologische structuur niet duurzaam wordt ontwricht.

Artikel 4 Verkeer

4.1. Bestemmingsomschrijving

De voor "Verkeer" aangewezen gronden bestemd voor:

a. wegen en voet- en fietspaden ten behoeve van doorgaand en overig verkeer;

b. parkeervoorzieningen en andere openbare ruimten;

c. groenvoorzieningen;

d. water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

e. nutsvoorzieningen;

kunstuitingen;

g. spoorweg voor zover op de verbeelding aangegeven met de functieaanduiding "spoor".
Een en ander met de bijbehorende bouwwerken en voorzieningen.

4.2 Bouwregels

Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken geen gebouwen zijnde die ten dienste staan aan
deze bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende regels:

situering binnen het bestemminQ"svlak

maximale bouwhoogte verlichting 8,OOm.

maximale bouwhoogte ten behoeve van de verkeersgeleidinQ" 10,00 m.

maximale bouwhoogte ten behoeve van kunstuitngen 12,00m.

maximale overige bouwwerken geen gebouwen zijnde 2,OOm.

4.3. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de

bebouwing, ten behoeve van:

a. een samenhangend straat en bebouwingsbeeld;

b. de verkeersveilgheid;

c. de milieusituatie;

e. de sociale veilgheid;

f. de externe veilgheid;

g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Waarde- Archeologie (dubbelbestemming)

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Waarde- Archeologie "aangewezen gronden zijn behalve voor de andere

voorkomende bestemmingen mede bestemd voor de bescherming van mogelijke (hoge)

archeologische waarden.

5.2 Aanlegvergunning

5.2.1. Verboden werkzaamheden

Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in afwijking van een

schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de in de

volgende tabel vermelde werken en werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren.

De aanlegvergunning kan uitsluitend worden verleend met inachtneming van de in de

bestemmingsomschrijving genoemde waarden en als wordt voldaan aan de in de tabel

genoemde criteria.

Aanlegvergunningplichtige werken/werkzaamheden

a. het aanleggen of verharden van wegen, paden of par-

keergelegenheden en het aanbrengen van andere op-

perv lakteverhard ¡ngen;

b het ophogen, het verlagen van de bodem of het afgraven van

gronden;

c. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 30 cm.

waartoe ook gerekend wordt woelen, mengen, diepploegen,

egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen;

d het omzetten van grasland in bouwland, het aanleggen, het

rooien van bos of boomgaard waarbij de stobben worden

verwijderd;

e het verlagen van het waterpeil, het graven, verbreden en

dempen van sloten, vijvers en andere wateren;

f het aanleggen van ondergrondse tranport-, energie- of tele-

communicatie- of andere leidingen of daarmee verband

houdende constrcties;

g het aanbrengen van constructies die verband houden met

bovengrondse leidingen;

h alle overige werkzaamheden die de mogelijke archeologische

waarden in het terrein kunnen aantasten en die niet worden

gerekend tot het normale gebruik van het terrein.

Criteria voor verlening van de

aanleKverJ~unninK

De aanlegvergunning wordt

verleend indien door het

aanleggen van bovengenoemde

werken of het uitvoeren van

bovengenoemde werkzaamheden

dan wel de daaruit. direct of
indirect te verwachten gevolgen

de in bedoelde gronden

aanwezige archeologische
waarden niet of in geringe mate

worden aangetast. Voorzover het

om zwaarwegende redenen niet

mogelijk is de archeologische

waarden geheel of gedeeltelijk te

behouden, wordt de aanlegver-

gunning verleend onder de

voorwaarden dat voorafgaand

aan de werkzaamheden adequaat

archeologisch onderzoek zal

plaatsvinden.

5.2.2. Toegestane werkzaamheden

Het in lid 5.2.1 vervatte verbod geldt niet voor de werken of werkzaamheden:

a. voor normale onderhoudswerkzaamheden;

b. voor werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
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c. voor het rooien of vellen van houtgewas, voor zover betreffende de normale uitoefening

van het toegelaten bodemgebruik¡

d. voor spitwerk tot een diepte van niet meer dan 0,30 m.

5.2.3 Ontheffng
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 5.2.1

indien uit inventariserend veldonderzoek (I.V.O.) is gebleken dat zich in deze gronden geen

zodanige beschermingswaardige oudheidkundige sporen bevinden die het stellen van een

aanlegvergunning rechtvaardigen.

¡

I 1105011ZC910111701364 ARCADlS 114





BESTEMMINGSPLAN FORTUNASTADION E.o.1

HOOFDSTUK

Algemene regels

Artikel 6 Afstemmingsregeling (dubbel-)bestemmingen

6.1 Dubbelbestemming - enkelvoudige bestemmingen

Voor zover voor gronden tevens een dubbelbestemming geldt, dienen bij toepassing van de

gebruiksw, bebouwings-, aanlegvergunnings-, ontheffings- en wijzigingsregels van de

overige voor deze gronden geldende bestemmingen primair de regels van de

dubbelbestemming in acht te worden genomen.

Artikel 7 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan

uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere

bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 8 Algemene bouwregels

8.1 Percentages

Een op de verbeelding of in de regels aangegeven percentage geeft aan hoeveel van het

bouwvlak van het desbetreffende bouwperceel ten hoogste mag worden bebouwd met

gebouwen en overkappingen. Bij het ontbreken van een percentage mag het bouwvlak

volledig worden bebouwd, tenzij in hoofdstuk 2 anders is bepaald.

8.2 Ondergronds bouwen

Het bepaalde in deze regels en op de verbeelding omtrent de situering, de horizontale

diepte en de oppervlakte van bouwwerken, alsmede het bebouwingspercentage, is op

overeenkomstige wijze van toepassing op ondergronds bouwen, met dien verstande dat de

verticale diepte van ondergrondse bouwwerken niet meer dan 10 m. mag bedragen.

Artikel 9 Algemene gebruiksregels

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 7 lid 10 Wro wordt in elk geval verstaan:

a. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afvaL, met

uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte

gebruik en onderhoud;
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b. een gebruik van gronden als stallngs- en/of opslagplaats van één of meer aan het
gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een
zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;

c. een gebruik van gronden en bouwwerken voor inrichtingen als bedoeld in artikel 2.4

van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer;

d. een gebruik van gronden en bouwwerken voor (detail)handel, met uitzondering van een

zodanig gebruik dat uitdrukkelijk is toegestaan in of krachtens deze voorschriften;

e. een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel een

prostitutiebedrijf, met uitzondering van een zodanig gebruik dat uitdrukkelijk is

toegestaan in of krachtens deze voorschriften.

Artikel 10 Algemene aanduidingsregels

10.1 Geluidszone - spoor

Binnen de op de verbeelding aangegeven geluidszone- spoor mag ongeacht het overige

bepaalde in deze regels geen geluidsgevoelige bebouwing worden opgericht.

10.2 Veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen-plaatsgebonden risico
Binnen de op de verbeelding aangegeven veiligh~idszone -vervoer gevaarlijke stoffen -

plaatsgebonden risico (30 m. gemeten vanuit hart spoor) mogen geen kwetsbare/beperkt

kwetsbare objecten worden opgericht.

10.3 Veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen-groepsrisico

Binnen de op de verbeelding aangegeven veiligheidszone -vervoer gevaarlijke stoffen -

groepsrisico (30 -110 m. gemeten vanuit hart spoor) mogen geen kwetsbare/beperkt

kwetsbare objecten worden opgericht.

'I

10.4 Ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffng verlenen van het bepaalde in lid 10.3 voor

de vestiging van kwetsbare/beperkt kwetsbare objecten, voor zover het betreft de gronden
met de bestemming "Gemengd -stedelijk dienstenterrein" indien uit een ter zake opgestelde

verantwoordingsrapportage blijkt dat de vestiging wat betreft het groepsrisico externe
veilgheid verantwoord is en de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.

Artikel 11 Algemene ontheffingsregels j:

Burgemeester en wethouders kunnen, voor zover niet reeds op grond van een andere regels

ontheffing kan worden verleend en mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

a. het straat-, bebouwings- en landschapsbeeld;

b. het woon- en leefklimaat;

c. de waterstaatkundige belangen;

d. de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende bedrijven;

e. de verkeersveilgheid; de sociale veiligheid;

f. de externe veilgheid;

g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

ontheffng verlenen van:
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a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan
10% van die maten, afmetingen en percentages;

b. de bestemmingsregels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de

aansluitng van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de
verkeersveilgheid en/ of -intensiteit daartoe aanleiding geven;

c. de bestemmingsregels en toestaan dat de op de verbeelding ingetekende begrenzingen,

niet zijnde bestemmingsgrenzen, met maximaal 10 meter worden gewijzigd;

d. de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, en toestaan dat de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt

vergroot tot 10 meter;

e. de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen

zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve

van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of

sirenemasten, wordt vergroot tot niet meer dan 40,00 m
f. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en een

verhoging toestaan van de (bouw)hoogte van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke

verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, mits de

verhoging niet meer dan 3.00 m. bedraagt;

g. van de bestemmingsregels voor het bouwen van niet voor bewoning bestemde

gebouwtjes van openbaar nut, zoals telefooncellen, wachthuisjes, gasreduceerstations en

schakelstations mits de inhoud niet meer dan 50 m3 en de goothoogte niet meer dan 3 m

bedraagt.

Artikel 12 Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan zodanig wijzigen dat, overeenkomstig artikel

3.6 sub a van de Wet ruimtelijke ordening, de op de verbeelding ingetekende

bestemmingsgrenzen met maximaal 15 meter verschuiven, mits wordt voldaan aan de
volgende voorwaarden:

a. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden en de belangen van derden mogen niet onevenredige worden

geschaad;

b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving aanwezige
architectonische, cultuurhistorische, landschappelijke- of natuurwaarden;

c. uit een ingesteld bodemonderzoek blijkt, dat de bodem geschikt is voor het beoogde

gebruik;
d. door middel van onderzoek dient te worden aangetoond dat er geen overwegende

bezwaren bestaan vanwege de aanwezigheid van archeologische waarden in de bodem;

e. door middel van een flora- en faunaonderzoek dient te worden aangetoond dat voldaan
wordt aan de natuurbeschermingswetgeving;

f. door middel van een onderzoek naar de waterstaatkundige consequenties dient te

worden aangetoond dat het waterbelang voldoende is meegewogen;

g. de belangen van de betreffende bestemming(en) worden niet onevenredig aangetast.
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Arlikel13 Algemene procedureregels

13.1. Bij onlheffng
Indien Burgemeester en Wethouders een ontheffing als bedoeld in deze regels wilen

verlenen, dienen de volgende procedureregels in acht te worden genomen:

a. het voornemen tot het verlenen van ontheffing ligt gedurende tenminste twee weken in

het gemeentehuis voor een ieder ter inzage;

b. Burgemeester en Wethouders maken het voornemen tevoren in één of meer dag-,

nieuws- of huis-aan-huis bladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op

gebruikelijke wijze bekend;

c. de bekendmaking houdt in de bevoegdheid van belanghebbenden tot het schriftelijk

indienen van zienswijzen bij Burgemeester en Wethouders tegen het voornemen tot het

verlenen van ontheffig gedurende de onder 1 genoemde termijn;
d. Burgemeester en Wethouders delen aan hen, die zienswijzen hebben ingediend, de

beslissing daaromtrent mee.

13.2. Bij wijziging
Indien Burgemeester en Wethouders gebruik maken van de wijzigingsbevoegdheid dienen

de bepalingen in artikel 3.6 lid 5 Wro in acht te worden genomen:

13.3. Bij aanlegvergunning
Indien Burgemeester en Wethouders een aanlegvergunning als bedoeld in deze regels
wilen verlenen, dienen de bepalingen in artikel 7.10 lid 2 Wro in acht te worden genomen:
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HOOFDSTUK

Overgangs- en

slotregels

Artikel 14 Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken
i Een bouwwerk, dat op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan

aanwezig of in uitvoering is dan wel gebouwd kan worden krachtens een
bouwvergunning en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar de aard en

omvang niet wordt vergroot:

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of

veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee
jaar na de dag waarop het bouwwerk teniet is gegaan.

2. Eenmalig kan ontheffing worden verleend van het eerste lid voor het vergroten van de

inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

3 Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het
daarvoor geldende plan, daaronder be.grepen de overgangsregels van dat plan

Overgangsrecht gebruik

i Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden

voortgezet.

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik bedoeld in het eerste

lid, te veranderen in een ander met dit plan strijdig gebruik tenzij door deze verandering

de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid na de inwerkingtreding van het plan voor

een periode langer dan een jaar wordt onderbroken is het verboden dit gebruik daarna

te hervatten of te laten hervatten.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was

met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels

van dat plan.

Artikel 15 Slotregel
Deze regels kunnen worden aangehaald als: Planregels van het

bestemmingsplanllPortunastadion e.o." van de gemeente Sittard-Geleen.
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HOOFDSTUK

Inleiding

1.1 PL.NM9TIIL~BING

Het vigerende bestemmingsplan (Bergerweg-Zuid, tweede herziening) voorziet in de

ontwikkeling van een bedrijventerrein met een hoogwaardig karakter; Bedrijvenstad
Fortuna. Bij de planfiosofie voor de ontwikkeling van het terrein van in totaal 47 ha is

uitgegaan van een intensief ruimtegebruik met een specifiek hoogstedelijk karakter. Dit

principe in combinatie met de collectieve parkeersystematiek en de geambieerde
hoogwaardige uitstraling was zijn tijd als voorbeeldproject ver vooruit. Door de

ontwikkelingen op de markt in het algemeen en die in de technologisch hoogwaardige

segmenten van het midden- en klein bedrijf in het bijzonder is dit voornemen tot nog toe
maar voor een deel gerealiseerd.

Om de ontwikkeling van de bedrijvenstad te stimuleren, is de gemeente Sittard-Geleen
voornemens om de bedrijvenformule, met behoud van de ruimtelijk-stedenbouwkundige

kwaliteiten verder aan te vullen en te diversifiëren waarbij ingespeeld wordt op de actuele

behoefte aan ruimte voor functies die juist in dit stedelijke mileu goed kunnen floreren. De
invulling sluit aan op de beleidskaders die ten aanzien van de stedelijke ontwikkelingszones

(perspectief 8) in het Provinciaal Ontwikkelings Plan (POL) 2006 maar ook in de POL-
aanvullng 'Diensten en Locaties' 2004 voor een stedelijk dienstenterrein worden

aangegeven.

Aan de noordzijde van de bedrijvenstad is inmiddels de mogelijkheid geopend voor een

verdergaande kantoorontwikkeling, aansluitend aan het kantorenpark. Het hoofdkantoor
van Sabic is inmiddels in gebruik genomen.

Het middengedeelte van het oorspronkelijke plangebied van het bestemmingsplan
Bergerweg-Zuid blijft in de oorspronkelijke vorm gehandhaafd dat wil zeggen gereserveerd

voor arbeidsintensieve bedrijvigheid. De verdeling van het oorspronkelijke plangebied is

dan als volgt:

. Noord: kantorenhoek (ca.5 ha).

. Midden: stedelijk bedrijventerrein(ca.3Iha).

. Zuid: stedelijk dienstenterrein(ca.II ha).

Middels het voorliggende plan wordt gelegenheid geboden de omgeving van het stadion

van Fortuna uit te bouwen tot het bovengenoemd stedelijk dienstenterrein. Hier kunnen
verschilende stedelijke functies die door hun aard en omvang niet elders in het stedelijk

gebied van Sittard-Geleen passen, in een adequaat ingerichte en goed ontsloten locatie

worden samen gebracht geordend rondom een thematische opzet. Het gaat hierbij om de

functies zoals sport, leisure, commerciële dienstverlening en thematische retail. Het plan

sluit tevens aan op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen om

i.
I

i
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de bestemmingsmogelijkheden rondom het Fortunastadion te verbreden zodat er ruimere
mogelijkheden ontstaan voor de afbouw van het stadion en de omliggende gronden.

Het voorliggende bestemmingsplan Fortunastadion e.o. geeft de gewenste verruiming van

de bestemmingsmogelijkheden en heeft betrekking op het zuidelijke deel van de

Bedrijvenstad Fortuna namelijk het gebied van en direct rondom het stadion zelf.

1.2 M.E._~.

Het mileueffectrapport (MER) voor de ontwikkelingen binnen Fortuna Stadion e.o. dient
formeel ter ondersteuning van de besluitvorming over de noodzakelijke wijziging van het

vigerende bestemmingsplan. Het MER wordt gezamenlijk met het ontwerp

bestemmingsplan ter visie gelegd.

Waarom een m.e.r.-procedure?

Op grond van het gewijzigde Besluit Mileueffectrapportage 1994 (wijziging 29 september
2006) geldt voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van een recreatie georiënteerde

bedrijvigheid een m.e.r .-plicht in die gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een

technische capaciteit voor de uitbreiding van 500.000 bezoekers per jaar of een oppervlakte
van circa 50 hectare of meer, of een oppervlakte van 20 hectare of meer in een gevoelig

gebied (onderdeel C. activiteit 10.1).

De m.e.r.-plicht is gekoppeld aan een m.e.r.-plichtig besluit. In dit geval is dat het ontwerp-

bestemmingsplan of - vooruitlopend daarop - een eventueel projectbesluit (artikel 3.10

Wro). De omvang van het te ontwikkelen gebied in combinatie met de voorgestane functies

heeft geleid tot de conclusie dat het te verwachten aantal bezoekers wat betreft de recreatie

gerelateerde activiteiten groter is dan 500.000 (zie paragraaf 3.2 en 3.3), hiermee is het

project m.e.r.-plichtig.

Doel van de m.e.r.-procedure is het mileu belang een volwaardige plaats te geven in de
besluitvorming over het bestemmingsplan. Daarbij wordt aangegeven welke maatregelen

mogelijk belangrijke nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Het MER voor Fortuna

Stadion e.o. brengt de meest geschikte invulling van de voorgenomen activiteit in beeld

(bezien vanuit milieu), evenals de hiermee gepaard gaande gevolgen voor het mileu en het
ruimtegebruik. Dit geldt voor zowel het effect ter plaatse als voor de directe omgeving van

het stadion.

Stappen in de m.e.r.-procedure
Het MER maakt onderdeel uit van een procedure die voorafgaat aan de definitieve keuze

ten aanzien van het ontwikkelprogramma van Fortuna Stadion e.o. Deze besluitvorming

kent een aantal te onderscheiden stadia. In de onderstaande afbeelding is de koppeling

tussen de m.e.r- procedure (MER) en de RO-procedure (bestemmingsplan) weergegeven.
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Relatie m.e.r.- en RO-

procedure (gebaseerd op

nieuwe Wro)

BESTEMMINGSPLAN FORTUNASTADION E.o.1

Besluit.m.e.r. Bestemmingsplan---
--..
-
.-

_....
r Startnotitie I

Kennisgeving

.

...
lnwerkingtreding

bestemmingsplan

IN = Initiatiefnemer

BG = Bevoegd gezag

ienswijzenl

advies
.oorbereiding

onform Besluit

uimtelijke

rdening
r'ichtlinen I

(Bkendmakingl

Advies

richtlijnen

Opstellen

ontwerp

De m.e.r.-procedure is offcieel van start gegaan met de publicatie van de Startnotiie op 17-

06-2008 in 'De Trompetter' (regionaal dagblad). Met de Startnotitie is aan belanghebbenden

de gelegenheid gegeven om invloed uit te oefenen op de te beschouwen onderwerpen in het

MER. Op basis van de gegevens uit de Startnotitie, de inspraakreacties en de richtlijnen van

de Cmer (en de gemeenteraad) is het MER verder afgerond. In de voorliggende toelichting
zijn de resultaten van het MER verwerkt.
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1.3

Ligging Fortuna Stadion e.o. in

zijn omgeving

BESTEMMINGSPLAN FORTUNASTADION E.o.1

L1GGlNGJ;tul;SÇ!!ß!JVINGLLANG ~BI EQ

Het plangebied is gelegen in het stadsdeel Sittard van de gemeente Sittard~Geleen tussen de
Bergerweg en de spoorlijn Sittard-Maastricht. Het heeft betrekking op het zuidelijk gedeelte

van het bestemmingsplan Bergerweg-Zuid. Fortuna Stadion e.Q. maakt deel uit van het

bedrijventerrein 'Bedrijvenstad Fortuna'. Voor de exacte begrenzing wordt verwezen naar

de verbeelding.
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Het plangebied Fortuna e.Q. wordt begrensd door de spoorlijn, de Eggerweg, de

Lissabonlaan en het gebied Aan de Waeter CouI. Het gebied is goed bereikbaar via de

snelweg A2, de Middenweg, de Urmonderbaan en de Bergerweg. Aan de overzijde van het

spoor ligt de woonwijk Sanderbout. Aan de overzijde van de Middenweg ligt het
landschapspark 'De Graven'. In de groene zone is ruimte voor wandel-, ÍIets- en

ruiterpaden. Door de ontwikkeling van Fortuna Stadion e.o. kan een vloeiende overgang

van sport (Fortuna Stadion e.o.) naar ontspanning en rust (De Graven) worden gecreëerd.

Het plangebied zelf bestaat momenteel uit het stadion met bijbehorende infrastructuur en

daaromheen 'braakliggend' gebied: terrein dat eerder bouwrijp is gemaakt ten behoeve van

nieuwe bebouwing. Momenteel is dit terrein (tijdelijk) grotendeels ingezaaid met gras.

Ook het overig bedrijventerrein binnen het plangebied Bedrijvenstad Fortuna is nog

grotendeels onbebouwd.
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Luchtopname omgeving

Fortuna Stadion e.o.

1.3.1

BESTEMMINGSPLAN FORTUNASTADION E.o.1

HET V_O_ORtlEMJN

Het programma voor Fortuna Stadion e.o. is gebaseerd op vijf pijlers, waarin het thema

sport & ontspanning centraal staat:
1. Active Sports. Het is de bedoeling om met de ontwikkeling van Fortuna Stadion een

kwalieitsimpuis te geven aan de sportfaciliteiten in Sittard-Geleen. Verschilende
voorzieningen worden gebundeld en naar een hoger niveau gebracht. De verdere

afbouw van het huidige stadion biedt mogelijkheden om verschilende functies op het
gebied van sport- en vrije tijd te combineren die elkaar kunnen versterken. Uitgegaan
wordt van onder andere een healthcenter, een hal voor extensieve zaalsporten (zoals

tennis en badminton), sportvelden en een klimhaL.

2. Onderwijs. Binnen het plangebied is een (sportgerelateerde) onderwijsfunctie voorzien.
Daartoe zullen leslokalen, praktijklaboratoria en sportlokalen worden gerealiseerd. De

onderwijsfunctie wordt gecombineerd met een sporthal en/of -velden.
3. Shopping. In het programma is ruimte voor sportretail en sportgerelateerde retail

opgenomen. Daarnaast wordt een supermarkt gerealiseerd. Er wordt uitgegaan van

6.000 m2 bvo voor sportgerelateerde retail en een megasupermarkt ('supermarkt XL')

met een omvang van 5.000 ml bvo.

4. Entertainment. Binnen het concept zijn voor dit onderdeel onder andere bars, een
restaurant en mogelijk een disco en/ of amusementshal voorzien. Op het gebied van

ontspanning en entertainent wordt onder andere een bowlingcenter, een

amusementshal, een muziekhal en een kinderparadijs gerealiseerd.

5. Business. In de plannen is ruimte opgenomen voor kantoren. Het gaat hierbij

grotendeels om kantoorruimtes ondersteunend aan de sportvoorzieningen. Daarnaast is
de mogelijke vestiging van de brandweer binnen deze pijler mogelijk. Ook een hotel met

maximaal 90 kamers is opgenomen in de plannen. Bij het hotel is een vergadercentrum

voorzien, waar bijvoorbeeld sportmeetings kunnen worden gerealiseerd.
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Impressies architectonische

kwaliteit Fortuna Stadion e.o.

1.4
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Een toelichting op de functionele ontwikkeling is opgenomen in hoofdstuk 3.

PLANOPZET

Voor het bestemmingsplan Fortunastadion e.o. is gekozen voor bestemmingen die, in het

gebruik van het plan door burgers en gemeente, waar nodig een zekere mate van flexibilteit

biedt, maar binnen duidelijke kaders, waardoor de aan het plan te verbinden
rechtszekerheid niet in het gedrang komt. Het bestemmingsplan bestaat uit de volgende

onderdelen:

. Verbeelding: Op de verbeelding zijn de verschilende bestemmingen in het

plangebied aangegeven. Deze bestemmingen zijn gerelateerd aan de in

de planregels opgenomen juridische regeling.

Hierin is het gebruik van de binnen het plangebied aangegeven

gronden, bouwwerken en ander gebruik van de gronden juridisch

geregeld. Per bestemming zijn de doelen of doeleinden aangegeven.
In de toelichting worden de aan het plan ten grondslag liggende

gedachten en de uitkomsten van het in artikel 3:2 Awb en 3.1.6 Bro

genoemde onderzoek en de afweging van betrokken belangen,
opgenomen. Daarnaast dient een rapportering als bedoeld in de

gemeentelijke inspraakverardening en de uitkomsten van het in artikel

3.1.1 Bra bedoelde overleg, deel uit te maken van de toelichting.

. rlanregels:

. Toelichting:

Leeswijzer
In deze toelichting wordt een en ander op de volgende wijze omschreven. Hoofdstuk 2

beschrijft. voor zover relevant, in hoofdlijnen de beleidsdocumenten die door de te

onderscheiden overheden ten aanzien van de ontwikkeling van het plangebied zijn

gepubliceerd. Dit geeft een impressie van het planologisch kader van onderhavig

bestemmingsplan. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een beschrijving en analyse gegeven
van de relevante aspecten die bepalend zijn voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het

plangebied en de effecten o.a. op het gebied van natuur, archeologie en woonmilieu. In

hoofdstuk 4 wordt vervolgens aangegeven hoe de juridische regeling is opgezet. Deze

regeling vormt samen met de verbeelding (plankaart) de uiteindelijke juridische basis voor

de planvorming. In hoofdstuk 5 wordt aangegeven of het plan economisch en
maatschappelijk uitvoerbaar wordt geacht. In hoofdstuk 6 worden de opmerkingen uit het

overleg ex artikel 3.1.1 BrD ten aanzien van het plan, weergegeven en de wijze waarop de

gemeente deze in het bestemmingsplan heeft verwerkt.

I 110SOIIZC9lIon01364 ARCADES 19



BESTEMMINGSPLAN FORTUNASTADION E.o.1

HOOFDSTUK

Beleidsvisies

2.1 RIJKSBELEID

2.1. NQTARUIMTE

De Nota Ruimte, op 27-02-2006 van kracht geworden, is een nota van het Rijk, waarin de

uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland zijn vastgelegd. In de Nota
Ruimte gaat het om inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020 met een doorkijk

naar 2030. In de nota worden de hoofdlijnen van beleid aangegeven, waarbij de ruimtelijke

hoofdstructuur van Nederland (RHS) een belangrijke rol zal spelen. De nota heeft vier

algemene doelen: versterken van de economie (oplossen van ruimtelijke knelpunten),

krachtige steden en een vitaal platteland (bevordering leefbaarheid en economische vitaliteit

in stad en land), waarborging van waardevolle groengebieden (behouden en versterken

natuurlijke, landschappelijke en culturele waarden) en veiligheid (voorkoming van
rampen).

In de nota staat 'ruimte voor ontwikkeling' centraal en gaat het kabinet uit van het motto

'decentraal wat kan, centraal wat moet'. Deze nota ondersteunt gebiedsgerichte, integrale

ontwikkeling waarin alle betrokkenen participeren. Het accent verschuift van

'toelatingsplanalogie' naar 'ontwikkelingsplanologie'. 'Ruimte voor ontwikkeling' betekent

ook dat het rijk voor ruimtelijke waarden van nationaal belang waarborgen creëert om die te

kunnen behouden en ontwikkelen.
Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is om ruimte te scheppen voor de

verschilende ruimtevragende functies. Meer specifiek richt het kabinet zich in het nationaal

ruimtelijk beleid op:

. Versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland.

. Bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland.

. Borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden.

. Borging van de veilgheid.

Deze vier doelen worden in onderlinge samenhang nagestreefd en zijn een uitdrukking van

de voornaamste ruimtelijke beleidsopgaven die het kabinet ziet voor de kortere en langere

termijn. Voor heel Nederland wordt een beperkt aantal generieke regels gehanteerd onder
de noemer 'basiskwaliteit': dat zorgt voor een heldere ondergrens op het gebied van

bijvoorbeeld veilgheid, milieu, verstedelijking, groen en water.

In deze nota is een aantal regels opgenomen, gericht op behoud en ontwikkeling van deze

basiskwaliteit voor steden, dorpen en bereikbaarheid.
Het is de verantwoordelijkheid van provincies en (samenwerkende) gemeenten om dit

generieke ruimtelijke beleid integraal en concreet gestalte te geven en integraal op elkaar af

te stemmen zowel bij planvorming als uitvoering en daarmee te zorgen voor basiskwaliteit.
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Uitzondering hierop vormen vastgelegde rijksverantwoordelijkheden, zoals die voor de
hoofdinfrastructuur.

2.1.2 M L LI ElJ B ELE!P

In het milieubeleid van de rijksoverheid wordt de nadruk gelegd op het terugdringen van

de automobilteit zoals gemotiveerd vanuit het Tweede Structuurschema Verkeer en
Vervoer (SVV-lI) en het Nationaal Milieubeleidsplan Plus (NMP+). Het begrip duurzame

ontwikkeling van de dagelijkse leefomgeving vormt de rode draad in het te voeren beleid

van het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP, 1989), het Nationaal Mileubeleidsplan Plus

(NMP+, 1990) en het Tweede Nationaal Milieubeleidsplan (NMP2, 1993).
Uitgangspunt van het mileubeleid is dat mileuproblemen niet mogen worden afgewenteld
op toekomstige generaties. In 1998 is het Derde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP3) in

werking getreden. Op basis van de leerervaringen met het beleid van het NMPl en NMP2

concludeert het kabinet dat het mileubeleid (op belangrijke onderdelen) een nieuwe

beleidsfase ingaat, de fase van het "mileubeheer".

Na een periode waarin vooral het saneren van milieuverontreinigingen centraal stond,
verschuift de centrale opgave naar het vasthouden aan een absolute ontkoppeling tussen

economische groei en druk op het mileu, inclusief het duurzaam gebruiken van natuurlijke

hulpbronnen. Het kabinet stelt zich op het standpunt, dat gemeenten een speciale

verantwoordelijkheid hebben om de burgers bij het mileubeleid te betrekken. Gemeenten
zullen zich steeds meer met verschilende lokale partners toeleggen op het uitvoeren van

projecten gericht op duurzame ontwikkeling.

Het beleid zal zich in de komende jaren richten op verbetering van de

informatievoorziening op dit gebied, onderzoek naar technologie en hergebruik van

afvalstoffen in de bouwen de introductie van mileuvriendelijke materialen en bouwwijzen.

In relatie tot de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling is het mileubeleid ten aanzien van het

bouwen relevant. Het duurzaam bouwen is erop gericht de gezondheids- en mileueffecten
van het bouwen, de gebouwen en de gebouwde omgeving te reduceren. In paragraaf 3.10
wordt hier uitvoeriger op teruggekomen.

2.2 PRPJ!l!'ÇlAAL BELl;!P

2.2.1 POL 2006

In 2006 is de opvolger van het POL 2001 vastgesteld. Het plangebied maakt deel uit van het

stedelijk gebied en omvat het perspectief: Stedelijke bebouwing (P9). Het perspectief P8

(geel op de kaart) valt net buiten het plangebied
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Uitsnede POL 2006

2.2.2
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P 9 Stedelijke bebouwing
De stedelijke bebouwing (p9) omvat de aanwezige of als zodanig reeds bestemde woon- en

winkel- en voorzieningengebieden, bedrijventerreinen en bijbehorende wegen. Er is hier in
veel gevallen nog de nodige ontwikkelingsruimte. De verstedelijkingsopgave wordt voor

zover mogelijk hier ingevuld, met in achtneming van de randvoorwaarden vanuit het

watersysteem (via de watertoets). Ook dient er aandacht te zijn voor de stedelijke

wateropgave ten aanzien van wateroverlast, afkoppeling, riolering en ecologisch water.

Waar nodig wordt hier door herstructurering de vitaliteit van buurten en wijken geborgd.
De milieukwaliteit in dit gebied dient te worden afgestemd op aard en functie van de

deelgebieden. Door het toepassen van de systematiek van ruimtelijke differentiatie voor
leefomgevingkwaliteit (lOK) en de Stad&Mileubenadering kunnen belemmeringen

worden weggenomen. Met het oog op een integrale afweging door gemeenten zorgen deze

voor verdere differentiatie van milieukwaliteit. Via programma's als Investeringsbudget

Stedelijke Vemieuwing (ISV) en Brede Doeluitkering voor infrastructurele werken (BDU)

kan de provincie een stimulerende en participerende rol vervullen.

Binnen de bestaande bebouwing verdienen de stedelijke centrumgebieden bijzondere

aandacht, levendige gebieden met een sterke mening van functies. Hier komt de stedelijke

dynamiek bij uitstek tot uiting. Behoud en versterking van die vitaliteit van binnensteden is
uitgangspunt. Bijzonder belang wordt gehecht aan de afwezigheid in centrumgebieden van

woonfuncties en stedelijke voorzieningen (publieksgerichte kantoren, stedelijke recreatie,

recreatief winkelen).

PQJ-AANVLJLLlNG"'.JENSTEN EN LOCATIES"

De POL-aanvullng Diensten en Locaties, vastgesteld door Provinciale Staten op 28 mei

2004, bevat uitgangspunten voor een nieuw beleid voor kantoren, detailhandel en leisure in
Limburg. De provincie wil de ontwikkeling van de dienstensector stimuleren door het

bieden van voldoende en gevarieerde vestigingsruimte, zoveel mogelijk aansluitend bij de

wensen van dienstverlenende bedrijven. Het accent van de dienstensector ligt in de

stadsregio's met hun stedelijke dynamiek. In het POL 2006 is het onderscheid tussen
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stedelijk diensten terrein en stedelijke ontwikkelingszone vervallen. Maar de globale

uitgangspunten van het stedelijk dienstenterrein gelden nog steeds.
Kenmerkend is de grootschalige opzet, het feit dat de locaties per auto goed bereikbaar zijn

en dat ze beschikken over de nodige parkeerruimte. Daarnaast is de representativiteit hoog

en is op deze terreinen menging van functies mogelijk. De primaire verantwoordelijkheid
voor de ontwikkeling en invulling van dienstenterreinen ligt bij de gemeente. De provincie
heeft echter wel een aantal algemene uitgangspunten opgesteld. De volgende

uitgangspunten zijn van toepassing op een stedelijk dienstenterrein zoals het
Fortunastadion en haar omgeving:

. Een minimaal totaal vloeroppervlak van 50.000 m2 of een terreinomvang van 5 ha.

. De combinatie van functies hoeft zich niet te beperken tot diensten.

. Grotere kantoren geen baliefuncties.

. Detailhandelsfuncties voor minder frequent benodigde, doelgerichte aankopen, met

specialisatie rond de thema's sport-health en tuin.
. Alleen grotere winkels (minimaal 1 .000 m2 bvo komen voor vestiging op stedelijke

dienstenterreinen in aanmerking.

. De vestiging van een megasupermarkt met een bruto vloeroppervlak van 3.500 m2 of

meer is toegestaan.

. Vestiging van stedelijke leisure-activiteiten (bijvoorbeeld overdekte speeltuin) behoort

ook tot de mogelijkheden.

De belangrijkste uitgangspunten van de provincie zijn een op de lokale situatie toegespitste

oplossing, flexibilteit en een marktgerichte benadering. Dat wil zeggen dat er meer gekeken
moet worden naar de individuele vestigingswensen van de kantoren en bedrijven en dat er

minder star dient te worden omgegaan met locatiebeleid. De provincie geeft tot slot aan dat

zij het belangrijk vindt dat de opgaven per stadsregio verder worden uitgewerkt in

stadsregionale uitvoeringsprogramma's. Dit biedt namelijk de mogelijkheid om binnen de

grenzen van de stedelijke dynamiek te zoeken naar een optimale regionale oplossing.

Het maakt een goede onderbouwing mogelijk van keuzes, tegen de achtergrond van de

totale dienstenstructuur.

Voor de stadsregio Westelijke Mijnstreek dient hierbij stil te worden gestaan bij de volgende

specifieke aandachtspunten:

. De relatie tussen de detailhandelsontwikkelingen op andere (potentiële) stedelijke

terreinen in de regio zoals: Urmonderbaan (Gardenz), Parallelweg/Mauritslaan,

Makado, Kerensheide en Industriepark Noord.

. De consequenties voor taakstellng van de verschilende bedrijventerreinen.

. De ruimtelijke scheiding tussen kantoor / detailhandelsfuncties en

bedrijventerreinfuncties.

. De leisure-ontwikkeling Middengebied (relatie Rijkswegboulevard).

2.2.3 BJLEIIlSREJ3lQJ!L:SJ hPSB.E G laSirrARD~GELf fNC;IfI N!l'tm(~

Algemeen
Het kwaliteitsprofiel 'stedelijke dynamiek' is in het POL regiospecifiek naar een meer

concreet niveau vertaald in de vorm van beleidsregio's. Het plangebied is geheel gesitueerd

in beleidsregio II 'Stadsregio Sittard-Geleen/Stein/Beek'. De stadsregio Sittard-

Geleen/Stein/Beek omvat de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein. Kenmerkend is de
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compacte stad Sittard-Geleen omringd door een uniek landelijk gebied. Er is een grote

concentratie van wonen, werken en voorzieningen. Het gebied is uitermate goed ontsloten
door weg, water en spoor. Het vervoer via de weg dreigt echter problematisch te worden,

vooral door de menging van het regionale en (inter)nationale verkeer.

Voor de toekomst van de stadsregio is het belangrijk dat de logistieke functies zich goed

kunnen ontwikkelen. Door de hoge dichtheid aan industrie en infrastructuur is de
mileubelasting hoog. Het leefklimaat in het stedelijk gebied staat hierdoor onder druk. Van

belang voor de regio is met name het ontwikkelen en verduurzamen van de corridor

Echt/Roermond-Luik als strategische gebiedsopgave.

Stadsregionaal uitvoeringsprogramma
In samenwerking met de provincie gaan twee trajecten lopen met betrekking tot de
inrichting van het ruimtelijk economisch beleid. In eerste instantie wordt ingezet op

regionale samenhang. Dat betekent dat gekomen moet worden tot afstemming met de regio.

Dat zal voor wat betreft de retail gebeuren aan de hand van de cpt. retailvisie. De opstellng

van de regiogemeenten is overigens vorig jaar al een keer beproefd. Daarbij is de inspiratie

van de gemeente Beek, dat Makado er nu eenmaal ligt en dat er verder geen ruimte meer is

in de regio voor PDV. Vervolgens en als tweede stap start de provincie met de uitwerking

van de zgn. nota werklocaties. Dat wordt samen met de grotere gemeenten gedaan. In dat

traject wordt het fenomeen van de stedelijke dienstenterreinen integraal meegenomen.

2.3 REJ¡!.QIiML_BaEIQ

De provinciale beleidskaders voor de ruimtelijke economische ontwikkeling van de

stadsregio Sittard-Geleen kunnen als volgt worden samengevat:
. Realisering van voldoende bedrijventerrein ten behoeve van de doorontwikkeling van

de sectoren automotive, chemie en logistiek.

. Realisering van een aanvullende planningsopgave voor het segment stedelijk/modern

gemengd van circa 40 ha.

. Realisering van 110.000 m2 voor kantoren in de stationsomgeving van Sittard.

. Realisering en specialisatie van retail rondom de thema's sport, health en tuin.

Met de regiogemeenten Beek, Schinnen en Stein wordt het ruimtelijk economische beleid

gecommuniceerd via de geïnstitutionaliseerde regio-overleggen. Zo zijn naast de gemeente

Sittard-Geleen, ook de regiogemeenten in 2002 betrokken geweest bij het opstellen van de

retailstructuurvisie. De visie is in 2004 door de gemeenteraad vastgesteld met inbegrip van

het besluit inzake de beperking van detailhandel waarin dit werd genuanceerd.

Tegelijkertijd is er evenwel het besef dat voor een belangrijk deel de planningsopgaven

zoals vermeld in het POL en de diverse uitwerkingen worden gerealiseerd binnen de

grenzen van de centrumgemeente Sittard-Geleen. Daarmee kunnen de kernpunten van de

uitvoering van zo'n regionaal ruimtelijk-economisch programma als volgt worden

samengevat.
De ontwikkeling van bedrijventerreinen voor de automotive verloopt goed. Datzelfde geldt

ook voor de logistiek. Operatie Bottleneck is in volle gang. Industriepark Swentibold is
opgeleverd, het bestemmingsplan voor de Yard is onherroepelijk, de procedure voor de

spooraansluitng wordt afgerond, het logistieke bedrijventerrein Holtum Noord 2 is in

ontwikkeling, de nieuwe ontsluiting van het terrein en aansluiting op de A2 en de B 56n
worden binnenkort gerealiseerd, het startsein voor het ophogen van de bruggen is gegeven.

Datzelfde geldt voor de uitbreiding van de containerhaven en Bargeterminal.
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Met het chemisch bedrijfsleven en overheden is een strategisch alliantie aangegaan ten

behoeve van een nieuwe stimulering van de chemiesector. Met de revitalisering van de

randzones van het bedrijventerrein Chemelot is een start gemaakt.

Daarnaast is de transformatie van de Research Campus in Geleen in volle gang. Datzelfde

geldt voor de ontwikkeling van het logistieke concept.

De afgelopen jaren is behoorlijk ingezet op de revitalisering van bedrijfsterreinen, waardoor

ook extra ruimte vrijkomt voor MKB. Borrekuil (7 ha), Sluisweg (10ha), ehemelotrandzones

(11 ha voor serviceproviders). Daarnaast is IPS (17 ha.) onbenut. Speciale aandacht vraagt
het gebied voor service providers. Dit zijn bedrijven die doorgaans verhuizen van bestaande

MKB bedrijfsterreinen naar Chemelot en wat dat betreft dus ruimte creëren. In feite komt

daarmee circa 28 ha vrij voor het MKB.

De regionale kantooropgave wordt volgens plan gerealiseerd in de punt van Bedrijvenstad

Fortuna (60.000 m2) en door de verdere uitbouw van het huidige kantorenpark.

Voor wat betreft de retail en leisure wordt geopteerd voor het inrichten van een zogenaamd

stedelijk dienstenterrein van 11,4 ha., gesitueerd onder en rondom het stadion. Dat gebied
moet ruimte bieden aan kantoren zonder baliefunctie, grootschalige sport- en leisurefuncties

en thematische retail; d.W.z. een grote supermarktformule alsmede sport en sport-

gerelateerde retail.

2.4 GEMEENTELIK BELEID

2.4.1 Vi G E RENRJE.STE. MJYJNG_S~AN

Op 8 december 1994 heeft de raad van de gemeente Sittard het bestemmingsplan

Bergerweg-Zuid vastgesteld. Dit bestemmingsplan is op 27 juni 1995 door Gedeputeerde

Staten behoudens een aantal onderdelen goedgekeurd.
Op 20 februari 1997 heeft de gemeenteraad van Sittard een partiële wijziging van het
bestemmingsplan Bergerweg-Zuid vastgesteld. welk plan op 27 mei 1997 door

Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. Het betrof enerzijds een "reparatie" van de plandelen

waaraan goedkeuring was onthouden (ex artikel 30 W.R.O.), anderzijds een aantal

wijzigingen om het door de gemeente gewenste nieuwe planconcept te kunnen realiseren en

aanpassing aan het gewijzigde streekplanbeleid met betrekking tot de verandering van het
zogenaamde fase 2-gebied nl. van bovenregionaal naar lokaal/regionaal bedrijvengebied.

Op 26 maart 1998 heeft de gemeenteraad de tweede partiële wijziging van het bestemmings-
plan Bergerweg-Zuid vastgesteld, welk plan op 23 juni 1998 door Gedeputeerde Staten is

goedgekeurd. In deze tweede partiële wijziging stond het mogelijk maken van de vestiging
van een voetbalstadion met een ondergrondse parkeeraccommodatie en een muziekhal aan

de westzijde van het plangebied centraal.

2.4.2 QUUI!ZAAMHEIDSPLAN 2008 - 2016

In het duurzaamheid plan 'Sittard-Geleen duurzaan en energiek' worden op twee

ambitieniveaus doelen en activiteiten beschreven. Het beschreven ambitieniveau

"Klimaatakkoord" (een akkoord tussen het Rijk en de VNG) is te beschouwen als een
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basispakket van doelstellngen waarvan verwacht wordt dat iedere gemeente zich inspant

om deze ambities te realiseren. In februari 2008 heeft de gemeente de eerste vervolgstap
gezet door het Klimaatakkoord 2007-201 1 met het Rijk te tekenen. Op hoofdlijnen betekent

dit dat Sittard-Geleen de volgende doelstellingen onderschrijft:

. in 2015 zijn de gemeentelijke inkopen 100% duurzaam;

. in 2020 bedraagt het aandeel duurzame energie 20%;

. in 2020 is nieuwbouw C02lklimaatneutraal;

. mobiliteit wordt schoner en zuiniger door het instellen van mileuzones en het

stimuleren van biobrandstoffen;

. energiestromen bij bedrijven worden effciënter benut.

Om een werkbaar duurzaamheidplan op te stellen met bijbehorend uitvoeringsprogramma
zijn vijf kern thema's in het beleid benoemd, te weten:
1. duurzame gemeentelijke organisatie;

2. duurzame energie;
3. duurzame ruimtelijke ontwikkeling: duurzame stedenbouw, duurzaam bouwen en

duurzaam groen en water;

4. duurzame mobiliteit;
5. duurzame economie.

Binnen de ambitieniveaus zijn uitwerkingen in doelstellingen gemaakt, die leiden tot een

aantal concrete activiteiten ter uitvoering. Het gaat onder andere om maatregelen als het
toepassen van warmtepompen gestapelde bouwen utiliteit, het verduurzamen van
bedrijventerreinen (naar voorbeeld van Borrekuil), afkoppelen van regenwater, reductie van

de interne automobiliteit met -5% bereikt door het stimuleren van alternatieve, duurzame

vormen van vervoer i.c. fiets en openbaar vervoer, Cradle to Cradle, parkmanagement op

bedrijventerreinen en energieteams voor bedrijven. Per project moet bekeken worden welke

maatregelen toepasbaar zijn.

204.3 SIAPsV1SIE

Per 1 januari 2001 zijn Bom, Geleen en Sittard samengevoegd tot een gemeente van bijna

100.000 inwoners. Deze samenvoeging biedt kansen voor de stad en haar bewoners. De

gemeente Sittard-Geleen wil deze kansen opzoeken en benutten. Onder het motto 'Stad in

gesprek' heeft de gemeente samen met vele partijen binnen en buiten de stad een stadsvisie

opgesteld_

Gemeente Sittard-Geleen heeft in haar Stadsvisie (Stadsvisie 2012) vastgelegd hoe de stad
zich de komende la jaar zal ontwikkelen op sociaal, fysiek en economisch gebied. De

centrale missie in de Stadsvisie is om de drie voormalige gemeenten (Bom, Geleen en Sittard
zijn per 1 januari 2001 samengevoegd tot één gemeente) te transformeren tot een herkenbare

en samenhangende stad. Daarbij worden de volgende doelstellingen gehanteerd:
. inzetten op kwalitatieve groei van de stedelijke voorzieningen;

. versterken van sociale vitalieit van de stad;

. versterken van de stedelijke functies;

. actief inzetten op transformatie van de economische structuur.

20404 VAN STADSVISJE.1-AARJMM.IElIJKLONTWLKKELING 'M IPPJJi.GES1EP~

In de Stadsvisie is voor een stedenbouwkundige structuur gekozen die afwijkt van de

huidige situatie. Het plangebied Fortuna Stadion e.o. maakt deel uit van het Middengebied.

Deze zone transformeert een restruimte tussen de bestaande kernen en de spoorlijn tot een
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Middengebied als schakel in

de gemeente Sittard-Geleen

(Stadsvisie 2012)

MIDDENGEBIED KRIJGT

EIGEN IDENTIITEIT: SPORT

EN ONTSPANNING

ONTWIKKELNGSKADER

GROOTSCHALIGE
.

DETAILHANDEL EN

THEMAGEBONDEN

ONTWIKKELINGEN

BESTEMMINGSPLAN FORTUNASTADION E.o.1

schakel die de steden Sittard en Geleen dichter bij elkaar brengt en die daarnaast nieuwe

eigenschappen toevoegt aan de bestaande kernen.

~

.1 r "

I

Het Middengebied (waaronder 'Bedrijvenstad Fortuna') krijgt in stedenbouwkundige zin

een eigen identiteit, waardoor een nieuw stedelijk centrum ontstaat naast de bestaande

stedelijke centra van Sittard en Geleen. Het stadion en omgeving moeten deel gaan

uitmaken van dit nieuwe centrum en moet hier nadrukkelijk onderdeel van zijn maar met

een geheel eigen accent.

Het Middengebied wordt in de Stadsvisie bij uitstek geschikt geacht voor de ontwikkeling

van een themacentrum rond het thema sport en ontspanning: 'verdere uitbouw van het
Middengebied tot een concentratiepunt van voorzieningen op het gebied van zorg,

gezondheid, sport en leisure met een (boven-) regionale uitstraling, aldus de gemeentelijke

Nota Sportvernieuwing (juli 2007). De elementen waar omheen deze ontwikkeling moet

plaatsvinden zijn al aanwezig, namelijk: het Fortuna Stadion en het ziekenhuis. Er zijn al

enkele voorzieningen in de vorm van sportvelden, ook is sprake van een centrale ligging en
zijn goede uitvalswegen aanwezig.

Een verdere uitdieping van de Stadsvisie vond plaats in de Retailstructuurvisie Sittard

Geleen (oktober 2007). Naast een visie op gewenste ontwikkelingen is hierin ook

aangegeven welke ontwikkelingskaders moeten gelden voor de perifere en grootschalige

detailhandel en themagebonden ontwikkelingen. De gemeente wil het geleden
koopkrachtverlies terugwinnen en streven naar een samenhangend en kwalitatief goed

aanbod op wijkniveau, op stedelijk/regionaal niveau en op bovenregionaal niveau. Als
uitgangspunt hierbij geldt dat:

. het versterken van de stedelijke en regionale functies gebaat is bij complementaire en

sterke stadscentra en unieke, zich onderscheidende perifeer gelegen grootschalige

winkelformules;
. het versterken van de sociale vitaliteit van de stad gebaat is bij volwaardige winkelcentra

voor niet-dagelijkse inkopen en frequent dagelijkse inkopen in de buurten en wijken.
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BEDRIJVENSTAD FORTUNA

IS ONDERDEEL VAN HET

MIDDENGEBIED

FORTUNA STADION E.O.

Uitwerking

Bedrijvenstad

Fortuna

BESTEMMINGSPLAN FORTUNASTADION E.o.1

Nieuwe grootschalige detailhandelsontwikkelingen van stedelijke allure worden niet

voorzien.

VAN 'MIDDENGEBIEP~SinARr:O-GELE_ElLN88KBEPRIJVENSTAD FORTUNA

Het is van belang om de voorgenomen ontwikkelingen in het plangebied waar deze MER

betrekking op heeft, te zien binnen het kader dat hierboven is geschetst. In 'Bedrijvenstad

Fortuna' zijn drie delen te onderscheiden:

. In het noorden een gebied met de nadruk op kantoorontwikkelingen die de eerste aanzet

heeft gekregen door de vestiging van het SA BIe hoofdkantoor. Deze
kantoorontwikkeling vormt de voortzetting van het kantorenpark bij het station dat

langzamerhand zijn voltooiing nadert. Het gebied is de entree naar het stationsgebied

van Sittard.

. Aan de zuidzijde is het Fortuna Stadion de kern voor een verdere ontwikkeling rond het

thema sport. Het representatieve karakter sluit aan op dat van de aan de overzijde

gelegen autoboulevard (Bergerweg).

. In het middendeel liggen aan de Bergerweg enkele nieuwe vestigingen in de

technologische sector die aansluiten op het gemengd plus bedrijventerrein aan de

overzijde. Deze zonering wordt voortgezet in het onderhavige plan en moet leiden tot

een hoogwaardig diensten- en bedrijvengehied met een thematisch sport- en leisure-
accent en aanverwante functies rond het stadion. Dit sluit aan bij de ontwikkeling ten

zuiden van de Eggerweg met een atletiek- en hockeyaccommodatie.

~

""..",...."'~_.._-

I.

I

I

i
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3.1

Stedenbouwkundig model

Bedrijven & Kantorenstad

Fortuna I Kantorenpark Sittard

(Rijnboutt Van der Vossen)

3.2

BESTEMMINGSPLAN FORTUNASTADION E.o.1

HOOFDSTUK

Beschrijving van het
initiatief en effecten

RUIMTELIKE KWALITEIT

De ruimtelijke ambities voor Bedrijvenstad Fortuna zijn uitgewerkt in het 'Planconcept

Bedrijven & Kantorenstad Fortuna/Kantorenpark Sittard'. Dit planconcept vormt het kader

waarbinnen alle ontwikkelingen binnen Bedrijvenstad Fortuna plaatsvinden.

Uitgangspunten zijn:

. duidelijke relatie met stedelijk gebied Sittard;

. heldere en compacte stedenbouwkundige structuur;

. bebouwing in hogere dichtheden;

. gebundelde groenstructuur;

. centrale parkeervoorzieningen;

. heldere infrastructuur;

. hoogwaardige uitstraling;

. bijzondere accenten, zoals zichtlijnen en markeringen.

De nieuwe functionele invullng rond het stadion zal ook een nieuwe beeldbetekenis en
herkenbaarheid met zich meebrengen. Het totale complex zal zowel in hoogte en volume als

in architectonische expressie een extra kwaliteit in brengen, waarbij het zich naar

verschilende zijden nadrukkelijk zal presenteren.

VIIWERKING£ORIUNA_SI ADIONE.O.;EVNQIPNE.ElPRQ!iMr,UVI";

Bij de concrete uitwerking van de ontwikkeling van Fortuna Stadion e.o. is een zorgvuldige

keuze gemaakt uit verschilende elkaar aanvullende elementen. De nadruk ligt op de
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toepassing van een breed concept in de sportieve sfeer, maar ook op verblijf- en

uitgaansmogelijkheden en kantoren merendeels in een sportieve context en detailhandeL. De

detailhandel betreft vooral winkels in sportartikelen en een grote supermarkt. die binen

een aantal randvoorwaarden (POL-aanvulling Diensten en Locaties, Retailstructuurvisie) in

het gebied gevestigd kan worden.

Hierna wordt per functie aangegeven op welke wijze voorzien kan worden in

geconstateerde behoeften en/of binnen welke voorwaarden deze functie in het

ontwikkelprogramma opgenomen kan worden.

"

Sport
Sport binnen het plangebied staat in het teken van sportbeoefening waaronder tennis,

squash, badminton, fitness en wellness, bergbeklimmen (klim wand), mogelijk

voorzieningen voor duiksport en ontspanning in de brede betekenis van het woord. Deze

typen sport sluiten aan op de bestaande vormen van actieve en passieve sportbeoefening

rond het stadion en de zuidelijk gelegen sportvelden. Maar ook kunnen hieronder volgens

de Stadsvisie voorzieningen als bijvoorbeeld een 'indoor' speeltuin geschaard worden.

Sportfaciliteiten dragen tevens bij aan het versterken van sociale structuren van bewoners en
zodoende aan de doelstellngen uit de Stadsvisie (sociale vitaliteit versterken). Door het

vergroten van het aantal sportfacilteiten nabij een locatie met veel werkgelegenheid wordt

sport en beweging van het lokale bedrijfsleven gestimuleerd (aandachtspunt uit de Nota

Sportvernieuwing). Openbare sport- en speelgelegenheden zoals de voorziene klim- of

speelhal en de hal voor zaalsport behoren tevens tot de aandachtspunten in de Nota

Sportvernieuwing.

Onderwijs
Binnen de voorgenomen ontwikkeling van Fortuna Stadion e.o. is ook ruimte voor

onderwijs. Het betreft hier in eerste instantie onderwijs dat gelieerd is aan sport. De
onderwijsfunctie wordt gecombineerd met sporthal en -velden, die in de avonden en

weekenden ook beschikbaar zijn voor eventuele andere sportactiviteiten: een sporthal van

de school kan in de weekenden gebruikt worden om (top)sportevenementen plaats te laten
vinden, bij voorkeur (top )handbal, conform de Nota Sportvemieuwing. De

(sportgerelateerde) onderwijsfunctie draagt bij aan de diversiteit van de inrichting van het
plangebied. Door het vestigen van een school binnen het plangebied kan ook de

naamsbekendheid van het gebied vergroot worden.
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Sportretaíl

Algemeen
De tijd dat de sportsector een afgesloten en overzichtelijk domein was, is al lang voorbij.

Naast een nieuw aanbod aan recreatieve sporten is er ook in toenemende mate sprake van

een vervlechting met andere maatschappelijke domeinen zoals het bedrijfsleven. Er is een

commercieel vrijetijdscomplex ontstaan waarin elementen als fitness, detailhandel, toerisme
en entertainment bij elkaar komen. Overal ontstaan multifunctionele sport- en
vrijetijdscomplexen meestal in de stadsrand waarin het onderscheid tussen sport en

entertainment steeds vager wordt.
Door het samenvoegen van de verschilende elementen ontstaat een synergie-effect. Beheer,

promotie en marketing kunnen gezamenlijk worden aangepakt, infrastructuur /
parkeervoorzieningen kunnen worden gedeeld. Het grotere en meer diverse aanbod biedt
een betere spreiding van risico's waardoor de griligheden van de markt beter kunnen
worden opgevangen. Het Arenastadion (ArenA) is een voorbeeld waarbij in het stadion zelf

allerlei voorzieningen op het gebied van sport, entertainment, horeca en detailhandel

worden aangeboden en rondom het stadion andere elementen worden toegevoegd met
megastores o.a. op het gebied van sport en spel, persoonlijke verzorging, kantoren,
muziektheater en een bioscoopcomplex. Elders in Europa zijn deze ontwikkelingen

eveneens duidelijk zichtbaar.

Themacentrum
Het stedelijk dienstenterrein' waarbinnen Fortuna Stadion e.o. is gelegen, kan binnen de

totale retailstructuur worden aangemerkt als een thema centrum op het gebied van sport en
leisure. Aan sport gerelateerde retail is dan geen autonome, maar een ondersteunende of

afgeleide functie van het thema. Binnen de beleidskaders die door de provincie voor een

dienstenterrein zijn gegeven en binnen de door de gemeenteraad geformuleerde
randvoorwaarden (zie Stedelijk dienstenterrein en paragraaf 2.3, beleids- en

ontwikkelingskader) zal het mogelijk zijn aan sport gerelateerde winkels te realiseren als

daarmee de bestaande distributieplanologische structuur niet wordt ontwricht. Ook winkels
met een algemeen sportassortiment zijn toelaatbaar als aangetoond kan worden

(voorwaarde) dat ze de bestaande distributieplanologische structuur niet ontwrichten. Een
eventuele aanwezigheid van deze winkels betekent dat hierdoor een (boven)regionale
aantrekkingskracht gerealiseerd wordt (en dat is de bedoeling, zoals in de Stadsvisie is

uitgesproken). De winkels moeten wel aan de provinciale eis voldoen wat betreft de

minimale oppervlakte van 1.000 m' bvo (pOL 2006).

Invulmogelijkheden
Vanuit het marktonderzoek voor de geplande ontwikkelingen (Economische

effectrapportage door BRO, zie ook paragraaf 3.2.1) blijkt dat er ruimte is voor ongeveer

6.000 ml bvo sportretail waarbij verschilende invullngen zijn onderzocht. Als deze zaken

goed gepositioneerd worden binnen een duidelijk thema en met samenhangende

doelgroepen zullen synergie-effecten optreden. Dit geldt ook voor de combinatie met de
andere functies in het gebied. Het totale volume is mede afhankelijk van de mogelijkheden

voor verplaatsing van bestaande sportretail vanuit de gemeente naar het plangebied.

i Stedelijk dienstenterrein (POL). Marktgebied: Stedelijk gebied (straal circa 10 km) - modern gemengd

bedrijvenpark, opvang van kleinschalige en middelgrote bedrijven en hoogwaardige bedrijvigheid in

de sfeer van lichte productie, R&D en dienstverlening. Bedrijven moeten een binding hebben met het

stedelijke gebied.
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(Sport)retail binnen het plangebied zal bijdragen aan de transformatie van de economische
structuur, omdat binnen het huidige gebied Bergerweg-Zuid retail grotendeels ontbreekt.

Sportretail kan een belangrijke trekker van een diversiteit aan bezoekers realiseren en zal
bijdragen aan het creëren van bovenregionale aantrekkingskracht (POL.aanvulling 2004).

De sportidentiteit van de gemeente, de eigenheid van het gebied en de locatie bieden zeker

mogelijkheden om een sportconcept en een sportthema in combinatie met andere functies

verder door te ontwikkelen. De mix met andere functies moet er ook op gericht te zijn om de

verblijfsduur te verlengen. Kindervermaakelementen, horeca en mogelijkheden voor

try&buy kunnen daar op goede wijze invulling aan geven. Het try&buy principe houdt in
dat men ter plekke de voorgenomen aankoop kan uitproberen. Het zal hierbij vooral gaan

om winkels die iets nieuws toevoegen aan het assortiment en een aantrekkingskracht
hebben die het lokale niveau overstijgt en kan bijdragen aan het creëren van bovenregionale

aantrekkingskracht

Supermarkt Xl
Een afzonderlijk aspect ten aanzien van retait is de vestiging van een megasupermarkt. Uit

onderzoek blijkt dat het vestigen van een dergelijke supermarkt mogelijk is als dit gepaard
gaat met een herstructurering van het supermarktaanbod op wijk- en buurtniveau.
In de POL-aanvulling Diensten en Locaties is aangegeven dat megasupermarkten (4350 m2

bvo en groter) deel uitmaken van de doelgerichte aankopen en bij voorkeur gevestigd

worden in een stadsdeelcentrum of in de rand zone van de binnenstad (mits ruimtelijk en

verkeerskundig inpasbaar). Bedrijvenstad Fortuna is een duidelijke randzonelocatie. De

bereikbaarheid en de zichtbaarheid van een supermarkt XL, waarbij in beginsel sprake moet

zijn van een locatie zo dicht mogelijk aanliggend tegen bestaande woonconcentratie, is

wenselijk. De vestiging van een supermarkt XL in het casco van het stadion kan aan deze

wensen tegemoet komen, mits dat gepaard gaat met de afbouw van supermarkten elders in

Sittard. De supermarkt XL zal een bovenregionale aantrekkingskracht hebben.

Horeca en leisure
De horeca en leisure ontwikkeling staat in het teken van uitgaan en verblijven. Wat het

eerste betreft kan het gaan om functies als een speelautomatenhaL, muziekhaL, zalencentrum

met podium en dansfaciliteiten en bijvoorbeeld een bowlingbaan. Een amusementshal is

nog niet aanwezig binnen de gemeente Sittard-Geleen en wordt dan ook gezien als een

toevoeging en verbreding van de stedelijke functies van de gemeente. Samen met de

genoemde aanvullende functies kan een dergelijke concentratie aan uitgaansfuncties, mede

gezien de benodigde parkeerbehoefte, goed gesitueerd worden in het onderhavige stedelijke

dienstenterrein (begrip uit ProvinciaalOmgevingsplan Limburg). Dergelijke functies

voorzien in de gewenste aanvullende aantrekkingskracht van de locatie op zich en het

stedelijke gebied van Sittard-Geleen. Daarmee wordt invullng gegeven aan de doelstelling

om de stedelijke voorzieningen te versterken en de samenhang tussen de verschilende
kernen Sittard en Geleen te vergroten (de locatie is zowel vanuit Sittard als Geleen goed te

bereiken).

Wat betreft het verblijven bestaat er een duidelijke markt voor een hotel in het hogere

segment van de markt zeker ook in relatie met DSM, NEDeAR en SABIe. Een dergelijk

hotel met maximaal 90 kamers is in de nabijheid van het Fortuna Stadion geprojecteerd.
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Kantoren
Een aanvulling van het kantorenaanbod in Bedrijvenstad Fortuna draagt bij aan de
transformatie van economische structuur (thans is het gebied meer een bedrijfs- dan

kantoorlocatie). Een kantorenverzamelgebouw is geprojecteerd in het stadion complex zelf .

waar kantoorachtige bedrijfsbebouwing past in het casco van het gebouw (kleinere

eenheden, op verdieping). In de directe omgeving is voorzien in een zelfstandige

kantorenontwikkeling. Er wordt uitgegaan van grotere kantoren zoals in de POL-

uitwerking is gegeven met dien verstande dat een kantorenverzamelgebouw als één
kantooreenheid zal worden beschouwd.

Brandweer
De brandweer is momenteel gevestigd aan de Swentiboldstraat te Sittard. Deze locatie is

gelegen aan de oostzijde van het stadsdeel Sittard tussen de President Kennedysingel en de
Keulse Baan. De kantoorfuncties van deze locatie zullen worden overgebracht naar een

nieuwe locatie. Daarnaast zal er een extra 24 uurs bezet uitrukpunt worden gerealiseerd om

een betere regionale dekking te krijgen. De locatie Fortuna Stadion e.o. voldoet aan de
wensen van de brandweer (bereikbaarheid) en wordt gezien als een goede nieuwe

vestigingsplaats voor de brandweer. Het verplaatsen van de brandweer naar deze locatie

draagt bij aan een betere verbinding op gebied van veiligheid tussen Sittard en Geleen.

Nu is elke gemeente verantwoordelijk voor uitruk, preventiewerk en beleidsvorming. Door
de fusie van de i 9 Limburgse gemeentelijke korpsen tot een regio kunnen hier veel synergie

voordelen behaald worden.

3.2.1 QNaEBB_aUWI N G_EÇQNOM ISÇt!E_EFFEçiE1'

Sportretail
Op basis van de Economische Effectrapportage van BRO en de Actualisatie Effectenanalyse

Sportretail wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling van het winkelaanbod in de
sportbranche in de gemeente Sittard-Geleen stagneert, terwijl de concurrentie in de regio

zich wel ontwikkelt. In de gemeente is een daling zichtbaar van het gemiddelde

sportaanbod per inwoner, terwijl landelijk juist het gemiddelde aanbod aan sport is

gestegen. Er ontbreekt op dit moment een sportwarenhuis. Een nieuw sportwarenhuis in de

gemeente vormt zodoende een kwalitatief waardevolle aanvullng en zal de
koopkrachtbinding verhogen. De omzet van een sportwarenhuis zal voor een groot deel van

buiten de gemeente komen, maar zal ook een deel van het bestedingspotentieel van de
gemeente zelf naar zich toetrekken.

Verwacht wordt dat de komst van een sportwarenhuis de omzet per m2 bvo in de gehele

sportretail in Sittard-Geleen zal verdunnen en dat omzetverschuiving ook op lokaal niveau
zal optreden, afhankelijk uiteraard van het uiteindelijke concept van het warenhuis waarbij
is uitgegaan van een maximale oppervlakte van in totaal 6.000 m2 bvo. Het sportwarenhuis

mag een omvang hebben van 3000 m2 bvo of meer. Als de omvang meer is dan 3000 m2 bvo

dan moet dat wat meer is bestaan uit (een) reeds elders in de gemeente gevestigde winkel(s)

respectievelijk m2, de sportspeciaalzaken daarentegen mogen uitsluitend winkels zijn die

reeds elders in de gemeente gevestigde zijn.

De zo te omschrijven ontwikkeling van detailhandel in de sportbranche zal blijkens de

uitgevoerde onderzoeken leiden tot een beperkte omzetdaling, echter niet op dusdanige

schaal dat de kwaliteit van de bestaande voorzieningenstructuur in het geding is.
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De huidige sportaanbieders zijn verspreid over de gemeente. Per saldo zullen de

keuzemogelijkheden voor de consument in de gemeente toenemen en de komst van

grootschalige sportretail in het plangebied zal dan ook niet leiden tot een structurele
aantasting van de voorzieningenstructuur. Van duurzame ontwrichting2 zal geen sprake

zijn. De omzeteffecten op regionaal niveau zullen zich echter verdelen over een breed

spectrum aan aankoopplaatsen, waardoor de effecten per concentratie gering zullen zijn. De

komst van een sportwarenhuis in het plangebied zal de werkgelegenheid vergroten met

circa 40 arbeidsplaatsen.

Supermarkt XL

Op basis van de rapportage 'Effecten megasupermarkt Fortuna Stadion, actualisatie 2008

van BRO wordt geconcludeerd dat in de gemeente Sittard-Geleen het aanbod in de

dagelijkse artikelensector qua functioneren achter loopt ten opzichte van de landelijke

gemiddelden. Er is sprake van een grote dynamiek binnen de sector. Hoewel op een aantal
plaatsen de gewenste structuur op wijk- en buurtniveau nog niet in zicht is, is op diverse

locaties een achteruitgang zichtbaar van het aanbod qua uitstraling en presentatie.

Het voorzieningenniveau heeft een impuls nodig om haar concurrentiepositie te kunnen

behouden. De vestiging van een megasupermarkt met een maximale oppervlakte van 5000

m2 bvo waarvan minimaal 2700 m2 bvo moeten bestaan uit (een) reeds elders in de

gemeente gevestigde winkel(s) respectievelîjk m2, zal resulteren in een gemiddelde (lichte)

omzetdaling, rekening houdend met de sluiting van de Albert Heijn aan de Rijksweg-Zuid.

In Sittard zijn de uiteindelijke omzeteffecten echter nihil (het huidige aanbod ligt al

ongeveer 10% onder het landelijke gemiddelde). Dat wordt vooral veroorzaakt door een

hogere koopkrachtbinding en het herstructureren van de supermarktenstructuur als geheeL.

In Geleen zullen de effecten het grootst uitvallen, met een omzetdaling van ongeveer 5%,

ervan uitgaande dat er vanuit Geleen koopkracht naar het plangebied zal afvloeien. Dit

wordt echter vooral veroorzaakt door de extra toevoeging van een supermarkt in het

centrum van Geleen, terwijl hier juist al een oververtegenwoordiging is van het dagelijkse
artikelenaanbod. In de gemeente Bom zullen de effecten van de supermarktontwikkelingen
in Sittard en Geleen nagenoeg niet merkbaar zijn.

Het concept voor de megasupermarkt zoals voorzien in de plannen voor Fortuna Stadion

e.o. past binnen de Retailstructuurvisie op basis van het gemeentelijke beleid en de

gemaakte afspraken in de Gemeenteraad.

Volgens BRO zal de plaatsing van een megasupermarkt niet leiden tot duurzame

ontwrichting van de economie; de omzeteffecten bedragen slechts enkele procenten en er is
vooral sprake van een herpositionering van de centra, niet van een aantasting van de

voorzieningenstructuur. Mogelijk zal een enkele supermarkt in de grotere centra echter niet

levensvatbaar meer zijn. Daarbij wordt wel aangemerkt dat keuzen ten aanzien van het j

toevoegen van aanbod in de dagelijkse artikelensector zorgvuldig gemaakt moeten worden,

er moet een halt worden toegeroepen aan de ongebreidelde uitbreiding (met name de ad- I .

hoc initiatieven).

i Er is sprake van duurzame ontwrichting van de (voorzieningen)structuur als een initiatief leidt tot een

onaanvaardbare afname van het aanbod en van de variatie in de betreffende branche. Het initiatief leidt

dan tot een onevenredige aantasting van distributieve voorzieningen. In de planregels is steeds sprake

van wvo's waarbij een verhouding wordt gehanteerd van bvo:wvo = 1:0,85.
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3.2.2 ECOJ\OMJS_ÇlKEffE erE N_V_QQ Re; mQM E!"LO.NTWI K K~lI N e;

Door BRO zijn tevens de economische effecten onderzocht van de gehele ontwikkeling

Fortuna Stadion e.o. op basis van het ontwikkelprogramma zoals dat in het MER is

opgenomen. De effecten van de overige functies worden, op basis van de conclusies uit de

effectenrapportage, hieronder kort toegelicht.

Horeca
De meeste functies die voorzien zijn in Fortuna Stadion e.o. vormen een aanvulling op het

bestaande voorzieningenaanbod. Een amusementshal is bijvoorbeeld nog niet aanwezig in

de gemeente Sittard-Geleen. Voor het hotel zal vooral markt zijn in de zakelijke relatie met

de gevestigde bedrijven als SABIe DSM en NED-CAR. De horecavoorzieningen kunnen

beoordeeld worden als een toevoeging op de stedelijke functies binnen de gemeente en zijn

passend op het stedelijk diensten terrein.

Sport en leisure

De sportfacilteiten zoals voorzien in de plannen sluiten aan op de actieve en passieve

sportbeoefening van het stadion en de zuidelijk gelegen sportvelden. De voorzieningen

betreffen deels een verplaatsing, onder andere de tennishaL. Juist de combinatie van actieve

en passieve sportbeoefening zal leiden tot synergie en een herkenbaar cluster binnen de

gemeente. Er ontstaat tevens een grotere bovenlokale aantrekkingskracht.

Kantoren
De kantoorfunctie (autonome kantoorontwikkeling en kantoorfuncties met een

verwantschap aan de sport) vormt een logisch onderdeel in het totale programma.

Voorzieningen voor de werknemers zijn in voldoende mate aanwezig en de ontsluiting van

het gebied is goed.

Brandweer
Fortuna Stadion e.o. wordt gezien als een goede vestigingslocatie van de brandweer, omdat

deze locatie centraal gelegen is ten opzichte van de voormalige gemeenten Sittard, Geleen

en Born, gesitueerd is in het verzorgingsgebied en nabij uitvalswegen. Ten opzichte van de

huidige structuur is dit een verbetering.

Algemeen
De geplande functies zijn hoofdzakelijk complementair aan de bestaande

voorzieningenstructuur en kunnen daarmee leiden tot een verdere versterking van deze
structuur. Ook kunnen aanvullende uitstralingseffecten optreden. Deze neveneffecten zijn
vaak moeiljk te kwantificeren, maar te denken valt aan een positieve invloed op het imago

van Sittard-Geleen, toenemende aantrekkingskracht voor het bedrijfsleven, synergie met de

omgeving (omliggende bedrijven, Landschapspark 'De Graven') en een versterking van de
werkgelegenheid.

3.3 ONTI!ÇKEL~llaGRAMI\M

De uiteindelijke ontwikkeling van Fortuna Stadion e.o. is mede afhankelijk van

ontwikkelingen in de markt. De ontwikkeling van het plangebied en de pijlers/

functionaliteiten staan vast, de omvang van de verschilende functies binnen het
ontwikkelprogramma nog niet ( uitzondering van de sportretail en supermarkt XL, deze zijn
inmiddels vastgesteld).
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In het MER worden ten behoeve van de effectbeschrijving voor het ontwikkelprogramma 3

varianten onderscheiden op basis van een minimaal, een gemiddeld en een maximaal

oppervlak uit te geven m2 bvo. De minimumvariant gaat uit van een beperkte invullng van
het plangebied, gebaseerd op een exploitabele situatie. De maximumvariant gaat uit van een

maximaal haalbare invulling van het plangebied.
De mediumvariant is een variant die tussen het minimum en maximum ligt. In de volgende

paragraaf is het ontwikkelprogramma toegelicht.

Hieronder is een indeling van het plangebied gegeven op basis waarvan het

ontwikkelprogramma binnen de hiervoor beschreven varianten is uitgewerkt.
Voor de invullng van het programma is maximaal een bvo van 150.000 m2beschikbaar:

. 50.000 m2 in en aangrenzend aan het bestaande Fortuna Stadion.

. maximaal 92.000 m2 rondom het Fortuna Stadion.

. en maximaal 8.000 m2 in de strook tussen het stadion en het spoor.

I .

Binnen de contouren van het plangebied is de indeling nog flexibel, met uitzondering van

twee functionaliteiten:

. een locatie voor parkeren is vastgesteld aan de noord-oostzijde van het stadion in de

centrale as; het parkeerterrein valt buiten de maximaal te bebouwen bvo van 150.000 m2;

. in de zone tussen het spoor en het Fortuna Stadion kunnen in verband met externe

veilgheid alleen functies met een extensiever gebruik worden gerealiseerd; op deze

locatie is daarom actieve sport gepland, te weten een hal voor extensieve zaalsport

(bijvoorbeeld badminton en tennis).
I
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3.3.1

Varianten

ontwikkel programma

3.3.2

BESTEMMINGSPLAN FORTUNASTAOIQN E.o.1

TE_ONIWl~K_ElçtLBY9~S

In de onderstaande tabel is een invullng gegeven van de 3 varianten in te ontwikkelen
bvo's.

Variant Variant Variant
Functies

'minimum' (bvo) 'medium'(bvo) 'maximum'(bvo)
1. Actieve sport (extensieve S.OOO m2 7.000 m2 8.000 m2

zaalsport)
2. Actieve sport averij: 5.000 m2 10000 m2 15.000 m2

3. Sportretail (vaste omvang) 6.000 m2 6.000 m2 6.000 m2
4. Supermarkt XL (idem) 5.000 m2 S.OOO m2 S.OOO m2

5. Horeca
a. Amusement (bowling, 1.500 m2 2.500 m2 5.000 m2

leisure e.d.)
b. Restaurant 2.000 m2 5.000 m2 7.000 m2
c. Disco (flexibeL, mogelijk Om2 2.000 m2 4.600 m2

buiten stadion)

6. Hotel (incl. 2000 m2 5.000 m2 7.000 m2 9.000 m2
zakencentrum)
7. Kantoorfuncties 1.000 m2 6.000 m2 12.000 m2
8. Brandweer 4.000 m2 5.000 m2 9.000 m2
9. Onderwijs in combinatie met 12.000 m2 17.000 m2 20.000 m2
sporthal/-velden
10. KJimhal1 speelhal kinderen 1.000 m2 3.000 m2 5.000 m2

~ppodiuml concerthal 2.000 m2 3.500 m2 5.000 m2
12. Overig: sport & leisure I 21.000 m2 25.000 m2 39.400 m2
kantoren

Totaal 70.500 m' 104.000 m' 150.000 m'

Onder functie 'overig' (12) worden verschilende functies begrepen waarmee het

ontwikkelprogramma wordt aangevuld. Dit betreft:

. Sport en sportieve recreatie: lichamelijke bezigheden met spel- en wedstrijdelement

beroepshalve of ter ontspanning en voorzieningen ten behoeve van recreatie waaronder

sport- en spelaccommodaties, en andere voorzieningen en accommodaties ten dienste
van deze functies.

. Leisure: mogelijkheden van vrijetijdsbesteding in de vorm van sport, spel en

ontspanning (bijvoorbeeld indoor speelhal).

. Kantoren: ruimten die bestemd zijn ten behoeve van diverse administratieve

werkzaamheden.

TE VERWACHTEN BE;lOEKERS

Voor het beoordelen van de mileueffecten in het MER zijn niet zozeer de bvo's per

functionaliteit, maar vooral de bezoekersaantallen van belang. De te ontwikkelen bvo's

binnen de varianten zijn daarom per functionaliteit 'omgerekend' naar bijbehorende te

verwachten indicatieve bezoekersaantallen per jaar. Hiervoor is het eerdere onderzoek van

ARCADIS naar bezoekersaantallen geactualiseerd, waarbij een directe vertaling van het

complete ontwikkelprogramma naar indicatieve bezoekersaantallen is opgesteld

(AReADIS, oktober 2008). Deze rapportage is integraal opgenomen in bijlage 5 van het

MER.
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Overzicht te onderzoeken

alternatieven

3.3.4
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In het bezoekersaantal per mZ bVD zit een bandbreedte, die in het genoemde onderzoek

aangegeven is met een minimaal en een maximaal aantal bezoekers per m2 bvo. In de

vertaalslag van bvo's richting aantal bezoekers is voor de variant 'minimum' bvo uitgegaan

van het minimale aantal bezoekers per m2 bvo; voor de variant 'maximum' bVD is uitgegaan

van het maximale aantal bezoekers per m2 bve. Hiermee worden de extremen (bandbreedte

verwachte aantallen) inzichtelijk gemaakt.

Bij de berekening van de bezoekersaantallen wordt opgemerkt dat ten behoeve van de

functie 'overig' (12) is gerekend met verschilende kentallen bezoekersaantallen, dit omdat

er diversiteit aan functies is binnen de categorie 'overig'. In de minimum invullng is
uitgegaan van een functie met extensief gebruik (sportcentrum e.d.). In de medium

invullng is meer bVD beschikbaar voor de invulling van deze functie en wordt tevens

uitgegaan van een intensiever ruimtegebruik (sportfacilteiten in combinatie met kantoren).
Voor de maximale variant wordt uitgegaan van het maximaal haalbare bvo in combinatie

met een hoge bezettingsgraad van de betreffende functie. Er wordt daarom in deze variant

uitgegaan kantoorfuncties voor het gehele oppervlak uit te geven bvo.

SAMEN\L6ITE1'i:U)_'L~RZ! c:HT

Hieronder is in een samenvattend overzicht opgenomen welke oppervlakte uit te geven

bvo's en verwachte bezoekersaantallen bij deze alternatieven zijn beoordeeld. In het MER

worden deze aantallen beschouwd op hun mileueffecten, waarbij de effecten voor de

verschilende ontsluitingsvarianten zijn meegenomen voor zover dit relevant is voor de

effectbeschrijving.

Alternatief Alternatief Alternatief
'minimum' 'medium' 'maximum'

Oppervlak plangebied (m2)

- incl. o~pervlak best. stadion 11.4 ha 11,4 ha 11,4 ha

Bvo (m2)

- totaal uit te £leven 70.500 m2 104.000 m2 150.000 m2

Verwacht aantal bezoekers 2.566.500 3.9BO.000 5.560.000
- totaal verwachte (indicatie) bezoekers

De alternatieven zijn daarmee vooral gebaseerd op het ontwikkelprogramma. De

aangegeven bezoekersaantallen zijn gebaseerd op een semikwantitatieve analyse van het
verwachte aantal bezoekers, zoals verantwoord in bijlage 5 van het MER.

Ql'.JSLJ.J ITlN_GSYAR1MTEl'

Voor de ontsluitingsstructuur van het plangebied is uitgegaan van 2 varianten, namelijk:

1. Huidige situatie. Voor het plangebied wordt uitgegaan van de feitelijke situatie zoals

deze nu reeds in het plangebied aanwezig is.

2. Aanpassing huidige situatie. Aangezien er een duidelijke relatie ligt vanaf de centraal

aan te leggen parkeerstrook naar het Fortuna Stadion en de functies die daarin

ontwikkeld worden, wordt er in deze variant voor gekozen de Lissabonlaan ter plaatse
te onderbreken en eventueel verkeer om te leiden via Parijsboulevard of de

Europaboulevard. Voor het stadion kan dan een (verkeersveilge) verblijfsruimte

ingericht worden (oversteek). De Londenboulevard wordt in deze variant niet

doorgetrokken achter de tennishal en de Wenenstraat is optioneeL.
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3.4 NALVVR

Verandering beschermde gebieden

De planlocatie en de directe omgeving zijn niet beschermd in het kader van de

Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) en maken geen deel uit van Ecologische

Hoofdstructuur (EHS) of van de Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG). Binnen het

plangebied komen op verschilende plaatsen wel natuurwaarden voor, die onderdeel

vormen van de locale ecologische structuur. Door het ruimtebeslag zullen deze
natuurwaarden (een struweelzone, bermvegetatie wilgen tussen de akkers en de akkers zelf

die dienen als foerageergebied voor dieren) aangetast als gevolg van de planontwikkeling.

Invloed op beschermde en rode lijstsoorten
In het plangebied komen volgens de verspreidingskaarten van beschermde en Rode

lijstsoorten verschillende van deze soorten voor. De diersoorten in het plangebied variëren

van algemeen (bijvoorbeeld egel, haas, mol, groene kikker), matig beschermde soorten

(steenmarter) tot zwaar beschermde soorten (gewone dwergvleermuis en laatvlieger),
vogels (waarvoor een uitgebreide toets nodig is) en vlinders (Koninginnepage, toets nodig).

Geen van de aangetroffen soorten heeft zijn habitat in het plangebied, wel behoort het
plangebied of de omgeving van het plangebied tot het leefgebied van enkele soorten.

Flora met beschermde status zijn de Aardaker en Beemdkruid. Deze komen alleen voor in

de omgeving van het plangebied, niet in het plangebied zelf.

Voor de Steenmarter zal foerageergebied verloren gaan. Deze soort is matig beschermd. De

andere zoogdieren die in het plangebied zijn aangetroffen zullen tevens leefgebied

kwijtraken en leefgebied zal versnipperd worden als gevolg van de planontwikkeling

Fortuna Stadion e.o.

Door de ontwikkeling verdwijnen tevens broedterritoria van Veldleeuwerik, Patrijs en Gele
kwikstaart. De betreffende vogels zijn opgenomen in de lijst Vogels van de Flora- en

faunawet en in de Rode lijst. Tot slot komt De Koninginnenepage mogelijk voor binnen het

plangebied. De bermvegetatie vormt geschikt leefgebied voor deze soort. Aangezien de

bermvegetatie door de ontwikkeling van de planlocatie zal verdwijnen, zijn negatieve

effecten op deze Rode lijst soort niet uitgesloten.
Naast ruimtebeslag en versnippering treedt door de ontwikkeling van het plangebied
verstoring op van bovengenoemde soorten (licht, geluid). Hierdoor worden de

broedterritoria van de vogels verstoord hetgeen een overtreding van verbodsbepalingen op

broedvogels betekent.

Conclusie
. De aanwezige bos-, natuur- en landschapselementen (bermvegetaties, struwelen en

vrijstaande bomen) in het plangebied moet zoveel mogelijk behouden blijven.

. Aanlegwerkzaamheden mogen alleen overdag plaats vinden. Daarmee wordt
voorkomen dat nachtactieve dieren worden verstoord in de tijdelijke situatie.

. Voor de activiteiten die 's avonds plaatsvinden: diervriendelijke (geen felle) verlichting

gebruiken.
. Geluidsoverlast van de activiteiten zoveel mogelijk beperken, indien zinvol en mogelijk

geluidswallen plaatsen (bijvoorbeeld langs de Bergerweg). Goede geluidisolatie van

gevels van gebouwen waar mogelijk geluidoverlast plaatsvindt (mogelijke discotheek,

concertzaal).
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. De groene elementen zoals bermen, struwelen en vrijstaande bomen (zoveel mogelijk)

intact laten, zodat dit behouden blijft als leefgebied voor soorten als Patrijs, kleine

zoogdieren en vlinders.

. Aanplanten van nieuwe bomenlanen langs de verkeersaders in het plangebied, bij
voorkeur Lindes en Zomereiken. Door deze bomenlanen wordt nieuw foerageer- en
migratiegebied gecreëerd voor vleermuizen. De ecologische en landschappelijke waarde

van het gebied zal hierdoor flnk toenemen.

. Overwogen kan worden gebouwen te voorzien van geschikte mogelijkheden tot

verblijfplaatsen voor vleermuizen en broedplaatsen voor vogels.

. Er dient een ontheffng te worden aangevraagd voor de overtreding van

verbodsbepalingen op broedvogels op basis van de Flora- en Faunawet. Deze kan
voorkomen worden door de aanlegwerkzaamheden buiten het broedseizoen uit te

voeren (buiten de periode maart tot augustus). In verband met planning van de

werkzaamheden zal dit niet haalbaar zijn. Een mogelijkheid om dit knelpunt te omzeilen
is dat vooraf gaand aan het broedseizoen wordt gestart met de werkzaamheden. Daarbij

dient het terrein vooraf aan het broedseizoen bouwrijp worden gemaakt, en dient de

gehele periode zonder onderbreking te worden doorgewerkt aan de ontwikkeling van
de planlocatie. Op deze wijze wordt het terrein onaantrekkelijk voor de vogels om hier

te gaan broeden. Indien dit in verband met planning van de werkzaamheden niet

mogelijk is, moet een ontheffng worden aangevraagd van de verbodsbepalingen in de
Flora- en faunawet.

3.5 AI\ÇtlEOJOGIUN_ÇLJL!LJl.I\I:ISIORIE

Archeologie
Uit bureau- en verkennend booronderzoek in 2005 uitgevoerd door bureau RAAP is

gebleken dat voor het plangebied een middelhoge kans op het aantreffen van

archeologische resten geldt (conform het AReHeologisch Informatie Systeem ReHIS en de
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden, IKAW). Ook blijkt uit de archeologische

verwachtings. en advieskaart van gemeente Sittard Geleen dat een aantal (2)

amateurvindplaatsen bekend is die nog niet in ARCHlS geregistreerd zijn.

Tijdens het veldonderzoek zijn voornamelijk zwakke of onduidelijk ontwikkelde bodems

vastgesteld, die vooral in het noordelijke deel van het plangebied verstoord zijn. In het

bureauonderzoek is het ARCHeologisch Informatiesysteem van de Rijksdienst voor het

Oudheidkundig Bodemonderzoek geraadpleegd. Vanuit dit systeem is uit de directe

omgeving een aantal(9) vindplaatsen bekend. Bovendien bleek uit de archeologische

verwachtings - en advieskaart van de gemeente Sittard -Geleen dat 2 vindplaatsen zich in

het plangebied bevinden. Globaal wordt verwacht dat het grootste deel van de bodem in het

plangebied relatief weinig verstoord is. Bij een kleinschalige oppervlaktekartering zijn in het

zuidelijk deel van het plangebied enkele fragmenten aardewerk uit de prehistorie, Romeinse
tijd of Middeleeuwen aangetroffen. Om de effecten goed te kunnen inschatten, is nog

onvoldoende bekend over de aanwezigheid van archeologische waarden.

Conclusie

Omdat het plangebied aangeduid is als categorie 'midden' voor de verwachting van
archeologische vondsten is een Aanvullende Archeologische Inventarisatie noodzakelijk. Dit

onderzoek zal in een later stadium plaatsvinden, ten tijde van het vergunningstraject.

Via de aanlegvergunning die opgenomen is in het bestemmingsplan is geborgd dat in geval
van aanwezigheid van archeologische waarden, wordt gehandeld conform de wet.
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Cultuurhistorische waarden

Algemeen
De aanwezigheid van cultuurhistorische waarden in het plangebied is beoordeeld aan de
hand van de digitale eultuurhistorische Waardenkaart (eHW). Het plangebied en de

omgeving bestaat uit voormalig bouwland. Omdat binnen en in de nabije omgeving van het
plangebied geen cultuurhistorische waarden zijn aangetroffen, zijn de gevolgen op dit

aspect nihiL. Temeer omdat de ligging van het plangebied binnen de ring van Sittard

resulteert in een duidelijke fysieke en visuele afscheiding met de omgeving aan de

westzijde. De alternatieven worden op het aspect cultuurhistorische waarde niet

onderscheidend geacht.

I

Conclusie
Het aspect cultuurhistorie is bij de voorgenomen planontwikkeling niet relevant.
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3.6 EXTERNE VEILIGHEID

Algemeen
Externe veiligheid is onder te verdelen naar twee aspecten: de veilgheid in relatie tot

stationaire bronnen en de veilgheid in relatie tot transportassen. De richtlijnen voor

stationaire bronnen zijn vastgelegd in het Besluit Kwaliteitseisen Externe Veiligheid (BEVI).

Het Besluit externe veilgheid inrichtingen (BEVI) legt veiligheidsnormen op aan bedrijven

die een risico vormen voor personen buiten het bedrijventerrein. In de omgeving van het
plangebied zijn geen risicobronnen aanwezig. Omgekeerd worden binnen het plangebied

ook geen bedrijven voorzien die externe veiligheidsrisico's leveren voor de omgeving. Er

zijn namelijk in de huidige planvorming geen activiteiten (inrichtingen) voorzien die BEVI-

plichtig zijn. Ook in de toekomst worden deze niet verwacht. Het aspect externe veiligheid

van inrichtingen is daarom niet van toepassing. Er is in de omgeving van het plangebied een

aantal (bestaande en nieuwe) gasleidingen gelegen. Het invloedsgebied van deze leidingen
ligt echter buiten het plangebied voor Fortuna Stadion e.o.,deze gasleidingen vormen geen

risicobron.

In de omgeving van het plangebied zijn transportassen aanwezig die een effect kunnen

hebben in verband met de planontwikkeling, te weten het naastgelegen spoor waarover

vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt en het emplacement Sittard, waar handelingen
met het laden en lossen van gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Vastgesteld is dat het

emplacement geen invloed heeft op het plangebied.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Plaatsgebonden risico en Groepsrisico.

Plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en

onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van een transportroute bevindt,

overlijdt ten gevolge van een ongeval met het transport van gevaarlijke stoffen op die route.
Het plaatsgebonden risico is afhankelijk van het soort stof en de kans op een ongeval en het

aantal transporten. De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico is 10-6 per jaar. Binnen

deze contour mogen geen kwetsbare bestemmingen gevestigd worden. Kwetsbare

bestemmingen zijn onder andere woningen en scholen. Het Plaatsgebonden Risico is

berekend op basis van het gerealiseerde vervoer in 2007 en het convenantvervoer . Het PR is

niet afhankelijk van dichtheid of bezettingsgraad van de bebouwing. De 10-6- risicocontour

is berekend op 20 meter vanuit het hart spoor.

Groepsrisico
Het groepsrisico (GR) wordt gedefinieerd als de cumulatieve kansen per jaar dat tenminste

10,100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het

invloedsgebied bij een ongewoon voorval waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

Het groepsrisico ten gevolge van transportassen wordt bepaald door de ongevalfrequentie

en het aantal transporten van gevaarlijke stoffen in combinatie met de hoeveelheid

aanwezige mensen in de nabijheid van een mogelijk ongeval. Bij het bepalen van het

groepsrisico wordt getoetst aan de oriëntatiewaarde. Hoe dichter op het spoor gebouwd
wordt, hoe meer het groepsrisico toeneemt. Ook leiden hogere dichtheden in de bebouwing

en hogere bezettingsgraden van gebouwen tot een hoger groepsrisico. De normwaarde voor

het GR wordt bij de planontwikkeling overschreden. De toename is het grootste voor de

maximale variant, omdat hier het aantal bezoekers het grootst is. In de alternatieven
'medium' en 'minimum' is de toename van het GR minder, maar ook hier is sprake van een

relatief hoge overschrijding.

i

I
l

1110S01IZC9I10l01364 ARCADlS i 32



BESTEMMINGSPLAN FORTUNASTADION LO.!

In een eerder stadium is een verantwoording Externe Veilgheid doorlopen. In deze
verantwoording is een zonering vastgesteld, waaraan de nieuwe planontwikkeling moet
voldoen om vanwege de toename van het GR ten gevolge van de toegevoegde bebouwing
in Bedrijvenstad Fortuna. Gezien de ontwikkelingen in de planvorming van Fortuna Stadion

e.o. is de verantwoordingsplicht voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan opnieuw
doorlopen.

Beleid5vi5ie Spoorzone

Door de gemeente is in een eerder stadium een rapportage opgesteld met betrekking tot

veiligheid in de spoorzone Sittard-Geleen. Het streven volgens de verantwoording Externe

Veiligheid was het groepsrisico niet of nauwelijks toe te laten nemen. Dit heeft geresulteerd

in de maatregel om zones vast te stellen, waarbinnen eisen worden gesteld ten aanzien van

de bestemmingen. De volgende afstanden worden daarin gehanteerd I :

Zone I (tot 30 meter)
Binnen de volgens de verantwoording vastgestelde PR10-6 -contour van 35 meter mag geen

nieuwe bebouwing worden gerealiseerd.

Zone 2 (30 tot 110 meter)
In het gebied vanaf 35 meter tot aan 110 meter mogen geen nieuwe (beperkt) kwetsbare

bestemmingen worden gerealiseerd.

Zone 3 (110 tot 300 meter)
Vanaf de grenslijn van 110 worden veilgheideisen gesteld aan de bebouwing. In zone 3 mag

de gemiddelde dichtheid hoger zijn dan in de eerste zone, maar hoe dichter op het spoor,
hoe lager de dichtheid bij voorkeur is. Voor elk gebouw moet een oplossing op maat

worden gezocht. Zo zijn bijvoorbeeld de situering (oriëntatie), de gebruiksfunctie en de

mate van zelfredzaamheid wegingsfactoren wat betreft een verantwoord voorzieningen-

niveau. Na 300 meter van het spoor gelden geen beperkingen meer voor de te realiseren

functies, maar verdient de ontvluchting uit het gebied bijzondere aandacht.

De toename van het groepsrisico is kwantitatief in beeld gebracht met risicoberekeningen

(zie bijlage 10 van het MER). In de berekeningen is uitgegaan van een extensieve
bezettingsgraad in zone 2, een onderwijsfunctie in zone 3 en gemengde intensieve functies
in de overige bebouwing rondom het stadion in zone 3.

Verantwoordingsplicht
Bij de verdere uitwerking van de plannen moet rekening worden gehouden met het

maatregelenpakket uit de Beleidsvisie Spoorzone voor de bebouwing in de tweede zone (30

tot 110 meter uit het hart spoor) en eventueel de derde zone:

zoveel mogelijk ronde bouwvormen aan de spoorzijde van de bebouwing ten behoeve

van explosiedruk;

explosie- en hittebestendige gevels;

explosie- en hittebestendig glas;

luchtdicht bouwen;

gebruiksfuncties met een lage bezettingsgraad aan de risicozijde;

de gebouwen moeten bestand zijn tegen een drukbelasting (overdruk) van 0,1 bar en een
vuurbelasting (stralingshitte) van 30 kW Im'.

Pm

Conclusie
In dit bestemmingsplan is de volgende zonering opgenomen:
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Zone 1 (tot 30 meter)
Binnen de op de verbeelding vastgelegde PRlO-6 -contour van 30 meter mogen geen

kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten worden opgericht en gen bebouwing worden

gerealiseerd.

Zone 2 (30 tot 110 meter)
In het op de verbeelding vastgelegde gebied vanaf 30 meter tot aan 110 meter, zijn

kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten uitgesloten en alleen met een ontheffng mogelijk

gemaakt gekoppeld aan een verantwoordingsrapportage.

Vanaf de grenslijn van 110 gelden in het bestemmingsplan geen regels voor de te realiseren
functies, maar kunnen op grond van artikel 7.35 Wm nadere eisen worden gesteld die

specifiek op de externe veiligheid zijn gericht.

3.7 VERKEER EN VERVOER

Zoals eerder beschreven worden in het MER 3 ontwikkelprogramma's getoetst op de
milieueffecten: het minimum-, medium- en maximum programma. Daarnaast worden 2

ontsluitingsvarianten ter hoogte van het stadion onderscheiden zoals aangegeven in
paragraaf 3.3.4. Deze varianten komen ook terug in de navolgende beschrijving.

3.7.1 Af.YlKKEL!N_G.AU'iOYE RKJ E R

Een graadmeter voor de verkeersafwikkeling is de verhouding tussen de verkeersintensiteit

(hoeveelheid auto's en vrachtwagens) en de wegcapaciteit (hoeveelheid verkeer die een weg
maximaal kan verwerken). Dit heet de I/C-waarde. De I/C-waarde geeft de
congestie gevoeligheid van een wegvak aan.

De kritische grens van de I/C-waarde ligt bij 0,85. Op dat moment kan het verkeer nog

doorrijden, maar er hoeft maar weinig te gebeuren en de eerste vertragingen zijn een feit.
Komt de I/C-waarde in de buurt van deze grenswaarde dan wordt de verkeersafwikkeling
als 'kritisch' beoordeeld. Bij een I/C -waarde van 1,0 is de verkeersintensiteit gelijk aan de

wegcapaciteit. Theoretisch moet verkeer dan nog kunnen rijden, maar als gevolg van

snelheidsverschilen en de reactietijd van automobilsten ontstaan opstoppingen (korte
wachtrijen) en is er sprake van langzaam rijdend verkeer. Bij een I/C -waarde hoger dan 1,0

ontstaan er structurele fies in de spits (lange wachtrijen).

In overleg met gemeente Sittard-Geleen zijn de volgende grenswaarden aangehouden:

. Goed: I/C-waarde oe 0,85 goed, geen probleem afwikkeling verkeer.

. Matig: 0,85 ~ I/C-waarde ~ 1,00 kritisch, verkeer komt soms tot stilstand.

. Slecht: I/C-waarde:: 1,00 overbelast, congestievorming.

Naast de I/C-waarden die een maat geven voor de belasting op een wegvak, is ook gekeken
naar de belasting op een aantal kruispunten. In het kader van het MER zijn de volgende

kruispunten getoetst op belasting:

1. Mauritsweg-Urmonderbaan

2. Ongelijkvloerse kruising N276-N294

3. Turborotonde bij het ziekenhuis

4. Bergerweg-Lissabonlaan

5. Bergerweg-Industriestraat

6. Bergerweg- Londonboulevard- Poststraa t
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Voor de kruispuntbelastingen is 0,80 als grenswaarde aangehouden:

. Kruispuntbelasting -: 0,80: verkeersafwikkeling is goed;

. Kruispuntbelasting ;: 0,80: de kans op congestie is in hogere mate aanwezig;

Hierbij geldt hoe hoger boven de grenswaarde van 0,80 hoe groter de kans op congestie.

Verkeersstructuur
Het plangebied ligt ingeklemd tussen de provinciale wegen N276 en N294. De N276 loopt

, I....Btith i. tussen Brunssum en Sint Joost.
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Tussen Nieuwstadt

en Sint Joost had de
I N276 het

wegnummer N295, zoals in bovenstaande afbeelding is aangegeven. Nabij Sint Joost sluit de

weg aan op de A2. De N294 (Bergerweg/Urmonderbaan) komt vanuit Sittard en sluit ter
hoogte van U rmond aan op de AZ. De weg is een belangrijke uitvalsweg voor de stad

Sittard. Wanneer verder wordt ingezoomd, ligt het plangebied tussen de Bergerweg (N294)

en de spoorlijn Sittard - Maastricht. De Bergerweg is een radiaal georiënteerde

ontsluitingsweg die een directe verbinding vormt met de binnenstad van Sittard en de
regionale wegenstructuur (de Middenweg/Randweg) en het (inter)nationale wegennet (A2).

Het plangebied (Fortuna Stadion e.o.) wordt begrensd door de spoorlijn, de Eggerweg en de

Lissabonlaan. Het terrein wordt op twee punten via de Lissabonlaan en de Europaboule.

vard op de Bergerweg ontsloten.
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De interne verkeerstructuur is momenteel nog niet volledig. Dit hangt samen met de

ontwikkeling van Bedrijvenstad Fortuna. De Lissabonlaan en de Europaboulevard vormen
de hoofdontsluitingswegen van het gebied.

Intensiteiten

Huidige situatie
In de huidige situatie is geen sprake van structurele afwikkelingsproblemen op de

wegvakken rondom het plangebied (zie bijlage 7 van het MER). De ¡ie-waarden op de

meeste wegvakken zijn relatief laag. Op de Middenweg en de Westelijke Randweg

(meetpunt 26 en 28 - deze punten liggen buiten het plangebied) is sprake van hogere i/e-

waarden, deze komen in de buurt van 0,80.

De hoogste kruispuntbelasting ligt op de (ongelijkvloerse) kruising N276 - N294. De waarde

ligt op 0,67, dit is ruim onder de grenswaarde van 0,80 waardoor voldoende

afwikkelingscapaciteit is voor het huidige verkeersaanbod.

Ontwikkelprogramma voor Fortuna Stadion e.o.
Op basis van de huidige infrastructuur en ontsluitingspunten zijn de effecten van de

ontwikkelingen van Fortuna doorgerekend.

IIC verhouding

wegvakken

2020 2020 2020 2020
Tussen 2007

referentie minimum mediumNaam maximum

Middenweg Bergerweg - 0,69 0,88 0,89 0,90 0.88
Fischerpad

lissabonlaan Bergerweg - 0,21 O,SS 0,75 0,84 0.90
Zürischstraat

Rijksweg Westelijke 0,53 0,83 0,89 0.94 1,00

Noord Randweg -

Bloemenweg
Middenweg Westelijke 0,75 1,02 1,05 1,05 1,06

Randweg.
Urmonderbaan

Westelijke Middenweg - 0,81 1,01 1.02 1,04 1,04

Randweg Laan van

Ali;arve

I/C verhouding

kruispunten

Kruispunt
2020- 2020- 2020- 2020-

2007
referentie minimum medium maximum

Europaboulevard 0,36 0,61 0,66 0,69 0,73

Industriestraat 0,39 0,49 0,51 0,50 0,51

lissabonlaan 0,34 0,59 0,80 0,90 0,96
Ongelijkvloerse kruising N276- 0,67

N294 0,91 0,94 0,96 0,98
Turhorotonde ziekenhuis 0,55 0,74 0,77 0,79 0,82
Mau ritsweg-U rmonderbaan 0,53 0,80 0,82 0,82 0,82

Minimaalontwikke/programma
Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling neemt het autoverkeer op alle wegvakken toe

maar dat leidt direct rondom en in het plangebied niet tot knelpunten. Wel worden de te

verwachten knelpunten in de referentiesituatie (de situatie die op basis van het vigerende
bestemmingsplan mogelijk is) versterkt op de Middenweg, de Rijksweg Noord en de

Westelijke Randweg. Op de Middenweg (gedeelte tussen de Westelijke Randweg en de
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Urmonderbaan) komt de ¡ie-waarde uit op 1,05 en op de Westelijke Randweg op 1,02. De

congestievorming wordt van structurele aard. Op het weggedeelte van de Rijksweg Noord
komt de I/C-waarde uit op 0,89 voor het overige komen er geen nieuwe knelpunten bij.

De druk op de kruispunten wordt groter. De kruispuntbelasting van de Bergerweg _

Lissabonlaan loopt op tot 0,80 van de (ongelijkvloerse) kruising N 276 - N294 tot 0,94. De

kruispuntbelasting van de Mauritsweg - Urmonderbaan neemt toe tot 0,82. De

verkeersafwikkeling op de rotonde bij het ziekenhuis komt verder onder druk te staan en

komt uit op 0,77. Het verkeer op de rotonde is verder niet te sturen, en moet om die reden

onder de aandacht blijven.

Medium ontwikkelprogramma
De toename van verkeer in de spits is op de hoofdentree van het gebied ten opzichte van het

minimale ontwikkel programma 12% en op de omliggende hoofdstructuur 1 %. Op een
aantal wegen is te zien dat het verkeer een andere route zoekt dan in het minimale

alternatief. De effecten zijn vrij plaatselijk. Ten opzichte van de referentiesituatie ontstaat

voornamelijk een knelpunt op de Lissabonlaan. Als gevolg van de verkeerstoename groeit
de I/C-waarde naar 0,84. De overige knelpunten waren ook aanwezig in de

referentiesituatie maar nemen verder toe. De waarden op de Middenweg en de Westelijke

Randweg blijven hoog, respectievelijk 1,05 en 1,04.

Als gevolg van de verkeerstoenamen, neemt de drukte op de kruispunten toe met name bij

de aansluiting Lissabonlaan - Bergerweg waar de belasting stijgt naar 0,90, waardoor de

bereikbaarheid van het plangebied onder druk komt te staan. De kruising N276 - N294 blijft

het grootste knelpunt in het onderzoeksgebied, de kruispuntbelasting stijgt naar 0,96. De

kruispuntbelasting van de Mauritsweg - Urmonderbaan neemt toe tot 0,82, ten opzichte van

het minimale alternatief groeit de kruispuntbelasting niet. Ook de verkeersafwikkeling op

de rotonde bij het ziekenhuis komt verder onder druk te staan en neemt toe tot 0,79.

Maximaal ontwikkel programma
De uitbouw van het ontwikkelprogramma heeft meer effect op de interne ontsluiting dan op

de omliggende structuur. Op de omliggende hoofdstructuur is de toename gering (3%) ten

opzichte van de minimale variant. De verkeerstoename op de Lissabonlaan, ten opzichte

van het minimale alternatief is 23% in de avondspits. De situatie op de Middenweg, de

aansluiting nabij de Rijksweg Noord en de Westelijke Randweg was al zeer kritisch maar

wordt verergerd. Verkeer loopt op de hoofdstructuur dermate veel vertraging op, dat het
verkeer alternatieve routes gaat zoeken op onderliggende structuren.
Ten opzichte van de referentiesituatie is vooral de Lissabonlaan kritisch: de I/C-waarde

loopt op tot 0,90, waardoor de bereikbaarheid van het plangebied nog verder onder druk

komt te staan. Het gebruik van de entree met de Europaboulevard blijft ver achter. De I/C-

waarde ligt hier op de 0,40. Gesteld kan worden dat deze entree beter benut zou moeten

worden.
De kruispuntbelastingen lopen verder op. De aansluiting Bergerweg - Lissabonlaan komt uit

op 0,96, deze blijft qua belasting net achter op het drukste kruispunt N276 - N294 (0,98). De

turborotonde bij het ziekenhuis komt verder onder druk te staan met een belastingsgraad

van 0,82.

Voor een betere verdeling van het verkeer (betere afwikkeling) zou ook de entree van de

Europaboulevard meer als ontsluitingspunt voor het plangebied moeten dienen. Dit zou

bewerkstelligd kunnen worden door bijvoorbeeld bewegwijzering of aanpassen van de

wegenstructuur binnen Bedrijvenstad Fortuna (bijvoorbeeld instellen eenrichtingsverkeer).

Daarnaast is het zinvol om in te zetten op andere vervoersmodaliteiten als openbaar vervoer

en langzaam verkeer. De bezoekersaantallen zijn dusdanig hoog dat een openbaar vervoer
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voorziening rendabel zou moeten zijn. Het gebied is dichtbij stedelijke concentraties

gelegen, dus ook de fiets zou een goed alternatief kunnen zijn. Overigens wordt hier in het
plan al ingezet op het facilieren van fietsverkeer.

Tot slot geeft het een positief effect op de verkeersafwikkeling wanneer er voor gekozen

wordt de kruising Lissabonlaan - Bergerweg en kruising N276 - N294 op te waarderen.

Conclusie
In alle alternatieven neemt het autoverkeer toe. De grootste toename treedt op de

Lissabonlaan op, daar ontstaan nieuwe knelpunten. Met name de entree Lissabonlaan -

Bergerweg van het plangebied komt onder druk te staan. In het maximale alternatief komt

een aantal kruispunten dicht tegen de verzadigingsgrens van een 1,00 (overbelast,

congestievorming) aan, de rotonde van het ziekenhuis komt boven de kritische grens van

0,8 (kritisch, kans op congestie). De effecten van de planontwikkeling zijn vrij lokaaL.

In de woonwijk Sanderwijk zullen de verkeerstoenamen duidelijk merkbaar zijn maar de

verkeerstoenamen veroorzaken hier echter geen doorstromingsproblemen en ook de

verkeersintensiteiten zijn acceptabel binnen de grenswaarden van een erf toegangsweg

(Duurzaam Veilg).
Op dit moment wordt vooral de Lissabonlaan gebruikt ter ontsluiting van het gebied. Voor

een betere verdeling van het verkeer zou ook de entree van de Europaboulevard meer als
ontsluitingspunt van het plangebied moeten functioneren bijvoorbeeld door beweg-

wijzering aan te brengen.
Daarnaast is het zinvol om in te zetten op andere vervoersmodaliteiten als openbaar vervoer

en langzaam verkeer. Een goede openbaar vervoer voorziening moet rendabel zijn gezien de
te verwachten bezoekersaantallen. Ook de fiets is een goed alternatief. Tot slot is het effect

positief als de kruising Lissabonlaan-Bergerweg en de kruising N296-N294 wordt

opgewaardeerd.

3.7.2 Of-EN.!!AAR VERYaER

Algemeen
Het Fortuna Stadion ligt op circa 1,5 km van het station Sittard. Vanuit daar is er een

sneltreinverbinding met halfuursfrequentie met de Randstad (Amsterdam, Den Haag,
Rotterdam). Ook zijn er halfuursverbindingen met Maastricht, Luik/Aken en Heerlen.

Het centrale busstation in het plangebied zelf ligt op ongeveer 1 km afstand vanaf het NS

station. Op ongeveer 200 m van het Fortuna Stadion is een bushalte aanwezig. De busroute

(lijn 11) loopt via de Europaboulevard en de Parijsboulevard. Lijn 11 rijdt met een halfuurs-
frequentie.

Conclusie
In de toekomst zal de frequentie van het openbaar vervoer weliswaar omhoog gaan maar na

realisering van het initiatief is geen sprake van een extra verbeterd openbaar vervoer

aanbod. De locatie ligt op vrij korte afstand van het station, op ongeveer 20 minuten

loopafstand (1,50 km). Door het bieden van hoogwaardig voor- en natransport vanaf het

station, zullen meer bezoekers met het openbaar vervoer reizen. Door in te zetten op

openbaar vervoer, zal de verkeersdruk afnemen, evenals de parkeervraag. Hierdoor komt
de bereikbaarheid van het plangebied minder onder druk te staan.

1110sIIZCMlI0f01364 ARCADIS i 38 I
I



BESTEMMINGSPLAN FORTUNASTADION E.o.1

3.7.3 LAKGZMJvL\(ERKEEB

Algemeen
De gemeente heeft momenteel geen vastgestelde hoofdstructuur voor het fietsverkeer. Aan

de noordzijde van de Bergerweg ligt een tweerichtingen fietspad, deze structuur loopt

continue door. In het plangebied zijn auto- en fietsverkeer voornamelijk gemengd. Enkel op

de Lissabonlaan zijn fietsvoorzieningen aangebracht. De entree naar het kantoor van Sabic,

een parallelstructuur langs de Bergerweg, heeft eveneens een tweerichtingen fietspad. Daar
waar bedrijven liggen, loopt een trottoir/voetpad langs de weg. De voetgangersstructuur
loopt niet consequent langs alle wegen. Het bedrijventerrein is voornamelijk toegespitst op

het gebruik van de auto. Het gebied is nog niet volledig ontwikkeld, waardoor de

infrastructuur ook voor langzaam verkeer nog niet volledig is. Voor het stadion langs loopt

de Lissabonlaan. In de tweede ontsluitingsvariant is deze weg afgesloten voor autoverkeer

om zo meer ruimte aan het langzaam verkeer te geven en het auto- en langzaam verkeer
beter van elkaar te scheiden.

Conclusie
De routes voor langzaam verkeer zijn met name rondom het stadion van belang. Menging

van langzaam verkeer en autoverkeer nabij de entree van het stadion is ongewenst om

verkeersveilgheidsredenen, maar ook omwile van comfort en het verblijfskarakter van de

activiteiten in het gebied. In de ontsluitingsvariant 2, waarbij de inrichting van de entree van

het stadion autoluw is als gevolg van het afsluiten van de weg direct langs het stadion,

scoort beter, krijgt het langzaam verkeer hier meer ruimte krijgt, maar extra maatregelen ten

behoeve van het langzaam verkeer zijn noodzakelijk waarbij de fietsroutes op de

Lissabonlaan en de parallelstructuur langs de Bergerweg naar kantoor Sabic worden
aangesloten op de bestaande fietsstructuur, zodat een logisch en sluitend netwerk ontstaat.

Ook kan dan rekening worden gehouden met looproutes vanaf de parkeerlocatie in het

plangebied en het station en de bushalten.

Er is winst te behalen in de kwaliteit van de afwikkeling van langzaam verkeer door in het

plangebied voorzieningen te treffen om autoverkeer en fietsverkeer van elkaar te scheiden.

Dit verbetert ook de verkeersveilgheid. Door het toevoegen van een aantrekkelijke route
wordt ketenmobilteit (trein-lopen of trein-bus) voor bezoekers verder uit de regio een

interessant alternatief. Hierdoor vermindert het aandeel autoverkeer wat ook de kwaliteit

van de afwikkeling van autoverkeer ten goede komt.

3.7.4 B ERElKBAAgl:!E!P.J lJlE'QlEN.STEJ-

Algemeen
Het plangebied wordt ontsloten op twee locaties aan de Bergerweg, via de Lissabonlaan en

via de Europaboulevard. Hierdoor is er voldoende flexibilteit voor hulpdiensten om het
gebied te kunnen bereiken. De verkeersafwikkeling bij de entrees van het plangebied is

geregeld aan de hand van VRls: in geval van calamiteiten krijgen hulpdiensten geen
prioriteit in de verkeersafwikkeling. Momenteel ligt de uitrukpost van de brandweer aan de

Swentiboldstraat, de nieuwe locatie ligt centraler binnen de gemeente Sittard-Geleen. De
wegen in het plangebied zelf hebben voldoende breedte voor hulpdiensten. Er is geen

sprake van parkeeroverlast in het gebied, waardoor de toegankelijkheid voor hulpdiensten

(met name de brandweer) voldoende is. De interne wegenstructuur heeft voldoende maat
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om de bereikbaarheid voor de hulpdiensten in stand te houden ook na afronding van de
planontwikkeling.

Bij de planontwikkeling komt echter de toegankelijkheid via de Lissabonlaan onder druk te

staan. De Europaboulevard kan als alternatief dienen. Het is voor het plangebied in ieder

geval van belang dat er twee ontsluitingspunten zijn in het geval een calamiteit zich

voordoet. De interne wegenstructuur heeft voldoende maat om de bereikbaarheid voor

hulpdiensten in stand te houden.
De brandweerkazerne is gepland aan de hoek de Zurichslraat/Wenenstraat en ligt vlakbij
de entree van het gebied bij de ingang Lissabonlaan. Het is belangrijk dat de brandweer het

plangebied snel kan verlaten om uit te rukken naar een calamiteit.

In principe is de kazerne gunstig gelegen ten opzichte van de hoofdstructuur. De kazerne

komt centraler te liggen binnen de gemeente Sittard-Geleen, waardoor de situatie ten

opzichte van de huidige situatie verbetert. Een risico treedt op in geval op de omliggende

wegenstructuur congestie optreedt.

i

I

Conclusie
In de verdere uitwerking van de plannen rondom de brandweerkazerne is bereikbaarheid

een belangrijke voorwaarde (eis). De gestelde aanrijdtijden moeten gegarandeerd zijn.
Het treffen van beïnvloedingsmaatregelen op de verkeersregelinstallatie (VRI's) richting de

omliggende hoofdstructuur voor nood- en hulpdiensten is noodzakelijk voor een adequate

bereikbaarheid van de brandweerkazerne. Het realiseren van een eigen ontsluitingsroute

(indien mogelijk) voor de brandweerkazerne wordt sterk aanbevolen.

VERKEERSVEILIGJ:!ElP
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"'.' aansluiting
Bergerweg N276

ongelijkvloers geworden. Hierdoor is de verkeersveiligheid op deze locatie verbeterd.

In de toekomst zullen maatregelen noodzakelijk zijn ten aanzien van infrastructuur in relatie

tot verkeersveilgheid. De verkeersintensiteiten toe en daarmee de kans op ongevallen.
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Conclusie
Indien de wegenstructuur voor fietsers in het plangebied niet wordt uitgebreid of geen

speciale voorzieningen voor langzaam verkeer worden getroffen zullen de
verkeersintensiteiten stijgen en zal de verkeersonveiligheid toenemen. Bij

ontsluitingsvariant 1 worden geen extra maatregelen worden om de verkeersveiligheid te
verbeteren. In ontsluitingsvariant 2 wordt een autoluw plein gerealiseerd tussen de centrale

parkeervoorziening en het stadion, dit geeft een verbetering van de verkeersveilgheid ten
opzichte van ontsluitingsvariant 1. Voor de verkeersveilgheid is het van belang uit te gaan
van aparte fietsvoorzieningen en aandacht voor looproutes zodat langzaam verkeer van het

autoverkeer gescheiden kan worden. Ook het onderscheid in wegcategorieën zal wenselijk

zijn.

3.7.6 SQ_Çl!,LE VE-'LlÇ;H~JR

Een goede verlichting langs de fietspaden is wenselijk. Groenstroken/bomen moeten

dusdanig ontworpen zijn dat zicht van langzaam verkeersroutes van en naar de omgeving
gehandhaafd blijft. Het is aan te bevelen fiets- en voetpaden zoveel mogelijk gecombineerd

en langzaam verkeersroutes zoveel mogelijk direct langs autoverkeerroutes aan te leggen,
dit in verband met sociale controle. Voorkomen moet worden dat grotere mensenmassa's in

één keer het terrein verlaten. Dit kan door goede sluitingsregelingen te hanteren, te

voorkomen dat de terreinverlaters blijven rondhangen en goede OV- en verkeersaan-

sluitingen te creëren. Aandacht moet er zijn voor goede onderlinge zichtlijnen tussen de
diverse activiteiten en locaties goede inrichting (verlichting, vandalismebestendigheid van

toegepaste materialen en elementen, reinheid, licht en warm kleurgebruik,

overzichtelijkheid en herkenbaarheid van routes en functies). en het zoveel mogelijk
voorkomen van obstakels (bosjes, straatmeubilair, boomkruinen boven ooghoogte,

transparante OV-haltes) en dode hoeken op het terrein.

3.7.7 PARKEBE.N

Parkeeraanbod en parkeervraag
Gemeente Sittard-Geleen heeft in 2005 de 'Parkeernormensystematiek, omschrijving ten
behoeve van implementatie' vastgesteld. In dit parkeerbeleidsplan is de gemeente ingedeeld

in de gebieden centrum en vergunningengebied. Het plangebied Fortuna Stadion e.o. valt

buiten deze categorieën en maakt deel uit van de categorie 'rest van de gemeente'. In dit

MER zijn de parkeernormen gehanteerd, zoals hierin vastgesteld.

Deze normen zijn gebruikt voor het maken van de parkeerbalans van de voorgenomen

activiteit en de drie daarin onderscheiden alternatieven. Voor voorzieningen waar in het
parkeerbeleidsplan geen normen voor zijn vastgesteld, is uitgegaan van de normen zoals

aangereikt in de CROW publicatie 'Parkeercijfers-Basis voor parkeernormering' (publicatie

182). Er is rekening gehouden met uitwisselbaarheid van parkeren (dit houdt in dat

parkeerplaatsen voor verschilende functies gebruikt kunnen worden, als de ene functie
bijvoorbeeld een parkeerbehoefte overdag heeft en een andere functie in de avond).

Volgens de plannen zoals die nu voor het plangebied zijn uitgewerkt zijn er circa 800

parkeerplaatsen in de parkeergarage onder het stadion beschikbaar en circa 320

parkeerplaatsen op de centrale parkeervoorziening binnen het plangebied. Het totale
parkeeraanbod komt neer op circa 1.120 parkeerplaatsen. Binnen de plannen voor
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Bedrijvenstad Fortuna geldt als uitgangspunt zoveel mogelijk centraal parkeren, in het

kader van efficiënt ruimtegebruik. Waar mogelijk wordt ingezet op uitwisselbaarheid van

parkeerruimte indien functies dat toelaten. De gemeente zet daarnaast in op het invullen

van de parkeervraag op eigen terrein, dit betekent dat waar mogelijk parkeervoorzieningen
langs wegen worden voorkomen. Dit komt ook de kwaliteit van de openbare ruimte ten

goede.

In onderstaande tabel is voor elk alternatief de parkeerbehoefte bepaald. In de middelste

kolom het aantal parkeerplaatsen waarbij geen rekening is gehouden met uitwisselbaarheid
van parkeerplaatsen en in de rechterkolom de parkeerbehoefte wanneer hier wel rekening

mee wordt gehouden. Hierbij is ook het piekmoment aangegeven.

.-- _. _..
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Afgezet tegen het parkeeraanbod op de openbare parkeerplaatsen in de inrichtingsschets

van 1.120 parkeerplaatsen is er dan in het minimum alternatief een tekort is van 1060
parkeerplaatsen op de zaterdagmiddag. In het medium alternatief is sprake van een tekort

van 1500 parkeerplaatsen en in het maximum alternatief loopt het tekort op tot 2010.

parkeerplaatsen.

Conclusie
Uitgaande van de in openbaar gebied geprojecteerde parkeerplaatsen dienen maatregelen te

worden getroffen om aanbod en vraag dichter bij elkaar te brengen. Dat kan op

verschilende manieren gebeuren:

. stimuleren van gebruik andere vervoersmodaliteiten;

. ontwikkelen van extra parkeervoorzieningen.

Stimuleren andere vervoersmodaliteiten
Eerder is al opgemerkt dat de verkeersstromen in omvang kunnen afnemen wanneer de

potenties van openbaar vervoer en langzaam verkeer meer benut worden. Het terrein krijgt

een dusdanige omvang dat openbaar vervoer (mogelijk hogere frequentie) rendabel moet

zijn, ook de afstand tot het station is beperkt. Het betreft een cluster van voorzieningen aan

de rand van de stad, waarmee ook de bereikbaarheid met de fiets goed is.

Extra parkeervoorzieningen
Extra capaciteit moet gezocht worden in het uitbreiden van de nu voorzien parkeerIocaties

en/of in parkeren op eigen terrein en mogelijkheden om parkeerruimte met andere functies

op Bedrijvenstad Fortuna uit te wisselen. Een andere mogelijkheid is de centrale
parkeerboulevard uit te breiden tot buiten het plangebied richting Sabic of de boulevard uit

meerdere parkeerlagen te laten bestaan.

In het bestemmingsplan is in de planregels aan de nadere eisenregeling de mogelijkheid

toegevoegd om per functie c.q. bouwperceel regels op te nemen voor het parkeren op eigen
terrein.
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3.8 WQj)J'EI\ Wi;RKMlLtEl.

3.8.1 GELJ,l0

Inleiding

Wet geluidhinder

Naast het geluidonderzoek in het kader van het MER waarvan de conclusie is dat. is een

apart onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het bestemmingsplan. Het onderzoek is
uitgevoerd door ARCADIS. Het is als losse bijlage opgenomen bij deze toelichting.

Het onderzoek en de beoordeling van de resultaten is gebaseerd op de Wet geluidhinder

zoals die sinds 1 januari 2007 van kracht is (Stb. 2006:350, inwerkingtreding Stb 2006:661).

Een berekening van de geluidbelasting dient ingevolge artikel 100 Wgh te geschieden

conform het "Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006" (Stert. 21 december 2006); voor

wegverkeer is bijlage 111 van dat voorschrift van toepassing en voor railverkeer bijlage iv.

Daarnaast is in bepaalde gevallen het Besluit geluidhinder (Besluit Geluidhinder (Bgh, Stb

2006, 532) van toepassing.

Verkeersgegevens
De verkeersgegevens komen voort uit het verkeersmodel van de gemeente Sittard-Geleen

dat door DHV is opgesteld c.q. geactualiseerd. Gebruik is gemaakt van het verkeersmodel

dat de maximum variant beschrijft. De geluidproductie van het spoor is bepaald aan de

hand van de intensiteit zoals die is opgenomen in het akoestisch spoorboekje ASWIN.

Uitgangspunten
Er is gestreefd naar een flexibel indeelbaar plan, dat wil zeggen dat niet vastlgt waar welke

toegelaten bestemmingen worden gerealiseerd. Het is mogelijk dat er een geluidgevoelige

onderwijsfunctie binnen het plangebied wordt gerealiseerd. De locatie daarvan ligt nog niet
vast.

De geluidbelasting van weg- en railverkeer is bepaald op posities ter plekke van de

bebouwingsgrenzen. Indien op deze posities voldaan wordt aan de eisen dan wel een aan te
vragen hogere waarde op deze posities wordt afgestemd, dan zal bij elke planinvulling aan

de eisen worden voldaan.

Geluidsbronnen

Wegverkeer
Van belang voor de geluidbelasting zijn de volgende wegen:

. Lissabonlaan

. Barcelonastraat

. Madridstraat

. Milaanstraat

. Bergerweg/U rmonderbaan

. Middenweg

. Europaboulevard

. Eggerweg

De maximum toegestane snelheid van de Middenweg, Urmonderbaan en het gedeelte van

de Bergerweg tussen de Lissabonlaan en de Urmonderbaan bedraagt 80 kmI u. Dit betreft

wegen met vier rijstroken in het buitenstedelijk gebied. De geluid zone bedraagt daarmee
400 meter aan weerszijden van de weg. Het bestemmingsplan is gelegen binnen de zone van
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deze wegen. De overige genoemde wegen betreffen wegen in stedelijk gebied waar een

maximum toegestane snelheid geldt van 50 km/u. De geluidzone bedraagt hiermee 200
meter aan weerszijden van de weg. Het bestemmingsplan is gelegen binnen de zone van

deze wegen.

Rai/verkeer
De zogenoemde wettelijke zones langs spoorwegen zijn voor iedere traject apart op een

kaart aangegeven. Het plan is gelegen nabij het spoor Sittard-Maastricht (traject 840), dit

traject heeft een zone van 300 m aan weerszijden van het spoor. Het plan is (deels) gelegen

binnen deze zone.

Bij het spoorboekje Aswin versie 2008 is geen toekomstprognose meer opgenomen in

verband met de toekomstige vaststellng van geluidproductieplafonds. Op dit moment ligt
het wetsvoorstel ten aanzien van de geluidsproductieplafonds ter advies bij de Raad van

State. Verwacht wordt dat de plafonds worden gebaseerd op de geluidbelasting 2006

vermeerderd met 1,5 dB.

Voorkeursgrenswaarde

Wegverkeer
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting is als volgt:

. Andere geluidgevoelige bestemmingen: L,," = 48 dB (Bgh, artikel 3.1)

. De voorkeursgrenswaarde voor andere geluidgevoelige bestemmingen dan woningen is

niet expliciet in de Wgh vastgelegd. Krachtens artikel 82 lid 2 respectievelijk artikel 85

wordt voor deze gebouwen verwezen naar het Besluit Geluidhinder (Bgh, Stb 2006, 532).

Railverkeer
In hoofdstuk 4 van het Besluit geluidhinder zijn ter uitvoering van de Wet geluidhinder

regels en procedures beschreven ten aanzien van de maximaal toelaatbare geluidbelasting

voor gevels van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en bestemmingen.
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting van andere geluidgevoelige

bestemmingen bedraagt krachtens het Bgh artikel 4.9 als volgt:

Andere geluidgevoelige bestemmingen: Ldl.n = 53 dB.

Rekenresultaten en interpretatie

Wegverkeer
De geluidbelasting is berekend in de vorm van geluidcontouren en ter plaatse van

rekenpunten die op de bebouwingsgrens binnen het plangebied zijn gelegen. In

onderstaande tabel zijn de resultaten per weg samengevat.

Weg Hoogste geluidbelasting L~.~ in dB ter plaatse van plangebied

Barcelonastraat 62

J!~.!JJerwe9/Urmonderbaan 53

Europaboulevard 49

Ussabonlaan 61

Madridstraat 58

Middenweg 55

Milaanstraat 54

In de tabel is de hoogst optredende geluidbelasting per weg aangegeven zoals die optreedt

aan de rand van de bebouwingsgrens langs die weg. In de praktijk zullen per gebouw

slechts enkele wegen relevant zijn.
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Railverkeer
In het akoestisch spoorboekje (ASWIN 2008) zijn de relevante railverkeergegevens

opgenomen. Voor de berekening van de toekomstige geluidbelasting is de prognose uit 2006

gehanteerd. De relevante invoerparameters zijn weergegeven in onderstaande tabeL.

Traject 840 Sittard - Geleen Peiljaar 2006
Treinintensiteit (bakken/uur) per categorie
Dagdeel Cat 1 Cat 2 Cat 4 Cat 5 Cat 6 Cat8~9 14,13 28,94 14,60 0,08 0,74 2,52
2 Avond 7,98 24,38 27,41 0,24 0,85 2,88
3 Nacht 2,70 8,16 19,18 0,09 0,87 0,61

Ter hoogte van de onderzochte locatie bestaat de bovenbouwconstructie van de spoorlijn uit

een voegloos spoor met een betonnen dwarsligger (mono of duoblok) en ballastbed. Het

spoor ligt hier circa 3 meter onder het plaatselijke maaiveld. In de onderstaande
afbeeldingen zijn de berekende geluidcontouren op 5 en 10 meter hoogte aangegeven.
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Rekenresultaten en interpretatie
Uit het contourenbeeld blijkt dat ten zuidoosten van de Madridstraat de geluidbelasting
meer dan de voorkeursgrenswaarde bedraagt. Echter in dat gebied zijn geen

geluidgevoelige bestemmingen toegestaan. Tussen het stadion en de Madridstraat bedraagt
de geluidbelasting maximaal 59 dB (57,4 verhoogd met 1,5). In dat gebied is een ontheffing

(hogere waarde) noodzakelijk voor een geluidgevoelige bestemming. Vanaf het (groene)
gebied waar de geluidbelasting minder dan 53 dB bedraagt, zijn geluidgevoelige

bestemmingen (anders dan woningen) mogelijk zonder ontheffng.

Cumulatie
Vanwege de samenloop van weg- en railverkeer is tevens de gecumuleerde geluidbelasting

bepaald. Deze gecumuleerde geluidbelasting is van toepassing op het gebied waar, conform

het resultaten van het railonderzoek, de geluidbelasting meer dan de

voorkeursgrenswaarde 55 dB bedraagt; voor dit gehele gebied is uitgegaan van een

belasting railverkeer van 59 dB. Dit is het gebied ten oosten van het stadion tot aan de

Madridstraat. Voor het overige plandeel is alleen de geluidbelasting ten gevolge van
wegverkeer van belang.

De gecumuleerde geluidbelasting is berekend conform bijlage I van het Reken- en

meetvoorschrift geluidhinder 2006. Voor wegverkeer is conform dit voorschrift uitgegaan

van de geluidbelasting zonder aftrek ex artikel110g Wgh,.

: . Gewogen bijdrage L *

Wegverkeer 60.1

59

60.1

54.7

Cumulatie
Alleen In gebied tussen Stadion en Madridstraat

(daar waar railbelasting :: 55 dB)

61 (61.)

Ontheffing
Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden dient onderzocht te worden of deze

overschrijding teniet gedaan kan worden of dient een zogenaamde hogere waarde te
worden vastgesteld, deze hogere waarde zal worden ingeschreven in het kadaster.

Wegverkeer
Ontheffing van de voorkeursgrenswaarde is voor nieuwe gebouwen mogelijk tot een

waarde van:

Ld,,,= 63 dB voor onderwijsgebouwen, ziekenhuizen of verpleeghuizen in stedelijk

gebied (Bgh, artikel 3.2).

Railverkeer
Ontheffng van de voorkeursgrenswaarde is mogelijk tot een waarde van:

Lden= 68 dB voor andere geluidgevoelige bestemmingen (Bgh, artikeI4.11).

Een beoordeling ten aanzien van de wenselijkheid en toelaatbaarheid van een hogere

waarde ligt in de regel bij de gemeente, dit vergt een bestuurlijke afweging.

Het vaststellen van een hogere waarde is slechts mogelijk indien toepassing van

maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting van de gevel van de

betrokken woningen tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zal zijn dan

I
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wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige,
vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Indien een hogere waarde wordt verleend dan geldt conform het Bouwbesluit wel een eis

aan het binnenniveau, voor nieuwe woningen is dat 33 dB. Voor andere functies gelden

specifieke eisen.

In het kader van die procedure kan het volgende overwogen worden:

De rijsnelheid kan uit het oogpunt van doorstroming van het verkeer niet verlaagd

worden
Geluidschermen zijn op grond van stedenbouwkundige overwegingen ongewenst en

financieel niet haalbaar

Toepassing van een stil wegdek is vanwege het grote aantal wegen dat een rol speelt

financieel niet haalbaar voor een enkele onderwijsfunctie. Daarnaast is deze oplossing

niet doeltreffend omdat niet voor alle wegen de voorkeursgrenswaarde bereikt kan

worden.

Conclusie
Geconcludeerd moet dan worden dat er motieven aanwezig zijn om een hogere waarde te

verlenen, immers het verlagen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde is

onvoldoende doeltreffend, dan wel zal overwegende bezwaren ontmoeten van

stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. Om een

maximale indelingsflexibilteit mogelijk te maken is de aangevraagde hogere waarde

gebaseerd op de maximale geluidbelasting per weg. De aan te vragen hogere waarden zijn

opgenomen in de laatste tabeL. Dat heeft als consequentie dat de geluidwering van de gevels
van elk geluidgevoelig gebouw de factor gebaseerd zal moeten worden op een

geluidbelasting van 62 dB ten gevolge van de maatgevende Barcelonastraat, ook al wordt
het gebouw vanwege zijn ligging volledig afgeschermd van die weg. Indien dat in

specifieke gevallen tot ongewenst zware geluidwerende voorzieningen zou leiden, dan kan

naar de daadwerkelijke geluidbelasting gekeken worden, dat vergt echter formeel een
nieuwe hogere waardeprocedure.
Voor railverkeer geldt een analoge redenering met dien verstande dat voor een

geluidgevoelige bestemming tussen het stadion en het spoor uitgegaan dient te worden van
een geluidbelasting ten gevolge van railverkeer van 59 dB. In deze zone worden

geluidgevoelige bestemmingen uitgesloten.

Hogere waarden
De aan te vragen hogere waarden zijn samengevat in onderstaande tabeL.

Weg Hogere waarde in dB
Barcelonastraat
Bergerweg/U rmonderbaan

Europaboulevard
Lissabonlaan
Madridstraat
Middenweg
Milaanstraat

62

S3

49

61

58

55

54

Hogere waarden
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In het bestemmingsplan is vastgelegd dat in de zone vanaf het spoor tot aan de

Madridstraat geluidgevoelige bebouwing niet is toegestaan en is in het overige plangebied

een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde alleen mogelijk na ontheffing.

3.8.2 LLLCHTKIIAUIELT

Algemeen
Het effect op het aspect luchtkwaliteit is zowel kwantitatief als kwalitatief bepaald. Voor de

kwantitatieve beoordeling is een luchtkwaliteitonderzoek uitgevoerd. In het

luchtkwaliteitonderzoek zijn met name de emissie van het verkeer van en naar het

plangebied en de achtergrondconcentraties bepaald. De concentraties zijn berekend voor de

maatgevende stoffen, NOien PM¡CV en worden getoetst aan de grenswaarden uit de bijlage 11

van de Wet mileubeheer titel 5.2 (luchtkwaliteitseisen). Indien de voorgenomen

ontwikkeling voldoet aan de grenswaarden voor NOi en PMlI dan wordt ook voldaan aan
de grenswaarden van de andere luchtverontreinigende stoffen waarvoor grenswaarden
gelden. De concentraties van de overige luchtverontreinigende stoffen zijn daarenboven niet

meer onderscheidend voor de 3 alternatieven dan de concentraties van NOi en PMIo' Om die

redenen zijn de concentraties van de overige luchtverontreinigende stoffen niet bepaald.

De concentraties luchtverontreinigende stoffen zijn bepaald en beoordeeld overeenkomstig

het gestelde in de zogenaamde Wet Luchtkwaliteit (titel 5.2 van de Wet Mileubeheer) en

aanverwante regelgeving, waaronder de Regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007. De

concentraties zijn bepaald op 'neushoogte' op een afstand van 10 m van de rand van de

weg. Voor nadere details van de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies wordt

verwezen naar het rapport 20081945-01 d.d. 18 december 2008 van eauberg-Huygen

Raadgevende Ingenieurs.

De kwalitatieve beoordeling ga~t aan de hand van volgende criteria:

wanneer de concentraties niet of nauwelijks veranderen ten opzichte de referentie

situatie en onder de grenswaarden uit de luchtkwaliteitseisen blijven, scoort het

alternatief neutraal (0).

in het geval dat er een duidelijke toename van concentraties NOien/of PMio is ten

opzichte van de referentiesituatie, maar beide concentraties onder de grenswaarden
blijven dan scoort het alternatief een 0/-.

in het geval er een verslechtering optreedt en de grenswaarden uit luchtkwaliteitseisen

worden overschreden dan scoort het alternatief negatief (-).

Conclusie
De effecten voor het aspect luchtkwaliteit zijn kwantitatief getoetst aan de wettelijke

normering en kwalitatief aan de hand van de berekende concentraties van de maatgevende

stoffen N02 en PMIO. Op basis van het uitgevoerde luchtkwaliteitonderzoek blijkt dat de
grenswaarden voor de luchtkwaliteitseisen niet worden overschreden. Zodoende vormt dit

aspect geen belemmering voor de ontwikkeling van Fortuna Stadion e.o. De concentraties
nemen echter wel toe, in het maximumalternatief is die toename het duidelijkst.

De conclusie van het luchtkwaliteitonderzoek is dan ook dat het aspect luchtkwaliteit geen

belemmering vormt voor het realiseren van de voorgenomen plannen.

Er wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen uit de wet milieubeheer. Vanuit wet- en
regelgeving is er dan ook geen verplichting om maatregelen te treffen om de luchtkwaliteit

te verbeteren. Vermindering van de concentraties is mogelijke door het treffen van de
volgende maatregelen:

I
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. het plaatse van "luchtscherm" naast de wegen.

. het verbeteren van de verkeersdoorstroming op de directe ontsluitingswegen

. het verminderen van de verkeersintensiteiten op de directe ontsluitingswegen

Het plaatsen van 'luchtschermen' , qua vorm en afmetingen vergelijkbaar met

geluidschermen, zijn in onderhavige situatie landschappelijk en stedenbouwkundig niet te
verantwoorden. Het verbeteren van de verkeersdoorstroming enlof het verminderen van
de verkeersintensiteiten zijn verkeerskundige maatregelen (die ook een gunstig effect

hebben op de luchtkwaliteit). Voor een afweging van deze verkeerskundige maatregelen
wordt verwezen naar het onderdeel/verkeer'.

3.8.3 BODEM

Uit de bodemkwaliteitskaart, alsmede bodembeheersplan van de gemeente Sittard blijkt dat
de locatie is gelegen in het deelgebied "bedrijfsterreinen" van Sittard (bron:

bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Sittard, eso nr. RS00500 en bodembeheersplan

gemeente Sittard, eso nr. RS021.99). De bodemkwaliteit in het deelgebied

"bedrijfsterreinen" is marginaal tot licht verontreinigd met enkele zware metalen, PAK's en
EOX. Uit het verricht uitloogonderzoek blijkt dat de gebiedseigen verontreiniging niet leidt

tot een onaanvaardbare verspreiding.

Voor onderhavig gebied is aanvullend door bureau Tauween verkennend bodemonderzoek

uitgevoerd (d.d. 18 juli 2002, projectnummer 3976548). Hieruit bleek dat in de bovengrond

plaatselijk zink, PAK (lOVROM) en EOX, gemeten in een licht verhoogde concentratie,

voorkomt. Cadmium wordt op een groot gedeelte van de onderzoekslocaties aangetroffen

in de bovengrond in licht verhoogde concentraties. Wat de ondergrond betreft, geldt dat

plaatselijk koper, kwik, zink en PAK (10VROM) werd gemeten in licht verhoogde

concentratie. Ook wordt in de ondergrond op een groot gedeelte van de onderzoekslocatie

cadmium aangetroffen in licht verhoogde concentraties. De lichte verhogingen met koper,
zink en kwik kunnen worden gerelateerd aan de aanwezigheid van puin in de grond. De
lichte verhoging met PAK (lOVROM) wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van

kooIdeeItjes in de grond.

Conclusie
De conclusie van het bodemonderzoek luidt dat de grond geschikt is voor in het

voorliggende plan bedoelde functies. Verder wordt het niet noodzakelijk geacht een nader

bodemonderzoek uit te voeren, aangezien slechts lichte verontreinigingen werden

aangetroffen. Na het uitvoeren van bovengenoemd onderzoek hebben geen activiteiten
plaatsgevonden op de betrokken gronden zodat de uitkomsten nog onverkort gelden.

3.8.4 Q_UURZAAMHEIQ

Fortuna Stadion e.o. maakt onderdeel uit van Bedrijvenstad Fortuna en zal daarom zoveel

mogelijk aansluiten bij de uitgangspunten en ambities voor duurzaamheid ten behoeve van

het gehele bedrijventerrein. In het kader van het MER is een uitwerking gemaakt van de

ambities die binnen Fortuna Stadion e.o. van belang zijn. Deze zijn opgesteld in overleg met

de gemeente en de initiatiefnemer en worden hierna benoemd.

Energiehuishouding
. Aansluiting van Fortuna Stadion e.o. op het 'groene net' 5.

. Compact bouwen waar dit mogelijk is.
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. Realisatie van duurzame gebouwen met een goede isolatie (duurzaam bouwen).

Ruimtegebruik & gebiedsbenutting

. Integrale gebiedsontwikkeling van het plan binnen de omgeving (Bedrijvenstad

Fortuna).

. Verdichting en optimale benutting van de ruimte.

. bouwen' onder energiehuishouding.

Materiaalgebruik en Duurzaam Bouwen
. Toepassing van onbehandelde, robuuste materialen, zoals baksteen, beton, staal, glas en
. hout voor de bebouwing.

. Focus op de flexibilteit van gebruik van gebouwen door:

mogelijke uitbreiding in de hoogte - fundering en constructie zijn hiervoor geschikt.

horizontale uitbreiding - tussenwanden relatief eenvoudig te doorbreken.

goede architectonische uitstraling en openbare ruimte hoogwaardig vormgegeven.

Mobiliteit
Er wordt ingezet op het zo goed mogelijk faciliteren van langzaam verkeer. Doel is het

verminderen van autogebruik door het facilteren van goede OV-aansluitingen. Door

realisatie van het plan worden door de clustering van functies binnen Fortuna Stadion,
minder vervoersbewegingen op stadsniveau gemaakt.

e.o. Waterhuishouding
Fortuna Stadion e.o. zal aansluiten op het duurzame watersysteem zoals dat voor geheel

Bedrijvenstad Fortuna wordt gerealiseerd.

Parkmanagement
Fortuna Stadion e.o. zal aansluiten op het parkmanagement, zoals dat voor Bedrijvenstad

Fortuna momenteel is ingericht en op termijn verder wordt uitgebreid.

Economische duurzaamheid

Het gebied als totaal laten functioneren, niet alleen bij de ontwikkeling (eerste uitgifte),

maar ook bij heruitgifte: langdurige ontwikkeling en aantrekken van nieuwe bedrijven op

vrijkomende locaties.

Conclusie
Om een laag energieverbruik te garanderen en duurzaam om te gaan met materialen
worden de volgende maatregelen aanbevolen:

. Aandacht voor de koellast van het stadiongebouw is essentieel om een (zeer) grote
toename van energie (voor koelen) te voorkomen; veel glas (met een relatief lage

warmtebehoefte) geeft het risico dat zomers veel koeling nodig is om de temperatuur

laag te houden. Dat kan worden voorkomen door een goed klimaatconcept met

aandacht voor (natuurlijke) ventilatie, isolatie, oriëntatie en beperken van de interne
warmtelast. Met behulp van warmteopslag (bijvoorbeeld middels een

warmtepompsysteem) kan de warmte die zomers wordt opgevangen, opgeslagen

worden voor verwarming in de winter en andersom.

. Daglichtafhankelijke verlichting toepassen (gekoppeld aan schakeling via

bewegingsmonitoren). Juist doordat er veel daglichttoetreding is, is het energievoordeel
groot.

. Belang van onderhoud en beheer onderkennen: niet alleen de beeldkwaliteit van het
moment is belangrijk, het gebied moet ook mooi blijven. Ervaring leert dat wat mooi is,

minder gevoelig is voor vandalisme en daarmee verloedering. Ook voelen mensen zich
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prettiger en veiliger in goed onderhouden omgevingen. Onderhoud en beheer is daarom
van essentieel belang voor de (economische) duurzaamheid van het gebied. Dit is deels
te bereiken door een zorgvuldige uitwerking en detailering van het ontwerp en deels
door een goede nazorg. Hierin kan parkmanagement een goede rol spelen.

. Aandacht voor duurzaamheid bij de verdere uitwerking van het ontwerp

(installatieconcept, oriëntatie op de zon, bouwmaterialen, kierdichtheid, flexibel en
demontabel bouwen e.d.).

3.9 WATER

3.9.1 ALGEMEEN

De Watertoets is op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) een verplicht

onderdeel bij ruimtelijke planvorming. De watertoets is een procesinstrument dat
ruimtelijke plannen toetst op de mate waarin zij rekening houden met het beleid om water

in Nederland meer ruimte te geven. Het proces van de Watertoets waarborgt een

vroegtijdige inbreng van de waterbeheerders en heeft tot doel om wateraspecten volledig
mee te laten wegen in de planvorming. De waterparagraaf is integraal in het MER

opgenomen.

Op basis van de beleidsmatig geformuleerde uitgangspunten en de bodemtechnische
mogelijkheden zijn voor het plangebied de volgende uitgangspunten ten aanzien van water

geformuleerd:

. Zoveel mogelijk vasthouden/ hergebruiken van gebiedseigen water.

. Voorkomen van piekafvoer op open water.

. Scheiden van schone en vuile waterstromen.

. Hemelwater maximaal afkoppelen van vuilwaterriooi en infitreren naar grondwater.

De wateraspecten zijn verder uitgewerkt in het civieltechnisch plan voor de Bedrijvenstad

Fortuna. Aangezien het Fortunastadion, zoals reeds eerder vermeld, deel uitmaakt van de

Bedrijvenstad Fortuna kan ten aanzien van het onderhavige plangebied volstaan worden

met de onderstaande uitwerking.

i

I

Huidige watersysteem
Het plangebied is voormalige landbouwgrond en ligt al meerdere jaren braak. Het terrein

heeft een licht verloop in maaiveldhoogte van zuidwest naar noordoost, van circa NAP

+53,70 m naar NAP +52,85 m. De geschatte grondwaterspiegel bevindt zich op NAP +43 m,

circa 10 m beneden maaiveld. In of nabij het plangebied zijn geen oppervlaktewateren van

betekenis. Regenwater infiltreert rechtstreeks in de bodem. Op een deel van het plangebied
ligt een gescheiden rioolstelseL. Hier wordt het afvalwater afgevoerd naar de rwzi Susteren.

Het regenwater van de reeds aanwezige gebouwen en verhardingen wordt via het
regenwaterriool verzameld en naar een centraal gelegen bassin gevoerd. Dit bassin heeft een

bluswaterfunctie en tevens een retentiefunctie. Het bassin is gedimensioneerd op hevige

regenbuien. Via een overstortsysteem wordt het overtollge regenwater naar een
ondergronds infitratiewerk afgevoerd. Binnen 48 uur is het bassin weer beschikbaar voor

een volgende bui.
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3.9.2 DlJlJ RZ.AME_Wl\TEBY99RZIEN!NG_BE DBliYE NSTAPíQRTlJ NA.TOITIMD

Op het 47 hectare grote gebied waar dit plangebied deel van uitmaakt wordt een

hoogwaardig, compact bedrijventerrein ontwikkeld. Tot het ambitieniveau behoort het
duurzaam gebruik van water. De watervoorziening op het bedrijventerrein heeft een

tweeledig doel gekregen: bluswatervoorziening en retentiebekken voor de opvang van

hemelwater. Het waterbeheer is zo opgezet dat maximale synergie wordt verkregen.

Tijdens de planontwikkeling van Bedrijvenstad Fortuna is het watersysteem uitgebreid

gecommuniceerd met de provincie Limburg en het waterschap. Over de gekozen

oplossingen is overeenstemming bereikt.

De noodzaak
Goed waterbeheer is één van de factoren die compact bouwen mogelijk maakt. Compact
bouwen leidt tot een groot verhard oppervlak en dus tot de noodzaak tot opvang van
hemelwater. Ook hevige regenbuien mogen niet tot wateroverlast lijden. Bovendien eist de

brandweer wanneer gebouwen dicht op elkaar staan, dat deze van sprinklerinstallaties

worden voorzien. Tenslotte is er de wens duurzaam om te gaan met het gebiedseigen water.
Redenen om het waterconcept op het terrein aandachtig te bekijken.

Retentiebassin
Regen heeft een zekere onvoorspelbaarheid. Gemiddeld valt er 700 mm regen per vierkante

meter, maar soms regent het langdurig niet en soms valt veel geconcentreerd in een korte

periode. Daarom is het centrale retentiebekken van bedrijvenstad Fortuna
overgedimensioneerd om hevige regenbuien op te vangen. Door via een overstortsysteem al

het water boven een maximum niveau naar een infiltratiewerk ondergronds af te voeren is

de "retentie ruimte" in het bassin binnen 48 uur weer beschikbaar voor een volgende bui.
Hiermee wordt wateroverlast op het terrein voorkomen.

Ringleiding/Bluswater
Naast het regenwaterretentiebekken dat tevens de functie heeft van bluswaterreservoir
wordt het schoonwatersysteem van bedrijvenstad Fortuna gekenmerkt door een ringleiding

rond het terrein met een dubbele functie. Deze leiding functioneert als afvoersysteem van

regenwater naar het bekken maar heeft tevens een functie in het aanvoersysteem van

bluswater vanuit het bekken.
De nieuwe functies en gebouwen die in het voorliggende plan worden toegevoegd aan

Bedrijvenstad Fortuna zullen eveneens worden aangesloten op de hierboven genoemde

voorzieningen.

3.9.3 TQEKQ~MSTIGLWATERSYS.TEEM1NJ:IET PL8NGJ:BJEQ

Het regenwater van de daken dat tot afstroming komt wordt gebruikt om een vijverpartij

met waterdichte bodem (circa 270 m2) op peil te houden waar voor een deel retentie plaats
vindt. De vijver krijgt een overstort naar het gemeentelijke schoonwaterriool, dat afvoert

naar het centrale bassin. De aanwezige verharding watert rechtstreeks af op de vijverpartij.

In de groenstroken zijn wadi's geprojecteerd waar het regenwater wordt geborgen en

geïnfitreerd. De exacte dimensies daarvan worden nog nader bepaald. Langs de laagst
gelegen delen van de wegen kan water worden verzameld in molgoten. Het water wordt
voorkeur geïnfitreerd, bijvoorbeeld via grind koffers. Als extra veiligheid kan een pomp

worden geplaatst om te voorkomen dat parkeerkelders onderlopen.
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Parkeerplaatsen worden voorzien van gras met een draagkrachtversterking in de vorm van

betonnen of kunststof elementen. In deze open verharding kan het regenwater rechtstreeks
infiltreren. Een teveel aan water stroomt oppervlakkig of via molgoten af naar de wadi's.

De rest van het plangebied blijft onverhard met gras, bodembedekkers en beplanting.

Het afvalwater van de gebouwen wordt aangesloten op het gemeentelijke vuilwaterriooL.

Consequenties voor het watersysteem

Veiligheid en wateroverlast
Er is sprake van een volledige scheiding van afvalwater en regenwater. Het regenwater

wordt hergebruikt o.a. voor het besproeien van de grasvelden en voorts geïnfitreerd, deels

op eigen terrein en deels in de centrale as van het plangebied. De voorzieningen op eigen
terrein worden zodanig gedimensioneerd dat een regenbui van 35 mm in 30 minuten kan

worden geborgen. Als noodvoorziening wordt een tijdelijke waterlaag op de

parkeerplaatsen geaccepteerd. De vijverpartijen krijgen een nooduitlaat naar het centrale

schoonwatersysteem. In het bestemmingsplan Fortunastadion E.O. dienen de
regenwaterbergings- en infiltratievoorzieningen als zodanig te worden beschermd, dan wel

middels een combinatiebestemming.

Riolering
Door het volledig scheiden van afvalwater en regenwater draagt het plan bij aan het

beperken van de vuil uitworp van het rioolstelseL.

Adequate watervoorziening
Het plan ligt niet in een prioritair verdroginggebied. De grondwaterstand is voldoende laag
voor bebouwingsactiviteiten.

Natuurlijke watersystemen
Dit aspect speelt in het plan geen rol.

Waterkwaliteit
Er zal sprake zijn van duurzame, niet-uitlogende bouwmaterialen. De verhardingen worden

niet met strooizout of chemische onkruidbestrijdingsmiddelen behandeld. Het regenwater

dat op de ontsluitingsweg en parkeerplaatsen valt wordt via een grasbegroeiing

geïnfitreerd. Deze fungeert als een bodempassage die eventuele verontreinigingen bindt.
De infitratie-'voorzieningen zullen elke 15 jaar worden onderzocht op het doorslaan van

verontreinigingen, waarna zonodig de toplaag wordt vervangen. Het monitoren en beheren
van de voorzieningen is de verantwoordelijkheid van het waterschap.

Waterbeleving
Het plan voorziet in de beleving van water door het regenwater zoveel mogelijk

oppervlakkig af te voeren en te bergen. Een vijverpartij met speelse elementen maakt het

water op een aantrekkelijke wijze zichtbaar.

Grondwater
Het plangebied ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied of waterwingebied.

Het grondwaterpeil bevindt zich op circa la m beneden maaiveld. Het vloerpeil van de

parkeerkelder (50,75 m +NAP) ligt meer dan 7 m boven de grondwaterspiegeL. Het

voorkomen van schijngrondwaterspiegel in het plangebied is niet bekend.

Grondwateroverlast is niet te verwachten. Het plan voorziet in volledige infiltratie van
regenwater, deels op eigen terrein, deels in de centrale voorziening van de kantoorlocatie

Bergerweg.
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Erosie

Dit aspect speelt in het plan geen roL.

Scheepvaart
Dit aspect speelt in het plan geen roL

Conclusie
Van toepassing zijn de principes van duurzaam waterbeheer, conform het beleid van de

waterbeheerders. De waterbergings- en infitratievoorzieningen, inclusief

overlaatconstructies worden nog nader uitgewerkt bij de plandetaillering.

3.10 COMPENSATIE B~DRIJVENTEJlKELlHN£lAN KEKENlllll;LEID

3.10.1 COMPENSATIE

Algemeen
Vanaf 1998 is het bedrijventerrein "bedrijvenstad Fortuna" (BSF) in ontwikkeling. Het
betreft een modern, gemengd stedelijk bedrijventerrein met een omvang van circa 40 ha. De

bestemming van het terrein is bedrijven, waarbij dicht op de stad een combinatie mogelijk is

van bedrijven inclusief 75% kantoorruimte en verderafgaand van het centrum bedrijven met

15% kantoorruimte. Bij de planfiosofie voor de ontwikkeling van het terrein is uitgegaan

van de grondbeginselen van intensief ruimtegebruik. Dat principe, in combinatie met een

uiterst hoogwaardige uitstraling en een mix van gezamenlijke (parkeer-) voorzieningen, was

als voorbeeldproject zijn tijd ver en misschien ook wel te ver vooruit. Door de

ontwikkelingen op de markt in het algemeen en die in de technologisch hoogwaardige

segmenten in het bijzonder is het voornemen tot nog toe maar voor een deel gerealiseerd.
Bedrijvenstad Fortuna zal dan ook voorlopig een belangrijk onderdeel blijven vormen van

de voorraad hoogwaardig bedrijventerrein in de gemeente Sittard-Geleen.

Fortunastadion e.o.
Sittard-Geleen vormt een van de logistieke-industriële centra van Zuid-Limburg. Dat
betekent dat qua bedrijventerreinplanning zwaar wordt ingezet op de realisatie van

functiespecifieke terreinen in de automotive, chemie en logistiek. Dit betreft terreinen met

een bovenregionale status en belang. Daarnaast is de gemeente in trek als kantoorlocatie en

heeft op basis van het POL (aanvulling diensten en locaties) een vergelijkbare opgave voor

de toekomstige kantooropgaven als de gemeente Heerlen. De bedrijvigheid in Sittard-

Geleen staat onder druk en is conjunctuurgevoelig. Steeds meer ontstaat de roep en
noodzaak om te zoeken naar mogelijkheden van verbreding en diversificatie van de

werkgelegenheidsstructuur . Belangrijke mogelijkheden die zich aandienen zijn de

doorontwikkeling van het chemiecluster (high chem en life scïences), de ontwikkeling van

een cluster voor EDC-achtige activiteiten, de ontwikkeling van een sport- en leisurecluster
alsmede de economische structuurversterking van de binnensteden.

Voor de ontwikkelingen in en rondom het Fortunastadion wordt een gedeelte van het

bedrijventerrein "bedrijvenstad Fortuna" (namelijkllA ha) aan de voorraad modern,
gemengd bedrijventerrein onttrokken. Dit om zo de verdere ontwikkeling van het
Fortunastadion en het daarmee sterk samenhangende sport- en leisurecluster gekoppeld

met kantoren en detailhandel mogelijk te maken. Het Fortunastadion e.o. krijgt zo de functie

van een stedelijk dienstenterrein. Van de 11A ha is een aanzienlijk oppervlak bedoeld als

parkeervoorziening.
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De oppervlakte die in de toekomst als sport/leisure, detailhandel en kantoren ingericht zal
worden, dienen echter elders binnen de gemeente gecompenseerd te worden om het totale

areaal aan bedrijven terrein niet te verkleinen.
De afgelopen jaren is door de gemeente Sittard-Geleen fors ingezet op de revitalisering van

oudere bedrijventerreinen binnen het stedelijk gebied van de gemeente, waarbij de
nieuwbouwcapaciteit aanzienlijk is toegenomen, bijvoorbeeld Borrekuil-7 ha netto,

Sluisweg-lO ha netto, de uitbreiding van het bedrijventerrein Sittard-Noord tot aan de

verbindingsweg met Duitsland.-5 ha netto. Daarnaast kunnen braakliggende particuliere

terreinen zoals die van het Chemelot gebied ten zuiden van Lindenheuvel binnenkort

eveneens toegevoegd worden aan de terreinvoorraad (11 ha). Met deze gronden wordt de

ontwikkeling van het dienstenterrein ruim gecompenseerd.

3.10.2 FlAN~EREND_eELEIi:

In de bovenstaande paragrafen is aangegeven dat voorkomen moet worden dat door de

ontwikkeling van bedrijvenstad Fortuna het aantal m2 wvo, van de branches die hier van
belang zijn, zodanig toeneemt dat daarmee het distributieplanologisch patroon in de

gemeente duurzaam kan worden ontwricht. De uitgevoerde onderzoeken met betrekking
tot de mogelijkheden voor supermarkten en sportdetailhandel die eerder zijn samengevat

en die als bijlage zijn toegevoegd aan het MER geven de grenzen aan die in dat opzicht

gelden. De uit de onderzoeken gebleken ruimte is in de regels van het bestemmingsplan als
volgt vertaald:

Toegestaan is:

. Detailhandel ten behoeve van de vestiging van één supermarkt met een minimale

oppervlakte van 4.350 m2 bvo (3500 wvo) en met een maximale oppervlakte van 5000 m2

bvo (4250wvo) waarbij minimaal 2700 m2 bvo (2350wvo) moeten bestaan uit (een) reeds

elders in de gemeente gevestigde winkel(s) respectievelijk m2;

. Detailhandel in sportartikelen met een minimale oppervlakte per vestiging van 1000 m2

bvo (850 wvo) en een totale maximale oppervlakte van 6.000 m' bvo (5100 wvo)waarbij:

Voorzover het betreft sportwarenhuizen en er sprake is van een omvang ten behoeve

van sportwarenhuizen van boven de 3000 m2 bvo (2550 wvo), moet deze overmaat

bestaan uit (een) reeds elders in de gemeente gevestigde winkel(s) respectievelijk m2.

Voorzover het betreft sportspeciaalzaken moet het oppervlak geheel bestaan uit (een)

reeds elders in de gemeente gevestigde winkel(s) respectievelijk m2.

Voorkomen moet worden dat als een winkel verplaatst is, zich daar op grond van het

vigerende bestemmingsplan weer een nieuwe winkel kan vestigen waardoor per saldo het

aantal m2 toeneemt. Die toename hoeft niet altijd betrekking te hebben op de specifieke

branche waarvoor ontwrichting dreigt maar de mogelijkheid bestaat weL. Uitgangspunt bij

het treffen van maatregelen is dat winkeloppervlakken buiten het kernwinkelgebied hun
winkelbestemming kwijt raken. Daartoe wordt een flankerend beleid ontwikkeld waarbij

het gaat om handelingen die deels een publiek- deels een privaatrechtelijk karakter dragen.

In publiekrechtelijke zin wordt daarbij gedacht aan het nemen van voorbereidingsbesluiten,

het leggen van een voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten en

eventueel onteigening. In privaatrechtelijke zin gaat het om concrete afspraken met

ontwikkelaars in de vorm van realisatie- overeenkomsten eventueel met ketting- en
boetebeding en afspraken over de kosten.
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HOOFDSTUK

Juridische regeling

4.1 ALGEMEEN

In de navolgende paragraaf wordt een beschrijving gegeven van het bestemmingsplan en de

wijze waarop het initiatief en de bijbehorende doelstellngen zijn vertaald in de verbeelding.
Het vastleggen van gewenste ontwikkelingen in een bestemmingsplan heeft altijd een

zekere tweeslachtigheid. Enerzijds is er de behoefte om bepaalde wenselijke zaken zeker te

stellen, anderzijds moet er voldoende ruimte zijn voor nieuwe ontwikkelingen zonder toe te

geven aan de waan van de dag. Het voorliggende bestemmingsplan is qua juridische vorm
zodanig opgesteld, dat zekerheden worden gegeven zonder in starheid te vervallen. Bij het

afgeven van bouwvergunningen vormen de verbeelding en de regels van het

bestemmingsplan een belangrijk toetsingskader. Een en ander heeft consequenties voor het

gebruik van bestaande gronden en bouwwerken. Bij het opstellen van de regels is rekening

gehouden met de regels die in het SVBP (Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen)

worden gehanteerd. Het SVBP schema gaat overigens op 1-07-2009 in.

De planregels bevatten regels omtrent het gebruik van de in het plan begrepen gronden en

bebouwing. Per bestemming is in de bestemmingsomschrijving aangegeven welke

doeleinden binnen die bestemming zijn toegestaan. In de bouwregels wordt aangegeven

welke bebouwing mogelijk is binnen de betreffende bestemming. Opgenomen zijn
flexibiliteitbepalingen, in de vorm van ontheffings- en wijzigingsbevoegdheden voor

Burgemeester en Wethouders, om, in nader aangegeven gevallen, van de regels te kunnen

afwijken. Tevens kunnen Burgemeester en Wethouders nadere eisen stellen aan de situering
van gebouwen en inrichting van gronden.

4.2 IjELIlE~IE_MMINi:~~lAN

De regels van het bestemmingsplan zijn opgedeeld in de volgende hoofdstukken:

,. Inleidende regels.

2. Bestemmingsregels.

3. Algemene regels.

4. Over gangs- en slotregels.
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Hoofdstuk 1: Inleidende regels

Artikel 1: Begrippen

In artikel 1 wordt een omschrijving gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte

begrippen. Deze worden opgenomen om interpretatieverschilen te voorkomen. Elk

bestemmingsplan begint met een opsomming van definities van begrippen die in het

bestemmingsplan voorkomen. Voor een aantal begrippen die in vrijwel elk

bestemmingsplan voorkomen zijn in de SVBP standaard de begripsomschrijvingen
vastgelegd bijvoorbeeld voor bouwvlak of bouwperceel.

Artikel 2: Wijze van meten

Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels

Artikel 3 llm 5

In hoofdstuk 2 worden de perceelsgerichte of gebiedsgerichte bestemmingen opgenomen

met per bestemming een bestemmingsomschrijving.

De omschrijving van bestemmingen is in verband met de digitalisering gestandaardiseerd in

het SVBl. De volgende bestemmingen zijn gehanteerd:

Artikel 3: Gemengd-stedelijk dienstenterrein.
Artikel 4: Verkeer.

ArtikelS: Waarde-Archeologie (dubbelbestemming).

Bestemmingsomschrijving
In de bestemmingsomschrijving wordt een nadere omschrijving gegeven van de aan de

gronden toegekende functie(s).

Bouwregels en gebruiksregels

In de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde

bebouwingsbepalingen geregeld. In de gebruiksregels wordt nader aangegeven welke

gebruiksvonnen zijn uitgesloten of aan welke beperkingen het wel toegestane gebruik

wordt onderworpen.

Nadere eisen
De mogelijkheid om nadere eisen te stellen is opgenomen in 3.6 sub d Wro. Burgemeester en
wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van in het bestemmingsplan

opgenomen concrete regels.

Omdat het voorliggende bestemmingsplan het MER-plichtig besluit is zijn in de nadere

eisen regeling ook mogelijkheden opgenomen om ten aanzien materiaalgebruik

bouwvormen regels te stellen conform artikel 7.35 Wm

Ontheffingen van bouwregels en gebruiksrege/slijzigingsbevoegdheid

In de bestemmingen zijn ontheffingsmogelijkheden opgenomen met name ten aanzien van
hel gebruik.

Hoofdstuk 3: Algemene regels

In hoofdstuk 3 zijn algemene regels opgenomen. Het gaat onder andere om de

voorrangsregeling ten aanzien van dubbelbestemmingen, anti-dubbeltelbepaling, algemene
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bouw-, aanduidings -en gebruiksregels, algemene ontheffngsregels en wijzigingsregels. Een

anti-dubbeltelbepaling wordt opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een

bestemmingsplan bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van
een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein niet nog eens meetelt bij het

toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld.

De ontheffings- en wijzigingsregels hebben een algemeen karakter. In de procedureregels

wordt vorm en inhoud gegeven aan de procedure die gehanteerd wordt bij het verlenen van
ontheffing, het toepassen van een wijzigingsbevoegdheid en het geven van een
aanlegvergunning.

Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht
In deze regel wordt vorm en inhoud gegeven aan het overgangsrecht. In het Besluit

ruimtelijke ordening (in de artikelen 3.2.1, 3.2.2 en 3.2.3 Bro) wordt een standaardregeling

voorgeschreven ten aanzien van de overgangsbepalingen.

Slotregel

Als laatste wordt de slotregel opgenomen. Deze regel bevat in ieder geval
de titel van het plan.
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HOOFDSTUK

Uitvoerbaarheid

5.1 ECONOMISCHE UITVOERBAAR!lEIQ

Om de economische uitvoerbaarheid van het onderhavige plan te waarborgen is ten aanzien
van de schil rondom het Fortunastadion (fase 1) door de gemeente Sittard.Geleen een

overeenkomst met de marktpartijen getekend. Door het ondertekenen van deze

overeenkomst komt het exploitatierisico bij de marktpartijen te liggen. De kosten en

opbrengsten voor de onhvikkeling van het Fortunastadion en omgeving worden als volgt

geraamd:

E.L'nomi;d uil\'Oèb..r),d ùr1\'iU.din .idion Furn.
Kosi~n:

GioAkadra
Bowk....
lIijk... .."'..
Jtrnle ft cmi1iel:sirn
Tol..)

£ S.ZßO.OOO,-

£30.810..0,-
£ 2.1t.997,-
£ 3.043.920,-

€UU.LU7,-

Ufrer.n:Bcl~w....
Totò!òll

£ S 1.2\3.8,-

€ 5i.UU8D,-

Pro;drtSult;ii2l € '."9.6J,-

Het project wordt volledig gefinancierd door de ontwikkelaars. Er kan derhalve

geconstateerd worden dat het project voor de gemeente Sittard-Geleen geen financiële

consequenties heef, voor de gemeente budgettair neutraal zal verlopen en dat de
uitvoerbaarheid is verzekerd.

5.2 MAA TSÇHA~..l.IJKi;_UITVaE.RBAAR!:~1 D

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft volgens de gemeentelijke inspraakverordening met
ingang van 15 september 2005 gedurende tweeweken ter inzage gelegen. Met de

opmerkingen is voor zover mogelijk bij de verdere planontwikkeling rekening gehouden.
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HOOFDSTUK

Overleg

6.1 OVERLEG

In het kader van het art.3.1.1 Bro overleg is het ontwerp-bestemmingsplan ter beoordeling

verzonden aan de betrokken instanties.

Op 2 februari 2005 heeft de gemeenteraad van Sittard-Geleen besloten om in te stemmen

met een verruiming van de bestemmingsplanmogelijkheden (sport- en leisure, onderwijs en

retail). Op 21 april 2005 is het voorontwerpbestemmingsplan om advies aan de Provinciale

Commissie Gemeentelijke Plannen (PCGP) toegezonden. De PCGP constateerde dat het

plan de mogelijkheid biedt om het gebied uit te bouwen tot een stedelijk dienstenterrein

conform de POL-uitwerking diensten en locaties. Met in achtneming van een aantal

opmerkingen en een aantal voorbehouden (vanwege het ontbreken van een aantal

onderzoeken) kon de PCGP met de ontwikkeling instemmen.
Op 15 september 2005 heeft het voorontwerpbestemmingsplan gedurende twee weken ter

visie gelegen in het kader van de inspraak. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling
van sport- en leisure en retailfuncties (beperkt) mogelijk. Er zijn toen 14 inspraakreacties

ontvangen van met name detailhandelsorganisaties. De reacties van de insprekers en de

provincie en de wijze waarop met de opmerkingen om wordt gegaan zijn opgenomen in de
nu als bijlage opgenomen Nota Inspraak en Overleg.

Daarmee wordt voldaan aan de inspraakverordening van de gemeente Sittard-Geleen,

inhoudelijk is het bestemmingsplan zoals het nu voorligt immers niet gewijzigd.

Het daarop aansluitende ontwerpbestemmingsplan heeft van 12 oktober tot en met 23

november 2006 ter visie gelegen in het kader van de vaststelling. Zienswijzen met

betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan zijn ingebracht door diverse partijen.

Na diverse onderzoeken in verband met de haalbaarheid en de het opstellen van een MER

wordt het bestemmingsplan- tezamen met het MER - opnieuw ter visie gelegd in het kader

van de vaststellng (zie voorts hoofdstuk 1 van het onderhavige plan). De betrokken partijen

die een zienswijze hebben ingediend in het kader van de eerdere ter visie legging, zijn

hiervan op de hoogte gesteld.

De opmerkingen in het kader van het artikel 3.1.1 Bro overleg en de zienswijzen zullen in

een aparte nota worden behandeld.
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Inspraak en Overleg
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Inspraaknota Bestemmingsplan Fortunastadion e.o.
14.02.06

1. Schuitema

Schuitema Zuid, Postbus

7162, 5605 JD Eindhoven en

aangevuld door Lanen en

Standhard Advocaten, mr. M.

Lanen, Postbus 14057, 3508

SG Utrecht

2. Proraillnframanagement

Directie Zuid, d heer M.TM.

Heinen, Postbus 624, 5600 AP

Eindhoven

Met de realisatie van de

MEGAsupermarkt komt de

levensvatbaarheid van de genoemde C

1000 in gevaar

In het vobp wordt aangegeven dat

AH/Aldi verschuiven van het centrum

van Sittard naar de slachthuislocatie. Dit

is in strijd met het raadsbesluit

hieromtrent van 28 februari 2005

Het plan is nog niet in de masterclass

behandeld.

Op grond van de ter beschikking staande

informatie kan niet worden bepaald of de

personendichtheden zijn meegenomen

in de berekening voor het groepsrisico.

Tevens wordt geen inzicht gegeven over

de wijze waarop invullng is gegeven aan

de risicobenadering zoals

voorgeschreven in de circulaire

Risiconormering vervoer gevaarlijk

stoffen

Bij de beoordeling of een megasupermarkt bij het

Fortnastadion kan worden gehuisvest is het al

dan niet ontwrichten van de detailhandelstructuur

in Sittard-Geleen van belang. De

voorzieningenstructuur dient niet duurzaam te

worden ontwricht.

Op grond van het door BRO uitgevoerde

onderzoek van 9 december 2005 naar de effecten

van een megasupermarkt blijkt dat de

omzeteffecten zijn beperkt tot ca. 3% en dat om die

reden moet worden aangenomen dat de

detailhandelsstructuur niet duurzaam wordt

ontwricht.

Bezien zal worden hoe de C1 000 kan worden

betrokken in de vestiging van een buurtsuper

tussen de Riiksweo en de snoorliin Sittard-Heerlen.

Het raadsbesluit 28 februari 2005 gaat uit van een

opwaardering van de winkelstructuur in Sittard-

Zuid met een supermarkt met een maximale

omvang van 1500 m2 wvo. Hiervoor bestaan nog

geen concrete plannen maar de verplaatsing van

de C1000 vanuit de Bremstraat is als optie

ingebracht. Van een verplaatsing van de AH/ Aldi

naar de slachthuislocatie is geen sprake gelet op

het raadsbesluit van 28 februari 2005. Hoewel de

slachthuislocatie buiten het plangebied ligt, en voor

dit plan derhalve niet direct relevant is, is het

voorontwerpbestemmingsplan in die zin

aecorrineerd.

Het plan is in de masterclass behandeld en is

meegenomen in de inventarisatie spoorzone in

verband met exteme veiligheid vanwege het

vervoer van gevaarlijk stoffen. Prorail is hier

intensief in betrokken.

De voorgenomen ontwikkeling is meegenomen in

de berekeningen van het groepsrisico. Er is een

overschrijding van het groepsrisico. Door middel

van het treffen van maatregelen is de gemeente

van mening dat het risico beperkt. Hiervoor wordt

verwezen naar de nog aan te vullen

verantwoordingrapportge exteme veiligheid.
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In de motivering wordt ingezet op de In de toelichting wordt een suggestie gedaan voor

aanleg van een opvanggoot. Inzetten op een opvanggoot. Een verantwoordingsrapportage

geeft geen zekerheid op de treffen dient nog te worden opgesteld.

maatregel. Tevens bestaan er bij prorail

twijfels over functionaliteit en technische

en financiële uitvoerbaarheid.

3. Vanwege het ontbreken van de Ten tijde van het ter visie leggen van het

. C 1000 Hilkens, Kapelweg benodigde onderzoeken zijn de plannen voorontwerpbestemmingsplan waren nog niet alle

4a, 6121 JB Bom: onzorgvuldig tot stand gekomen. onderzoeken afgerond. De gemeente was echter

- Winkelcentrum Den Tempel, van mening dat zij belanghebbenden in de

de heer G.M.H. Kreutzkamp, gelegenheid moesten stellen om formeel kennis te

Postbus 686, 6130 AR Sittard nemen van het plan en om een reactie te kunnen

- Winkeliersvereniging geven. Het,bestemmingsplan is inmiddels

Voorstad, H. Claesen, aangevuld met de nodige onderzoeken en

Voorstad 26, 6131 CR Sittard rapporten.

- Matchpoint, W.A.LM.

Snijders, Rijksweg centrum,

6161 EC Geleen

. H.J. Bruring, Van

Ostadestraat 23, 6165 XK

Geleen,

-Ondernemers vereniging 

Limbrichterstraat, AA

Lamers, limbrichterstraat 38,

6131 EO Sittard,

- Leden Winkelcentrum

Zuid hof, Maurice Vossen,

Zuidhof 27, 6164 BA Geleen

- Stichting Ondernemers

Binnenstad Sittrd, P.G.W.

Tijssen, Voorstad 12,6131 CR

Sittard,

- Geleen Promotion, J.W.H.M.

Muris, Postbus 81, 6160 AB

Geleen

4. Kamer van Koophandel, Artikel 3 lid 4 laat meer dan alleen Artikel 3 geeft een algemene beschrijving. In artikel

drs. M.M.H.M. van Tilburg, sportdetailhandel toe. Dat is in strijd met 4 onder a en b is aangegeven welke vorm van

het raadsbesluit van 2 februari 2005 detailhandel en in welke omvang is toegelaten. In

artikel 4 lid 1 onder a bepaald dat er één

megasupermarkt gevestigd mag worden. In artikel

4 lid 1 onder b is bepaald dat slechts

sportdetailhandel is toegelaten. Dit is conform het

raadsbesluit van 2 februari 2005.
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Er zijn geen voorwaarden verbonden De gemeente is van mening dat grootschalige

aan de verplaatsingen met name wat sportwinkels van minimaal 1000 m2 in beginsel niet

betreft de grootschalige in de stadscentra thuis horen. De

sportpeciaalzaken en anderzijds aan sportspeciaalzaken in het Fortunastadion moeten

het ontrekken van de het thema "sport" versterken. Immers reeds nu zijn

detailhandelsbestemming aan de na er diverse sportuncties daar gevestigd: atletiek,

verplaatsing vrijkomende winkelpanden. hockey, voetbal en fitness. Het is de bedoeling

Ook de PCGP heeft in haar advies deze sportuncties aan te vullen met andere

hierop gewezen. sportfuncties zoals een tennishal, klimwand. Naast

Tevens is geen onderzoek verricht naar deze sportuncties biedt het bestemmingsplan ook

de mogelijkheden om het thema sport functies gericht op ontspanning en speL. Door een

binnen de stadscentra te realiseren. clustering van deze functies aangevuld met een op

de functies gerichte detailhandel meent het college

een sterk ruimtelijk concept te kunnen realiseren.

Over de na verplaatsing vrijkomende locaties

worden afspraken gemaakt met de huidige

eigenaren/gebruikers door in een overeenkomst

vast te leggen dat op de vrijkomende locatie geen

detailhandel meer mag terugkomen. Vervolgens

zal door middel van een partiële herziening van het

bestemmingsplan deze overeenkomst

publiekrechtelijk worden vastgelegd. Indien daartoe

de noodzaak bestaat zal de gemeente

voorbereidingsbesluiten nemen, zal de gemeente

een voorkeursrecht onder de WVG vestigen en zal

de gemeente eventueel onteigening entameren.

Aan het stadsregionaal uitvoeringsprogramma

wordt weer een nieuwe start QeQeven.

Van een gedegen ruimtelijk- Het onderzoek van BRO dient te worden

economische onderbouwing c.q. beschouwd als een aanvullng op het rapport van

eenduidig inzicht in de effecten van de Ecorys~Kolpron. Van een tegenstrijdigheid is ons

sportretail kan njet gesproken worden nu niet gebleken. In de inspraakreactie wordt dit ook

de in opdracht van de gemeente niet verder onderbouwd.

verrichte onderzoeken tot twee

teaenstrijdige conclusies leiden.

Ten gevolge van de ontwikkeling kunnen Bij de beoordeling van de omzeteffecten zijn ook

negatieve omzeteffecten ontstaan die regionale ontwikkelingen in beschouwing

kunnen leiden tot een sterke aantasting genomen. Ten gevolge van de vestiging van een

van het functioneren van de gevestigde sportarenhuis zal de omzet verdunnen maar

bedrijven met eventueel sluiting tot vanwege een regionale aantrekkingskracht zal de

gevolg. Ten gevolge van ontwikkelingen verdunning beperkt zijn en in ieder geval niet

in naastgelegen regio's is het negatieve zodanig dat er sprake is van een ontwrichting van

effect nog grotere dan door BRO wordt de detailhandelsstructuur.

aanqenomen.
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Het risico van het niet van de grond Het bestemmingsplan laat slechts beperkt

komen van een clustering van sportretail detailhandel toe: een megasupermarkt, een

bestaat. Hierdoor zal er druk op de sportarenhuis en speciaalzaken van minimaal

gemeente worden uitgeoefend om dit 1000 m2. Andere vormen van detailhandel zijn in

conceot los te laten. strijd met het raadsbesluit van 2 februari 2005.

Het hanteren van branchebepalingen in Het concept van sport en sportgerelateerde

bestemmingsplannen is niet eenvoudig. functies en de concentratie daarvan staat voorop.

Aan dit aspect is te weinig aandacht Voort is van belang het provinciaal beleid ten

besteed. aanzien van stedelijke dienstenterreinen. Door te

brancheren wordt in ieder geval voorkomen dat de

detailhandelsstructuur duurzaam wordt ontwricht.

Op grond van het onderzoek van BRO effecten

megasupermarkt Fortunastadion e.O. van 9

december 2005 blijkt dat ten gevolge van de

regionale aantrekkende werking van de

megasupermarkt blijkt dat er ruimte wvo ontstaat.

Er moet echter wel sprake zijn van een verplaatser.

Immers de megasupermarkt dient minimaal 3500

m2 wvo te hebben (stedelijk dienstenterrein). Op

grond van het rapport van BRO zou er een

megasupermarkt gevestigd kunnen worden van

3600 m2 waaronder minimaal 1400 m2 verplaatste

m2 wvo. Dat betekent dat het moet gaan om een

verplaatser maar dat de megasupermarkt niet

alleen uit verplaatste vierkante meters hoeft te

bestaan.

Dit heeft een maximaalomzeteffect van 3 %.

Hierbij is mede van belang dat de buurtuper in

Sittard Zuid maximaal 1500 m2 groot zal worden

e.e.a. conform het raadsbesluit inzake de

retailvisie.

Op grond hiervan moet de conclusie worden

getrokken dat er geen sprake is van een duurzame

ontwrichtino.

Bij het bepalen van de effecten van de Van belang voor de detailhandelsstructuur in

vestiging van een megasupermarkt is relatie tot de dagelijkse boodschappen

door Ecorys Kolpron uitdrukkelijk (supermarkten) is het voortbestaan van het
bepaald dat de noodzaak bestaat dat de voorzieningenniveau in de buurtinkelcentra.

supermarkten aan de Industriestraat Gelezen het hierbovenstaande betekent dat de

verdwijnen. megasupermarkt alleen een verplaatser in het

Fortunastadion gevestigd kan worden. Zulks is dan

ook in de voorschriften beoaald.

Er is onvoldoende actie ondernomen om De uitbreiding van lidi is gerealiseerd op grond

uitbreiding van de bestaande vestiging van een vigerende bouwtieL. Het ontbrak de

van lidi te voorkomen. gemeente de mogelijkheid om deze bouwtitel van

het Derceel te halen.
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NV Nederlandse Gasunie, De inspraakreactie wordt ingediend naar Op door inspreker aangegeven datum is door het

P.M. F. van Hoof, Postbus aanleiding van een publicatie van de college gemeld dat er een
162, 7400 AD Deventer gemeente waarin de gemeenteraad zou voorontwerpbestemmingsplan ter visie ligt. Een

hebben verklaard dat er een voorberejdingsbesluit voor het gebied is nooit

voorbereidingsbesluit is genomen voor genomen. De reactie van de Gasunie wordt dan

het bestemmingsplan Fortunastadion ook beschouwd als een reactie in het kader van

e.o. Tevens verzoekt inspreker te het artikel 10 Bro overleg. De Gasunie zal over de
worden betrokken in het artikel 10 Bra voortgang van de planvorming worden

overlea geïnformeerd.

Juist buiten het plangebied liggen De kortste afstand tussen plangebied en de

leidingen van de Gasunie die qua dichtstbijzijnde leiding bedraagt circa 400 meter.

invloedssfeer tot binnen het plangebied De afstand tussen plangebied en toetsingszone als

reiken. Het ministerie van VROM is bedoeld in de streekplanuitwerking buisleidingen

doende het externe veilgheidsbeleid bedraagt circa 120 meter. Nu het plangebied

rondom aardgasleidingen te vernieuwen ruimschoots buiten veHigheids- respectievelijk

en heeft gemeenten en provincies toetsingszone bevindt, zijn de veiligheidsaspecten

gevraagd RIVM te raadplegen over rondom gastransportleidingen niet aan de orde.

veiligheidsafstanden Ten aanzien van het vernieuwen van het

veiligheidsbeleid bestaan nog zeer veel

onduidelijkheden. Dit veiligheidsbeleid is namelijk

noa voloD in ontwikkelina.

i

I

I
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Overleg PCGP Bestemmingsplan Fortunastadion e.o.
Het voorontwerp-

bestemmingsplan is door

de P.C.G.P. behandeld in

de vergaderronde van 15

juni 2005. De behandeling

heeft vanuit de PCGP de

volgende reacties

opgeleverd:

De gemeente Sittard-Geleen wordt verzocht om De gemeente Sittard-Geleen zal de

te pogen nog voor de vaststelling van het P.C.G.P., voorafgaande aan de

bestemmingsplan te komen tot een door de regio behandeling van het vastgestelde

gedragen Stadsregionaal Uitvoeringsprogramma bestemmingsplan, informeren

waarin aandacht wordt besteed aan de omtrent de inspanningen die

ontwikkelingen rondom het stadion van Fortuna. daaromtrent zijn verricht.

Opgemerkt wordt dat indien aan dit verzoek geen

vervolg kan worden gegeven de commissie,

voorafgaande aan de behandeling van het

vastgestelde bestemmingsplan, geïnformeerd

dient te worden omtrent de inspanningen die

hiertoe zijn verricht.

Voor de ontwikkelingen in en rondom het In hoofdstuk 3.12 Compensatie

Fortunastadion wordt 10 hectare van het bedrijventerreinen van dit

bedrijventerrein ~Bedrijvenstad Fortuna" bestemmingsplan is de wijze waarop

onttrokken aan de voorraad modem, gemengd de 8,3 hectare modern gemengd

bedrijventerrein. Gelet op de schaarste aan dit bedrijventerrein, die door de

type bedrijventerreinen in de regio Westelijke ontwikkelingen rond het

Mijnstreek is het van belang dat deze 10 hectare Fortunastadion worden onttrokken

elders binnen de gemeente c.q. regio wordt aan de voorraad, worden

gecompenseerd om het totale areaal aan gecompenseerd binnen de gemeente

bedrijventerreinen niet te verkleinen. Reeds Sittrd-Geleen.
eerder zijn, ten gevolge van het plan

"Kantoorlocatie Bergerweg"5 hectare aan het

bedrijventerrein ~Bedrijvenstad Fortunaft

onttrokken. Ook deze oppervlakte zal nog

gecompenseerd moeten worden. Deze

compensatie zal eveneens deel uit dienen te

maken van het Stadsregionaal

Uitvoeringsprogramma.

Met betrekking tot het aspect ~exteme veilgheid" Het onderzoek "externe veiligheid"

zijn onvoldoende gegevens aangetroffen om een wordt als separate bijlage bij dit

standpunt te kunnen innemen. bestemmingsplan gevoegd.
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Vanwege het ontbreken van de noodzakelijke Het onderzoek Uluchtkwaliteit" is

gegevens kon het aspect "luchtkwaJiteW niet uitgevoerd. De conclusies zijn

worden beoordeeld. opgenomen in voorliggend

bestemmingsplan.

Een aanvullende archeologische inventarisatie Het archeologisch onderzoek is

(AAI) ontbreekt. uitgevoerd. De conclusies zijn

opgenomen in het voorliggende

bestemmingsplan.

Verzocht wordt te bezien of het vastgestelde plan Het bestemmingsplan zal conform de

te zijner tijd ook in digitaal uitwisselbare vorm bij digitale uitwisseling ruimtelijke

de provincie limburg kan worden aangeleverd. plannen (DURP), in digitaal

uitwisselbare vorm, aan de provincie

Limburg worden aangeleverd.

Ten aanzien van het aspect "economische Om de economische uitvoerbaarheid

uitvoerbaarheid" kon geen standpunt worden van het onderhavige plan te

ingenomen, omdat er geen gegevens zijn waarborgen is ten aanzien van de
aangetroffen. schil rondom het Fortunastadion (fase

1) door de gemeente Sittard~Geleen

een overeenkomst met de

marktpartijen getekend. Door het

ondertekenen van deze

overeenkomst komt het

exploitatierisico bij de marktpartijen te

liggen. Het project zal voor de

gemeente Sittard~Geleen geen

financiële consequenties hebben en

voor de gemeente budgettair neutraal

verlopen. Desondanks is er voor een

betere begripsvorming rond het

voorliggende plan een

exploitatieberekening opgenomen.
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