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Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Vulcanus - 2023  
Portefeuillehouder: wethouder Lambregts  
Datum: 15 maart 2023  

 

 
Kennis te nemen van 
Ons besluit van 7 maart 2023 om het ontwerpbestemmingsplan ‘Vulcanus – 2023’ in 
procedure te brengen.  
 
Context 
Een actuele planologische regeling (in de vorm van een bestemmingsplan) draagt in 
algemene zin bij aan het inzichtelijk maken en houden van de toegestane bouw -en 
gebruiksmogelijkheden op een locatie. Voor ijzergieterij Vulcanus en bijbehorend terrein 
geldt op dit moment geen actuele en met andere solitaire bedrijfslocaties vergelijkbare 
planologische regeling. Daarom hebben wij het initiatief genomen om een 
bestemmingsplan op te stellen voor het Vulcanus-terrein. Zodat de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden voor het bedrijf en de omgeving helder zijn. In 2021 hebben wij 
daarvoor al een eerste stap gezet met de terinzagelegging van een 
voorontwerpbestemmingsplan (‘Vulcanus – 2021’). Met als doel kenbaar te maken wat 
onze voornemens zijn voor de bestemming van de locatie en zodoende ook 
voorzienbaarheid te creëren (om de kans op planschade te minimaliseren).  
 
Kernboodschap 
Op 7 maart 2023 hebben wij besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Vulcanus – 2023’ in 
procedure te brengen. Daarmee is, na het voorontwerpbestemmingsplan ‘Vulcanus – 
2021’, een volgende stap gezet om tot een actuele planologische regeling voor het 
Vulcanus-terrein te komen. De inhoud van het ontwerpbestemmingsplan sluit aan bij het 
voorontwerpbestemmingsplan. Daarmee wordt het beeld dat richting de omwonenden is 
gecreëerd met het voorontwerpbestemmingsplan ook voortgezet.  
Samengevat betekent het ontwerpbestemmingsplan dat: 

• de gronden van het terrein worden bestemd met een bestemming die aansluit bij het 
huidig gebruik (bestemming ‘Bedrijf’, ‘Bedrijf – nutsvoorziening’ en ‘Groen’ met de 
bijbehorende dubbelbestemmingen en aanduidingen); 

• het maximale bebouwingspercentage wordt vastgelegd op 30%; 

• wordt vastgelegd dat een bestaande ijzergieterij (milieucategorie 4.2) is toegestaan 
en, mocht de ijzergieterij eindigen, uitsluitend bedrijven in de milieucategorieën 1 en 
2;  

• voor de bedrijfswoningen binnen het plangebied een uitsterfconstructie is 
opgenomen; 

• de op 24 december 2021 door de provincie Gelderland verleende 
omgevingsvergunning voor verhoging van een schoorsteen (in het kader van milieu) is 
verwerkt in het bestemmingsplan; 

• de betreffende cultuurhistorische waardevolle bebouwing op het terrein wordt 
beschermd. 
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Verhouding tussen (ontwerp)bestemmingsplan en activiteiten provincie Gelderland 
De provincie Gelderland is, vanwege de aard van het bedrijf, bevoegd gezag als het gaat 
om milieu. Het bestemmingsplan met daarin de ruimtelijke bouw- en 
gebruiksmogelijkheden staat daar in feite los van. Tegelijkertijd ligt er wel een relatie 
tussen het benutten van de ruimtelijke bouw- en gebruiksmogelijkheden en milieu; het 
benutten van de ruimtelijke bouw- en gebruiksmogelijkheden is mede afhankelijk van de 
ruimte die daarvoor milieukundig is.  
 
In procedure brengen ontwerpbestemmingsplan gedeeld met betrokkenen 
Dat wij hebben besloten het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen, is 
allereerst per brief gedeeld met de 2 partijen die een inspraakreactie op het 
voorontwerpbestemmingsplan hebben ingediend. Daarnaast zijn ook de eigenaren van de 
gronden binnen het plangebied (die geen formele inspraakreactie hebben gegeven op het 
voorontwerpbestemmingsplan) per brief op de hoogte gesteld. Tot slot wordt ook met de 
projectgroep, die bestaat uit een afvaardiging van gemeente, provincie en omwonenden 
uit Langerak, gedeeld dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt.   
 
Vervolg 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt tot en met 26 april 2023 ter inzage. We verwachten het 
bestemmingsplan in juni aan u voor te kunnen leggen om het beeldvormend en 
besluitvormend te behandelen. Mocht u voorafgaand aan de behandeling nader 
(technisch) geïnformeerd willen worden, dan vernemen wij dat (via de griffie) graag van u 
om dat mogelijk te maken.  
 
Bijlagen 
1. Publicatie ontwerpbestemmingsplan ‘Vulcanus – 2023’ 
 


