
Stand van zaken MER en bestemmingsplan





Waar staan we nu? Eind maart 2019

Stap 4: concept MER, Veiligheidseffectrapportage (VER) en concept bestemmingsplan gereed voor het 
vooroverleg

Wat gaan we komende periode doen? April tot de zomer 2019
Stap 5:

- Vooroverleg reacties ophalen en verwerken
- Resultaten verdichtingsstudie Stichting gebiedsontwikkeling spiegelen aan MER en 

bestemmingsplan
- Enkele nadere studies/onderbouwingen
- Definitief masterplan opstellen  (o.a borgen kwaliteit openbare ruimte, verbindingen met wijken)
- Vergunningontwerp voor stadion maken 

September 2019: definitief MER, ontwerpbestemmingsplan en masterplan gereed, indienen aanvraag 
omgevingsvergunning stadion 



Enkele nadere studies/onderbouwingen:

- Lokale verkeersstructuur:
- kruispuntstudies (Olympiaweg/ Stadionweg) 
- uitwerking knips Veranda en/of Korte Stadionweg
- Roseknoop en Slaghekstraat

- definitieve parkeerbalans

- geluidbeleid voor stadion opstellen

- maatregelen en hogere waardenbesluit voor nieuwe woningen uitwerken 

- verantwoording groepsrisico opstellen (externe veiligheid)

- keuze maken voor locatie(s) watercompensatie vanwege bouwen in Maas

- toetsen windhinder rond stadion (bij vergunningontwerp)

- uitwerken sunspots in plangebied, nader bekijken bezonning bij transformatie Veranda naar hoogbouw

- keuze energieconcept voor stadion (in samenhang met gebiedsontwikkeling)



Hoe gaat besluitvorming dan verder?

- September alle stukken bij gemeente ingediend

- Ontwerpbesluiten ter inzage begin 2020: ontwerpbestemmingsplan (incl.MER) en 
ontwerpvergunning stadion

- Een ieder: zes weken om zienswijzen in te dienen

- Definitief besluit gemeente: beoogde datum juni 2020 (mede afhankelijk wat er uit zienswijzen 
komt)



Hoe ziet bestemmingsplan er nu uit?

- Crisis en herstelwet status: langere geldigheidsduur en enkele specifieke regels

- Langjarige ontwikkeling: daarom globale gemengde bestemmingen en globale bouwgrenzen

- Waarborgen voor ruimtelijke kwaliteit en omgeving (zie hierna)

- Specifiek voor verder weg in de tijd gelegen ontwikkelingen, speciale regels: huidig gebruik 
voortgezet maar met korte procedure mag nieuwe functie

- Specifiek voor transformatiegebied Veranda: toekomstige functie wonen is ook toegestaan, 
detailhandel en horeca kan worden wegbestemd

- Veranda bestaand woon- en werkgebied, overeenkomstig huidig bestemmingsplan bestemd



Hoe ziet bestemmingsplan er nu uit?

Waarborgen voor ruimtelijke kwaliteit en omgeving

- Per bestemmingsvlak: functies en maximaal programma vastgelegd

- Uitruil van programma tussen bestemmingsvlakken is mogelijk, mits totale programma niet 
wordt overschreden en geen afbreuk aan

- de verkeersafwikkeling;
- de milieusituatie;
- de sociale veiligheid;
- de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden

- Voorwaardelijke verplichtingen
- op geluidbelaste locaties voldoen aan beleid hogere waarden van gemeente 
- (nader bekijken): beoogd windklimaat per deelgebied en bezonningsnorm
- (nader bekijken): maatregelen ruimtelijke kwaliteit uit masterplan



Pm definitieve plankaart opnemen


