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Per post en mail verzonden 

 

Raad van de gemeente Wageningen 

Postbus 1 

6700 AA Wageningen 

 

Datum:  21 januari 2022 
Onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Born Oost 
 

 

Geachte raad, 

Naar aanleiding van de ter inzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan “Born Oost” 

dienen wij hierbij onderstaande zienswijze in. 

Stikstofdepositie 

De gepresenteerde stikstofberekeningen laten zien dat de voorgenomen ontwikkeling op de Born-

Oost leidt tot een toename van de stikstofdepositie op beschermde Natura 2000-habitats, Veluwe 

(0,07 mol N/ha/jaar) en Rijntakken (0,01 mol N/ha/jaar) waar die stikstofdepositie al (veel) hoger is 

dan de kritische depositiewaarde. Dit betekent dat de voorgenomen ontwikkeling een significant 

negatief effect heeft op de beschermde natuurwaarden.  

De voorgestelde externe saldering waarmee deze significante effecten moeten worden voorkomen 

lijkt sterk op een boekhoudkundige oplossing die weinig te maken heeft met de actuele situatie van de 

emissie en depositie. Het is niet met zekerheid uit te sluiten dat de daadwerkelijk depositie als gevolg 

daarvan toeneemt. 

Ten eerste is onduidelijk welke vergunning(en) in het kader van de Wet natuurbescherming worden 

ingetrokken en hoe daarmee wordt gewaarborgd dat geen toename plaatsvindt van de daadwerkelijke 

stikstofdepositie op de beschermde Natura 2000-habitats.  

Ten tweede wordt gesaldeerd met twee bedrijven (Kielekampsesteeg 34 en Langesteeg 21) die in de 

huidige situatie niet meer in gebruik zijn. Er wordt zodoende niet met de daadwerkelijk emissie 

gesaldeerd, maar met een fictieve emissie. Daarmee is het zeker dat de daadwerkelijke stikstofemissie 

en dientengevolge stikstofdepositie gaat toenemen en dat er sprake is van significante negatieve 

effecten op de beschermde Natura 2000-habitats.  

Tot slot willen we nog meegeven dat het er op lijkt dat niet de volledige toename van stikstofdepositie 

in beeld is gebracht. Indien nodig zullen we daar bij een eventuele beroepszaak verder op ingaan. 

Tevens merken wij op dat nu met zekerheid kan worden vastgesteld dat belangrijke nadelige 

milieugevolgen niet kunnen worden uitgesloten er een m.e.r.-procedure dient te worden doorlopen. 

+ 
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Nut- en noodzaak van uitbreiding met 80.000 m2 BVO 

In het rapport “Behoefte kennisintensieve werklocaties Foodvalley 2030” d.d. 8 december 2020 is 

aangegeven dat er een reguliere uitbreidingsvraag naar kennisintensieve (food) bedrijvigheid is van 

125.000 m2 BVO (Bruto Vloer Oppervlak), die vervolgens gelijk wordt gesteld aan 12,5 ha. Vervolgens 

is er nog een additionele (bovenregionale) vraag met een multiplier van 1,1 tot 1,8, waardoor een 

vraag resteert van 13,75 tot 22,5 ha. Tenslotte wordt er nog een ambitievraag geformuleerd van 5 ha, 

waardoor het totaal afgerond naar boven 28 hectare bedraagt. Uiteindelijk wordt geconcludeerd dat 

er in Food-Valley, waarin alleen de gemeenten Wageningen en Ede zijn betrokken, een minimale vraag 

is van 14 hectare aan nieuw terrein en een maximale vraag van 28 hectare, waarbij 23 hectare als 

meer realistisch wordt gezien dan 28 hectare. Aan aanbodzijde geeft het rapport aan dat op het 

Business en Science Park: Kortenoord 5,9 hectare terstond uitgeefbaar is en op (korte) termijn op 

World Food Center (Kazerneterrein), 1e fase 6,0 hectare en op de Born-Oost 6,0 hectare. En bij succes 

van het WFC is daar nog een mogelijkheid om uit te breiden met 6 hectare (60.000 m2).  

In totaal is er voor kennisintensieve (food) bedrijvigheid in alleen Wageningen en Ede zo een 

potentieel aanbod van 23,9 hectare. 

Naar aanleiding van bovenstaande brengen wij het volgende naar voren: 

 

- De uitbreidingsvraag naar kennisintensieve (food) bedrijvigheid wordt in het genoemde rapport 

veel te hoog ingeschat. Een range van 14 tot 28 hectare (factor 2) nieuw bedrijventerrein zien wij 

niet als een serieuze exercitie naar een inschatting van de toekomstige vraag. 

- In het rapport wordt gerekend met een multiplier van 1,1 tot 1,8 voor de additionele 

(bovenregionale) vraag. Met deze multiplier vindt een dubbeltelling plaats. Immers in de reguliere 

vraag, gebaseerd op de historie, is ook al (deels) de additionele vraag meegenomen. De multiplier 

zal hierdoor eerder bij 1,1 liggen dan bij 1,8. 

- Het gemiddelde BVO per werknemer is tussen 2010 en 2019 afgenomen met 20% van 79 m2 naar 

66 m2. Gezien de ontwikkelingen van de laatste paar jaar om meer en meer thuis te werken, is het 

aannemelijk dat het BVO per werknemer de komende 10 jaar nog verder zal afnemen. Een afname 

van nogmaals 20% is niet onmogelijk. In plaats van 66 zou het dan gaan om 53 m2 per werknemer. 

De reguliere uitbreidingsvraag duikt dan ver onder de 14 hectare. 

- Aan de aanbodzijde is 5,9 hectare direct uitgeefbaar. Het Business en Science Park: Agro Business 

Park 1 kent momenteel een grote leegstand. Uit een visuele inventarisatie blijkt meer dan 20% van 

het BVO leeg te staan (te koop of te huur). Ook zijn voor dit bedrijvenpark plannen voor een 

herstructering/revitalisering. Beide ontwikkelingen leiden ertoe dat 1 tot 2 hectare opnieuw 

uitgeefbaar is. 

Wanneer wij vraag en aanbod tegen elkaar afzetten dan komen wij tot de volgende conclusies: 

 

- De minimale vraag van 14 hectare is meer realistisch dan de maximale vraag van 23-28 hectare. 

- Het harde aanbod bedraagt, exclusief de ontwikkelingen van het WFC te Ede en de Born-Oost te 

Wageningen, al bijna 8 hectare. 

- Met de ontwikkeling van het WFC te Ede (6 hectare) is dan de Born-Oost niet meer noodzakelijk. 

Zonder ontwikkeling van het WFC te Ede resteert voor Born-Oost een vraag van 6 hectare 

(ongeveer 60.000 m2 BVO). 

Conclusie: de ruimtevraag van 80.000 m2 BVO is onzorgvuldig onderbouwd. 
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Energieneutraal en indirect ruimtegebruik 

In de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan is aangegeven dat een Duurzaamheidsprofiel zal 

worden opgesteld en vastgelegd in het anterieure contract met de ontwikkelaar. Punten uit dit profiel 

zijn:  

- Ambitie: energieneutraal;  

- Gebruik van al het geschikte dakoppervlak voor de toepassing van zonnepanelen en/of groen dak;  

- Ambitie: gebruik van circulaire/biobased bouwmaterialen;  

- Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen. 

Wij constateren dat met de voorgenomen ontwikkelingen op de Born-Oost het energieverbruik 

(elektriciteit, warmte en verkeer/transport) in de gemeente Wageningen zal toenemen.  En wij 

verwachten dat alle ontwikkelingen op de Born-Oost niet zullen zorgdragen voor energieneutraliteit. 

Dit mag blijken uit het feit dat voor energieneutraliteit in het anterieure contract slechts sprake is van 

een ambitie in plaats van een verplichting. Daarbij verwijzen wij ook naar de ambitie van 

Parkmanagement BV van het vergelijkbare Business en Science Park Wageningen. Dit park heeft ook 

de ambitie om energieneutraal te worden met de aanleg van een zonneveld ter grootte van 6,6 

hectare in Wageningen, gelegen buiten het bedrijvenpark aan de Slagsteeg. 

Wij verzoeken u, voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld, aan te geven in welke mate 

energieneutraliteit van de Born-Oost zal worden gerealiseerd. En, indien deze niet binnen het 

plangebied van de Born-Oost wordt gerealiseerd, welke extra ruimtebeslag (zonneveld of windturbine) 

dit vergt op het grondgebied van Wageningen of directe omgeving om deze energieneutraliteit te 

waarborgen.  

Lichtvervuiling en lichthinder 

Naast het voorkomen van verstoring door verlichting op de groenstructuren, vinden wij het van belang 

om lichtvervuiling te voorkomen. Het betreft hier zowel lichtuitstraling van gebouwen, inclusief 

parkeergarage, openbare verlichting en terreinverlichting en mogelijke reclameverlichting of 

gevelverlichting. Wij zijn verzoeken u een verlichtingsplan op te stellen met als uitgangspunt: “alleen 

dat te verlichten wat moet worden verlicht en op het tijdstip dat het moet worden verlicht”. En indien 

verlichting noodzakelijk is, vervolgens met zodanige armaturen, zodat lichtvervuiling wordt 

voorkomen. De Richtlijn Lichthinder van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde biedt 

hiervoor goede aanknopingspunten. 

Indien uit het verlichtingsplan blijkt dat de verlichting negatieve effecten veroorzaakt op de flora en 

fauna in het plangebied met functieaanduiding ‘groen’ en deze niet kan worden gemitigeerd, dient het 

bestemmingsplan zodanig te worden herzien dat de afstand tussen de functie ‘groen’ en de 

verlichtingspunten wordt vergroot, zodat geen negatieve effecten optreden. Om dit te garanderen 

dient het verlichtingsplan beschikbaar te zijn, voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. 

In de regels bij het ontwerpbestemmingsplan Born Oost wordt in artikel 5.4 verwezen naar gronden 

met de aanduiding ‘lichtgevoelige functie’. Helaas kunnen wij niet achterhalen welke gronden in het 

onderhavige bestemmingsplan als zodanig zijn bestemd. Wij verzoeken u dit in het bestemmingsplan 

duidelijk zichtbaar te maken. 
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Groenstructuur 

Schrappen artikel 5.2 sub b. 

In de regels bij het ontwerpbestemmingsplan Born Oost zijn in artikel 5.2 bouwregels opgenomen. 

Vervolgens is in artikel 5.2. sub b aangegeven dat in de als ‘groen’ aangewezen gronden met de 

functieaanduiding ‘tuin’ bijgebouwen mogen worden gebouwd. Gezien de randvoorwaarden (sub 1 

t/m 3) waaronder dit kan plaats vinden, constateren wij dat dit flinke gebouwen kunnen zijn.  

Naar onze mening is dit artikel in strijd met de ruimtelijke uitgangspunten, zoals vastgesteld in de 

raadsvergadering van 14 december 2020. Omdat de gronden met functieaanduiding ‘tuin’ 

onlosmakelijk bij de functies ‘groen’ horen vallen deze gronden onder het uitgangspunt ‘C. 

Groenstructuur’. Dit uitgangspunt staat geen bebouwing toe. 

Inrichtingsplan ‘groen’ 

Tijdens de inspraak is door diverse natuurorganisaties, waaronder Mooi Wageningen, gepleit voor het 

opstellen van een inrichtingsplan ‘groen’ en dit plan vast te leggen in het bestemmingsplan. Hiervoor 

is een toezegging gedaan van het College van burgemeester en wethouders. Wij verzoeken dan ook 

het inrichtingsplan beschikbaar te stellen ruim voordat het bestemmingsplan zal worden vastgesteld in 

uw raad. 

Reactienota inspraakreacties Born Oost d.d. 23 november 2021 

Op 13 juli 2021, ruim binnen de reactietermijn, hebben wij een inspraakreactie ingezonden. In de 

reactienota inspraakreactie Born Oost is geen reactie gegeven op onze inspraakreactie en zijn we zelfs 

niet vernoemd als inspreker. Wij classificeren dit als erg onzorgvuldig. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Vereniging Mooi Wageningen 

 

Drs. J. Reijnen, voorzitter 

 


