
Geen nieuwe risicovolle bedrijven op 

bedrijventerrein Nijmegen West



aanleiding

• Bestemmingsplan Kanaalhavens, raadsbesluit 

26 juni 2013

• Beleidsvisie Externe Veiligheid Nijmegen, 

raadsdebat as 23 oktober 21.30u

Beide hebben dezelfde strekking: 

meer ruimte voor risicovolle bedrijven



Inhoud bestemmingsplan 

Kanaalhavens (1)
• Overwegend conserverend van aard 

(vastlegging bestaande functies). 

• positieve bedrijvenlijst met bedrijven die wél 

zijn toegestaan (‘model Nijmegen’ zie bijlage 1 

BP). Afwijkingen worden van geval tot geval 

afgewogen . 

• Capaciteit asfaltcentrale(s) en puinbreker(s): 

groter dan 100.000 ton/ jaar mogelijk. Geen 

limiet. 



Inhoud bestemmingsplan 

Kanaalhavens (2)

• drie gebieden: 
bestemming bedrijventerrein-1: cat 2 t/m 3.2
bestemming bedrijventerrein-2: cat 2 t/m 4.2
bestemming bedrijventerrein-3: cat 2 t/m 5.2 
(tegen Weurt aan)

• ‘Bij gebiedsindeling rekening gehouden met nu 
aanwezige bedrijven en met ruimtelijk 
aanvaardbaarheid van deze categorie in relatie 
tot omgeving’ (Weurt en Hees vergeten)



Categorie 5 bedrijven

• Bedrijfstypen cq bedrijfsactiviteiten die gelet 

op hun aard en invloed op grote afstand van 

woonwijken gesitueerd dienen te zijn 

(bijlage 1 bestemmingsplan)



Bedrijfscategorieën en 

richtafstanden VNG 

Cat 1 10 m
Cat 2 30 m
Cat 3.1 50 m
Cat 3.2 100 m
Cat 4.1 200 m
Cat 4.2 300 m
Cat 5.1 500 m
Cat 5.2 700 m 
Zie bijlage 1 Bestemmingsplan.



Huidige cat 5.2 bedrijven (BP H5)

Naam activiteit

Duynie/ Novidon Opslag en verwerking plantaardige eiwitten

Koole Tankstorage Laad- en los- en overslagactiviteiten van 

plantaardige oliën en biodiesel (max 76.000 

m3)

Daanen Shipping Logistics Op- en overslag containers binnenvaart

Dura Vermeer, Ambachtsweg Puinbreken

Centrale Gelderland Elektriciteitsproduktie



Richtafstand 700m bij bestemming bedrijventerrein -3 (t/m bedrijfscategorie 5.2)               



Beroep en schorsing bij Raad van State (1)
Door Leefmilieu, Dorpsbelang Hees, Weurt+, GNMF en Beuningen

Beroepsgronden ondermeer:
* Geen goede ruimtelijke ordening meer mogelijk mbt

woningbouw in Weurt. 700 m contour niet in acht 
genomen. 
Wél bij woonboten 700 m contour toegepast (BP 
vervolgvel 2)-> wegbestemd

* Toename milieubelasting Nijmegen West en Weurt. 
Reeds aanleg stadsbrug. Strijdig met stolpconcept.

* Reeds overschrijding 50 dB(A) norm in Weurt



Beroep en schorsing bij Raad van State (2)

• Capaciteit asfaltcentrale(s) en puinbreker(s) groter 

dan 100.000    ton/ jaar (geen limiet). 

Geen conservering huidige capaciteit van 170.000 

ton asfalt / jaar  en huidige puinbrekercapaciteit 

van 12.000 ton/ jaar.

• geen communicatie met bewoners- en 

milieugroepen en gemeente Beuningen 

(Nijmeegse aanpak?)



Beleidsvisie Externe Veiligheid Nijmegen : 

meer ruimte risicovolle bedrijven

Beleidsvisie: ‘Op bedrijventerrein Kanaalhaven, 
Westkanaaldijk en Bijsterhuizen bevinden zich 
al diverse risicovolle bedrijven. Gezien de 
afstand tussen de bedrijven en omliggende 
wijken is het logisch om hier nu ook in de 
toekomst bedrijven met gevaarlijke stoffen toe 
te staan.’



Bezwaren tegen Beleidsvisie (1)

Bezwaren:

* grotere veiligheidsrisico`s en toename milieu-

belasting. Stolpconcept niet toegepast.

* plaatsgebonden en groepsgebonden risico`s. 

Domino effecten niet te bepalen. Geen landelijk

toetsingskader. 

Effectgebied bij calamiteit zoals een brand is 

groot. Effectgebied bedrijf TWO ruim 4 km. 



Bezwaren tegen Beleidsvisie

* 50 dB(A) geluidsnorm wordt al in Weurt
overschreden. Categorie 5.2 zijn grote
lawaaimakers  

* geen communicatie met externe partijen als 
bewoners- en milieugroepen en gemeente 
Beuningen;

* brandbrief Beuningen aan Nijmeegse
raadsleden dd 17/10/13: geen nieuwe 
risicovolle bedrijven. Goede ruimtelijke 
ordening wordt onmogelijk. 



Huidige BRZO en Bevi bedrijven (BP pag 52)
Besluit Risico Zware Ongevallen en Besluit externe veiligheid inrichtingen

Bedrijf Adres Activiteit bedrijfs-

categorie

Bevi/ BRZO

Tramex

Nederland

Dr. De 

Blecourstraat 55

Groothandel

gereedschapswerktuigen

3.2 Bevi

Anac Energieweg 100 Benzine- station-LPG 4.1 Bevi

TWO Chemical 

Logistics BV

De Vlotkampweg 

96 

(Westkanaaldijk)

Laad-, los- en 

overslagactiviteiten van 

verpakte chemicaliën 

(max 11.200 m3) 

5.1 Bevi

Koole 

Tankstorage

Nijverheidsweg 96 Laad-, los- en 

overslagactiviteiten van 

plantaardige (max 

76.000 m3)

5.2 BRZO

Centrale 

Gelderland

Weurtseweg 460 Elektriciteitscentrale 5.2 BRZO



Bedrijfsbranden en explosies Nijmegen West

• Transportbedrijf De Klok Logistics, 26 jan 2008

• Chemisch bedrijf CP Kelko, 11 juli 2009 (GRIP 

3). Zie onderstaande foto`s. 

• Vleeswarenbedrijf Henri van de Bilt, 29 okt 

2010

• Ontploffing stoomtransportleiding GDF Suez, 8 

nov 2012



Amendement in Beleidsvisie Externe Veiligheid 

Nijmegen: geen extra risicovolle bedrijven

Kom allemaal naar het raadsdebat

as woensdagavond 23 okt,  21.30u!!!

Maarten Visschers, GNMF, m.visschers@gnmf.nl


