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Voorwoord Samen is veel meer mogelijk
Het komt vaker voor dat de belangen van gemeenten, bedrijven en bewoners afwijken van elkaar. Op zich niets nieuws. Dit leidt
vaak tot slepende conflicten, waarbij een oplossing lang op zich laat wachten.
Het kan ook anders. Met deze rapportage laten wij u graag zien hoe de gemeente Montfoort, het bedrijf Jan Snel BV, direct
omwonenden en belangenorganisaties de handen ineen hebben geslagen voor het maken van een plan voor de herinrichting
van het steenfabriekterrein IJsseloord in Montfoort. Met deze samenwerking en een bijzonder bottom-up proces willen de
belanghebbenden laten zien dat cultuurhistorie, landschap en economische activiteiten goed samen kunnen gaan.
Sinds begin 2011 werkten bovengenoemde partijen aan een toekomstvisie voor het gebied. Bijzondere en inspirerende sessies
leidden tot samenwerking van partijen die tot voor kort tegenover elkaar stonden. De buurt is nadrukkelijk betrokken bij het
opstellen van het plan. Tijdens de bewonersbijeenkomst op 23 januari 2012 in Koffiehuis ‘t Hemeltje, hebben circa 40 buurtbewoners enthousiast gereageerd op het plan.
In het definitieve herinrichtingsplan krijgt Jan Snel BV één hectare uitbreidingsruimte
voor het bedrijf. Jan Snel BV restaureert de monumentale gebouwen van steenfabriek
IJsseloord en geeft deze een nieuwe bestemming. Tevens wordt vier hectare streekeigen natuur en landschap ontwikkeld.
Het is nu aan de gemeente Montfoort en Jan Snel BV om dit plan te vertalen in een
bestemmingsplan voor het gebied. Met instemming van de provincie Utrecht kan
de uitvoering in 2013 starten.

Wat vooraf ging

Al jaren was er discussie over het terrein van de oude steenfabriek IJsseloord in Montfoort. Dit terrein aan de Willeskop in Montfoort
ligt ingeklemd tussen twee kleine bedrijventerreinen (waaronder het terrein van Jan Snel BV). Jan Snel BV heeft de grond gekocht
om hier zijn bedrijf uit te breiden. Buurtbewoners willen dat niet. Zij houden het gebied graag open.
In de afgelopen jaren kon er geen overeenstemming worden bereikt tussen ondernemer, omwonenden en belangenorganisaties
over de activiteiten en plannen van de ondernemer met het bestaande bedrijventerrein en het naastgelegen terrein. Ook voor
de gemeente Montfoort en provincie Utrecht was het lastig om te gaan met al deze belangen.
Ondertussen staat de prachtige oude steenovenschuur, een gemeentelijk monument, weg te kwijnen. Een lokale werkgroep
(Stichting Hugo Kotestein) biedt haar deskundigheid aan om deze te redden. Er liggen ook mooie landschapskansen, waar
landschapsorganisatie Werkgroep Behoud Lopikerwaard wel raad mee weet. En Jan Snel BV? Die wil nog steeds graag uitbreiden.
Zouden partijen met elkaar in gesprek kunnen komen om een evenwichtige balans te vinden in al deze belangen?
Kortom: er moet toch een mogelijkheid zijn een plan te maken dat winst betekent voor alle betrokkenen? Een plan dat breed
gedragen en naar ieders tevredenheid is?

Een innovatief proces

Na jaren van discussie realiseerden de gemeente Montfoort en Jan Snel BV zich dat er geen acceptabel plan voor een nieuwe
toekomst van het oude steenfabriekterrein IJsseloord aan de Willeskop zou komen via de gebruikelijke planprocedures. Een
andere aanpak was nodig. Deze andere aanpak is eind 2010 geïnitieerd door de Kamer van Koophandel en de VIPbus. Een groep
direct omwonenden en belangenorganisaties, waaronder de Werkgroep Behoud Lopikerwaard en Stichting Hugo Kotestein,
werd gevraagd om mee te denken. Zo ontstond een lokale bewoners/belangengroep, die een volwaardige partij werd in een
proces met de gemeente en Jan Snel BV. Afgesproken werd dat de bewoners/belangengroep het initiatief zou nemen binnen de
samenwerking tussen deze drie partijen. De gemeente Montfoort en Jan Snel BV gingen akkoord en hebben een werkbudget
van € 35.000 beschikbaar gesteld aan de bewoners/belangengroep. De Kamer van Koophandel en de Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij (KNHM) hebben de bewoners/belangengroep kosteloos begeleid.
Bij het opstellen van dit plan zijn de volgende drie processtappen doorlopen:

Verkennen

In deze fase werd door de drie partijen overeenstemming bereikt over de uitgangspunten en de randvoorwaarden voor het
plan. Zoals een goede balans tussen cultuurhistorie, landschap en economie. Ook heeft de bewoners/belangengroep op 19
april 2012 omwonenden gevraagd samen met hen dit avontuur aan te gaan. Voor een goed plan is inspiratie nodig. Daarom
hebben de drie partijen samen voorbeeldprojecten bezocht in Wageningen en Zeist.

Ontwerpen

Via een interactief proces van tekenen en rekenen is de bewoners/belangengroep gekomen tot een ruimtelijk ontwerp en een
business case. Tijdens het proces is advies gevraagd aan Stichting BOEi over de restauratie van de steenovengebouwen. Arcadis
heeft geadviseerd bij het opstellen van de business case. Het concept is diverse malen besproken met Jan Snel BV en de gemeente
Montfoort. Op verzoek van Jan Snel BV zijn een aantal alternatieven overwogen.

Consulteren

Jan Snel BV is op 17 januari 2012 akkoord gegaan met het plan van de bewoners/belangengroep. Op 23 januari 2012 heeft de
bewoners/belangengroep het plan gepresenteerd aan de gemeenteraad van Montfoort en de omwonenden van steenfabriek
IJsseloord. De gemeenteraad heeft het plan voor kennisneming aangenomen. De omwonenden hebben enthousiast gereageerd.

Cultuurhistorie
Het plan
Cultuurhistorie

In het plan is gezocht naar een goede balans tussen cultuurhistorie, economie en landschap.
De functie cultuurhistorie heeft betrekking op de restauratie en herbestemming van de steenovenschuur en bazenwoning. De
steenfabriek IJsseloord was één van de steenfabrieken langs de Hollandse IJssel die in de 19e en 20e eeuw zijn gesticht. De
steenfabriek is opgericht in 1864 en produceerde de steenformaten rijnformaat, utrechtse vorm en utrechtse waalvorm. Van de
gebouwen zijn alleen nog de bazenwoning uit ca. 1864 en de (droog)schuur uit ca. 1905 overgebleven.
In het in 2011 uitgevoerde restauratieonderzoek van de Stichting BOEi wordt geconstateerd dat beide gebouwen prima te
restaureren zijn. De steenovenschuur is van goede kwaliteit en de spantenconstructie uniek. De bazenwoning is er slechter aan
toe. De restauratiekosten van de steenovenschuur is berekend op € 628.000 en van de bazenwoning op € 389.000. Hierbij
gaat het om de restauratie van het casco.

Landschap
Economie

De functie economie richt zich op de herbestemming van de steenovenschuur/bazenwoning en uitbreiding van het huidige
bedrijventerrein van Jan Snel BV. Het is aan Jan Snel BV om invulling te geven aan de herbestemming van beide steenfabriekgebouwen. Gelegen aan de oever van de Hollandse IJssel behoren horeca en/of wonen tot de mogelijkheden. Hiermee krijgen
beide gebouwen een belangrijke economische waarde.
Daarnaast krijgt Jan Snel BV de ruimte om zijn bestaande bedrijventerrein uit te breiden met 10.550 m2. Dit gebied kan worden
ingericht als parkeerplaats of kantoorruimte. Voorwaarde is dat de maximale hoogte van het gebruik begrensd wordt en dat de
uitbreiding een groene uitstraling krijgt. Het gebied wordt daartoe omsloten door een hoge grondwal aan de kant van Willeskop
en een lage grondwal met een groene afscherming van struiken en bomen aan de binnenkant van het terrein.

Economie

Landschap

Een herinrichtingsplan verbetert de kwaliteit van het landschap door zichtlijnen, aanplant van bomen, bosjes en singels en het
creëren van natuurwaarden met natuurlijke graslanden, oevers en rietland. Er zijn drie manier om naar het gebied te kijken:

Vanuit Willeskop

Het is belangrijk dat er zicht blijft in en over het gebied. In het plan worden de polders Snelrewaard en Willeskop weer zichtbaar met elkaar verbonden. Vanaf de weg is de steenoven goed te zien. De grote bebouwing van de aangrenzende industrie
verdwijnt naar de achtergrond door bomenrijen, singels en bosjes. Grotere stukken bos geven tegendruk aan de massa van de
grote bedrijfspanden aan de zijde Krekenburg. Aan de kant van Jan Snel BV wordt de bebouwingsmassa ‘gebroken’ door een
laan, haag en een tweede lijn van bomen en struiken op het terrein van Jan Snel BV.

Vanuit Hollandse IJssel

Vanaf de Hollandse IJssel geeft het bosje aan dat hier iets gebeurt. De bazenwoning en steenoven zijn vanaf de oude rivier te
beleven binnen een kader van losse bomen en knotbomen. Vanuit de Hollandse IJssel is de kwaliteit van het gebied merkbaar;
een visitekaartje voor een bezoeker. De invulling langs de Hollandse IJssel moet in overleg met de overburen worden gemaakt,
zodat ook hun privacy dan wel kwaliteit van leefomgeving op een hoog niveau blijft of komt.

Van binnenuit

Van binnenuit heeft het landschap een intieme beleving met voldoende kijkdiepte door de (geriefhout)bosjes en de boomgaard
en spanning door hagen en waterpartijen, zoals de plas, natuuroever en ‘vletsloot’. De vletsloot verwijst naar de steenindustrie.
De aanvoer van grondstoffen gebeurde over water en er werd gelost in de vletsloot, een insteek vanaf de IJssel. Ook het telen
van een oud akkergewas en bloemrijke graslanden voegen dynamiek toe aan het gebied. Een intieme plek om te zijn en je
gedachten te verzetten of te laten gaan.

Business Case
Grondexploitatie

De business case bestaat uit een grondexploitatie en een opstalexploitatie.
Het totale gebied heeft een oppervlakte van 55.400 m2 en bestaat uit de volgende kavels:
1. Uitbreiding bedrijventerrein Jan Snel BV: 10.550 m2
2. Steenovenschuur: 2.500 m2
3. Woning: 1.700 m2
4. Inrichting natuur en verharding: 40.650 m2
Op de volgende pagina is een overzicht gegeven van de grondexploitatie. De grondexploitatie laat een positief resultaat zien
van € 854.050,-. Alle gebruikte kengetallen zijn gecontroleerd door de onafhankelijke deskundigen van Arcadis. In de grondexploitatie zijn de volgende posten opgenomen:
• Het bouwrijp maken van de kavels (1) uitbreiding Jan Snel BV, (2) steenovenschuur en (3) bazenwoning.
• Alle kosten om kavel (4) inrichting van natuur en verharding gereed op te leveren (inclusief beplanting, ontgravingen en
verharding).
• De grondopbrengsten van de kavels (1) uitbreiding Jan Snel BV, (2) steenovenschuur en (3) bazenwoning.
De grondopbrengst voor kavel (4) inrichting natuur en verharding wordt op nihil gesteld.
• De kavels (1) uitbreiding Jan Snel BV, (2) steenovenschuur en (3) bazenwoning zijn de kostendragers.
Alle kosten als vermeld in de wgrondexploitatie worden verdeeld over deze drie kavels.

Opstalexploitatie

Kosten

Tabel 1: Grondexploitatie
1
2
3

Aankoop grond
€ 1.400.000
Rentekosten
€ 500.000
Opruimwerkzaamheden + bouwrijpmaken woningkavel steenovenkavel
en de kavel voor de uitbreiding van de Jan Snel BV
€
52.650
2
4 Verharding 1700 m van het semi-openbaar gebied
€
65.500
5 Grondwerken incl. afwerken in profiel
€
49.500
6 Inrichtingselementen
€
28.200
7 Inrichting natuur boomgaard en grasland
€ 213.850
8 Post vletsloot
€
25.000
9 Post grondwal afscheiding Snel BV
€
97.000
10 Beheersfonds natuur en landschap (20 jaar)
€ 100.000
11 Post onvoorzien
€
25.000
Totaal kosten		
			
Opbrengsten
12 Woningkavel (1700m2 / €360/m2)
€ 612.000
2
2
13 Steenovenkavel (2500m / €170/m )
€ 425.000
2
2
14 Kavel uitbreiding BV Snel (10.550m / € 225/m )
€ 2.373.750
15 Landerij (40.650m2 / € 0/m2)
€
0
Totaal opbrengsten
€ 3.410.750
			
Positief resultaat grondexploitatie (exclusief BTW)

Onderstaande (concept) opstalexploitatie heeft alleen betrekking op de woningkavel (1.700 m2) en steenovenkavel (2.500 m2). De
kosten voor de inrichting van het bedrijventerrein van Jan Snel BV (10.550 m2) zijn niet meegenomen omdat deze niet worden
medegefinancierd uit de grondexploitatie.

Tabel 2: Opstalexploitatie
1
2
3
4
5
6

Concept opstalexploitaties

steenovenschuur

Cascorestauratie conform berekening Boei d.d. 21-12-2011
Bijdrage uit grondexploitatie		
Inbouwpakket (post)		
Aanleg groen en bestrating		
Bijkomende kosten (adviseurs leges, aansluitkosten, onvoorzien)
Grondkosten
Totaal basis kostprijs (exclusief BTW)		

€
-€
€
€
€
€
€

628.000
465.050
300.000
40.000
56.050
425.000
984.000

woning
€
-€
€
€
€
€
€

389.000
389.000
175.000
25.000
47.500
612.000
859.500

€ 2.556.700

Bovenstaande tabel geeft aan dat met een totale investering van € 1.843.500,- (€ 984.00,- + €859.500) in de steenovenschuur en de woning, Jan Snel BV twee gebouwen heeft waarmee rendement gegenereerd kan worden. Rekening houdend met
een bruto jaarlijks rendement van 5% betekent dit een gemiddelde huurprijs van € 84,- per m2 (1.102 m2 te verhuren oppervlak).
Een bruto jaarlijks rendement van 5% en een gemiddelde huurprijs van € 84,- is alleszins redelijk.

€ 854.050

Hoe nu verder?

De bewoners/belangengroep heeft haar taak (in slechts een jaar tijd!) tot een goed einde gebracht. Het is nu procedureel aan
de gemeente Montfoort en de provincie Utrecht. De vervolgstappen zien er als volgt uit:

Intentieovereenkomst

Het plan zal moeten worden opgenomen in een bestaand of nieuw bestemmingsplan. De gemeente Montfoort heeft als voorkeur
het plan samen met het huidige bedrijfsterrein van Jan Snel BV op te nemen in een nieuw bestemmingsplan. Het is verstandig
dat beide partijen hieraan voorafgaand een intentieovereenkomst afsluiten waarin een en ander wordt geregeld. Zoals de kosten
van het maken van dit bestemmingsplan. Ook moet worden vastgelegd onder welke condities met de uitbreiding van het
bedrijfsterrein mag worden begonnen. Bijvoorbeeld, pas als de restauratie van de voormalige steenovengebouwen voor 75% is
voltooid en er voldoende garanties zijn voor wat betreft de inrichting en het beheer van de overige gronden. Het is ook mogelijk
dat Jan Snel BV een bankgarantie afgeeft voor de restauratie, de inrichting van het terrein en het toekomstig beheer.

Bestemmingsplan

Voordat wordt begonnen met het opstellen van een bestemmingsplan is het wellicht verstandig om in een vooroverleg op bestuurlijk
niveau af te tasten of en zo ja onder welke condities de provincie Utrecht bereid is om mee te werken aan de realisatie. Hoewel
de provincie Utrecht geen goedkeuringsrecht heeft voor bestemmingsplannen, beschikt zij wel over bevoegdheden om plannen
die in strijd zijn met de Provinciale Structuurvisie tegen te houden. Wij constateren dat dit plan niet past in de huidige en de
in voorbereiding zijnde structuurvisie. Echter, de provincie Utrecht kan gebruik maken van artikel 26 van de Provinciale Ruimtelijke
Verordening. Dat betekent dat de gemeente Montfoort moet aantonen dat dit plan een duurzame verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit van het gebied is.
Bij het opstellen van het bestemmingsplan zal nader invulling gegeven moeten worden aan de inrichting langs de Hollandse
IJssel. Dit in nauw overleg met de omwonenden, zodat hun privacy dan wel kwaliteit van leefomgeving op een hoog niveau
blijft of komt.
Een correcte inrichting van de verschillende landschapselementen vraagt ook aandacht. Hiervoor is het plan dat de bewoners/belangengroep een notitie opstelt,
waarin de landschapselementen zijn beschreven.

Vergunningverlening en
-handhaving

Er bestond in het verleden enige spanning tussen Jan Snel BV en de provincie Utrecht over de wijze waarop Jan Snel BV omging
met de geldende milieuwetgeving. Ook de handhaving en vergunningverlening door de gemeente Montfoort op het bestemmingsplan is niet altijd adequaat geweest. Het is wenselijk dat in het eerder genoemde vooroverleg tussen de gemeente Montfoort en provincie Utrecht deze aspecten nadrukkelijk aan de orde komen. De gemeente Montfoort dient, na overleg met Jan
Snel BV, te komen tot een krachtige aanpak voor vergunningverlening en handhaving. In een tri-partite-overleg van provinciegemeente-bedrijf kan vervolgens bezien worden welke stappen nog nodig zijn om tot een hernieuwd vertrouwen te komen.

Bewoners/belangengroep

De bewoners/belangengroep heeft haar voornaamste taak (een lokaal gedragen plan maken) afgerond, maar is in de komende
fase bereid haar expertise verder in te zetten als daar behoefte aan is. Bijvoorbeeld als de plannen inhoudelijk uitgewerkt worden. Ook in het behouden van het draagvlak in de buurt kan de bewoners/belangengroep een rol blijven spelen.
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