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Onderstaande raadsleden stellen de raad voor om in de vergadering van 24 november 2021
een besluit te nemen over het ‘’ Voorontwerp-omgevingsvisie: Arnhem 2040’’.
We weten dat:
- In Arnhem ruimte voor zowel wonen als voor ondernemen beperkt is.
- In Arnhem het aantal bedrijventerreinen beperkt is.
- Een bedrijventerrein in 2030 of 2040 anders zal zijn dan de huidige opzet van de
Arnhemse bedrijventerreinen.
- Bedrijven en bedrijventerreinen continue veranderen. Een mogelijke combinatie tussen
werken en wonen (functiemenging) actiever onderzocht kan worden dan tot op heden
het geval is.
- De uitwerking van het ‘voorontwerp-omgevingsvisie Arnhem 2040’ zijn beslag krijgt in
zowel de visie op werklocaties als het de spoorzone Arnhem Oost.
We vinden dat:
- Arnhem een ondernemende stad is en moet blijven.
- Op de huidige bedrijventerreinen veel werkgelegenheid aanwezig is.
- De stad haar bedrijventerreinen zowel moet koesteren, maar ook actief kwalitatief moet
blijven doorontwikkelen.
- Revitalisering en/of sanering van panden en mogelijk vervuilde ondergronden hiervoor
onderdeel uitmaakt. De gemeente hierop actief beleid moet hebben en waar mogelijk
ook provinciaal of landelijk budgetten via subsidies moet binnenhalen.
- Bedrijventerreinen aan de randen van de binnenstad (omgeving het Broek,
Rijnpark/Spoorzone Oost/Emplacementsterrein) op termijn kansen bieden voor de
combinatie van werken en wonen.
We roepen het college daarom op:
 In de uitwerking van de Omgevingsvisie actief met het midden- en kleinbedrijf, de
ondernemersverenigingen zoals STAP en OKA Arnhem in gesprek te gaan over de
doorontwikkeling van alle in Arnhem beschikbare bedrijventerreinen.






Bij de uitwerking van de Visie op werklocaties en Spoorzone Arnhem oost te bespreken
en te beoordelen of een doorontwikkeling in combinatie van werken en wonen op de
huidige bedrijventerreinen op termijn voor onze stad extra mogelijkheden biedt.
Hierbij gezien de schaarse ruimte in Arnhem waar mogelijk inzetten op vergroening en
intensiever en meervoudig ruimtegebruik (functiemenging).
De gemeenteraad hierover in de uitwerking van de visie op werklocaties en Spoorzone
Arnhem oost actief te informeren.

En gaan over tot de orde van de dag.
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