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Geadviseerd besluit
1. Het bestemmingsplan “Molendijk 2a” vast te stellen

2. Geen exploitatieplan vast te stellen
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Raadsvoorstel
Inleiding
Voor de ontwikkellocatie Molendijk 2a te Rhoon is met de ontwikkelaar, namens de buurt en de raad 
een overeenkomst aangegaan om het perceel met de (leegstaande) school volgens een afgesproken 
programma en stedenbouwkundig kader te ontwikkelen. Er is een nieuwe planologische regeling 
nodig, omdat het vigerend bestemmingsplan onvoldoende planologische mogelijkheden  biedt om de 
gewenste (vastgoed)ontwikkeling op basis van de overeengekomen ruimtelijke kaders te realiseren. 
Op basis van de overeengekomen kaders is een ontwerpbestemmingsplan - een ruimtelijke 
onderbouwing, toelichting en regels- opgesteld voor het plangebied en is het ruimtelijk proces in gang 
gezet. Het ontwerpbesluit tot vaststellen bestemmingsplan “Molendijk 2a” heeft daartoe 6 weken voor 
een ieder ter inzage gelegen. Gelegenheid is geboden een zienswijze in te dienen. Geen zienswijzen 
zijn ingediend. Voorgesteld wordt de raad het bestemmingsplan Molendijk 2a te laten vast te stellen.

Beoogd effect
Bouw van 4 vrijstaande woningen

Argumenten
1.1 De huidige planologie voldoet niet
Het vigerend bestemmingsplan biedt onvoldoende mogelijkheden en flexibiliteit om de 
(vastgoed)ontwikkeling op basis van de gemaakte ruimtelijke kaders, afspraken en inzichten te 
realiseren. Van toepassing is het bestemmingsplan "Rhoon Dorp" en de bestemming voor de locatie 
is maatschappelijk (school). Het bestemmingsplan voorziet niet in de bouw van 4 vrijstaande 
woningen en daarom is het nodig een ruimtelijke procedure te doorlopen om de juiste planologische 
rechten toe te kennen.

1.2. Er is een nieuwe planologische regeling nodig om de gewenste woningbouw mogelijk te maken. 
Voor de gewenste ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig. Op basis van de 
overeengekomen kaders is een ontwerpbestemmingsplan - een ruimtelijke onderbouwing, toelichting 
en planregels- voor het plangebied opgesteld en is namens de raad het ruimtelijk proces in gang 
gezet. 

1.3. Het college is bevoegd het ontwerpbestemmingsplan met aanhangige besluiten in procedure te 
brengen
Het college is bevoegd om een ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen en dus het 
ontwerpplan en de bijlagen ter inzage te leggen. Het ontwerpbesluit tot vaststellen bestemmingsplan 
“Molendijk 2a” heeft daartoe 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen, waarbij gelegenheid is 
geboden voor belanghebbenden om zienswijzen in te dienen. Geen zienswijzen zijn ingediend. Na het 
doorlopen van de ontwerp fase gaat de vaststellingsfase van het bestemmingsplan in. Het vaststellen 
van een bestemmingsplan is een raadsbevoegdheid.

1.4 De raad is bevoegd het bestemmingsplan vast te stellen
Nu de ontwerpfase is doorlopen gaat de vaststellingsfase van het bestemmingsplan in. Het vaststellen 
van een bestemmingsplan is een raadsbevoegdheid. 

1.5  Er zijn tegen het ter inzage gelegde ontwerpbesluit tot vaststellen van het bestemmingsplan geen 
zienswijzen ingediend
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van vrijdag 4 september  tot en met donderdag 15 oktober 2020 
voor 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Gezien 
het feit dat geen zienswijzen zijn ingediend en  er dus verder geen nieuwe belangen zijn die hoeven te 
worden afgewogen kan het plan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd worden 
vastgesteld. Geadviseerd wordt het bestemmingsplan  te laten vast te stellen.

2.1 Gemeenten zijn verplicht tot kostenverhaal 
Omdat de gemeentelijke kosten anderszins zijn verzekerd doordat een ontwikkelovereenkomst/ 
anterieure overeenkomst is overeengekomen, behoeft er geen exploitatieplan te worden opgesteld. 
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Overleg gevoerd met
Projectleider, Planeconoom, Verkeer, Stedenbouw, Vergunningverlening/welstand, ontwikkelaar / 
initiatiefnemer, HBR, DCMR.

Kanttekeningen
nvt

Uitvoering/vervolgstappen
Na vaststellen van het bestemmingsplan door de raad , zal het vaststellingsbesluit van het plan 
worden bekend gemaakt en ter inzage worden gelegd voor 6 weken. 
Na afloop van deze termijn kunnen de uitvoeringsbesluiten genomen worden, zoals verkoop grond en 
verlenen van de omgevingsvergunningen.

Financiën
De gemeentelijke kosten zijn anderszins verzekerd via een ontwikkelingsovereenkomst. 

Communicatie/participatie na besluitvorming
Na vaststelling door de raad zal het vaststellingsbesluit voor 6 weken ter inzage worden gelegd en 
bekend worden gemaakt op de gebruikelijk wijze in Schakel, Staatscourant en op de gemeentelijke 
website

 

Bijlagen
1. Plankaart.pdf  
2. Ruimtelijke onderbouwing.pdf  
3. Ruimtelijke kaders.pdf  
4. Bomenrapportage.pdf  
5. Hogere waarde besluit Wet Geluidshinder  
6. besluit plan.pdf  
7. Toelichting bestemmingsplan   
8. Regels bestemmingsplan   
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Inleiding 

Het Schoolgebouw ‘de Meijlle’ is al enige jaren niet meer in gebruik als basisschool. De afgelopen jaren heeft het 

gebouw tijdelijk ruimte geboden aan diverse maatschappelijke functies. Tot begin 2018 was alleen nog een 

peuteropvang in het gebouw gevestigd. Het pand staat sindsdien leeg en kampt met zodanig achterstallig onderhoud 

dat renovatie niet langer een optie is. De gemeente ziet mogelijkheden voor koopwoningen op deze locatie. 

Dit toetsingskader biedt een ruimtelijke kader voor een herontwikkeling naar wonen. Het is aan een marktpartij om 

een plan te ontwikkelen dat past binnen dit kader.  

Het beoogde programma past niet in het vigerende bestemmingsplan. De school locatie heeft de bestemming 

maatschappelijk. Het Bestemmingsplan wordt aangepast op basis van een door de gemeente goedgekeurd plan. Deze 

randvoorwaarden zijn hiervoor het toetsingskader en vormen deels de ruimtelijke onderbouwing.  
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Beleidskaders 

In dit toetsingskader wordt gerefereerd aan de beleidskaders die betrekking hebben op dit project  

Duurzaamheidsladder (nieuwe versie juli 2017) 

De ontwikkeling behelst minder dan 12 woningen dus deze ontwikkeling is geen stedelijke ontwikkeling en daarmee 

niet ‘ladder plichtig’. 

Gebiedsprofiel IJsselmonde 

Er wordt ingezet op het behoud en de versterking van de historische dijklinten. Er is hier beperkt ruimte voor nieuwe 

ontwikkelingen, vanwege de dichtheid van het dijklint. Bij de inpassing van (vervangende) nieuwbouw wordt rekening 

gehouden met de huidige korrel, de nokrichting, het profiel en variatie in bebouwing. 

 

Nieuwe ontwikkelingen worden zoveel mogelijk gerealiseerd binnen bestaand bebouwd gebied. Hierbij worden 

waardevolle patronen en elementen herkenbaar opgenomen in de structuur van de ontwikkeling. Waar mogelijk 

wordt de relatie met het omliggende landschap opgezocht door nieuwe (zicht)relaties. 

 

Voor het bestemmingsplan betekent dit dat bestaande dijklinten gehandhaafd dienen te blijven. Daarnaast wordt het 

buitengebied zoveel mogelijk verbonden met het centrum. Ook nieuwe ontwikkelingen vinden zoveel mogelijk plaats 

binnen bestaande stedelijk gebied.  

 

Structuurvisie Albrandswaard 

In de structuurvisie wordt deze locatie en omgeving niet met name genoemd. In het algemeen wordt er gestreefd naar 

een verbetering van woonwijken. Het verdwijnen van een leegstaand gebouw met achterstallig onderhoud om plaats 

te maken van passende nieuwe woningen past in dit streven.  Transformatie van het bestaande gebouw naar 

woningen behoort ook tot de mogelijkheden. 

 

Senioren woningen met een eventuele beperkte (gemeenschappelijke/ extramurale) zorg en een gemeenschappelijke 

tuin en parkeermogelijkheid  is ruimtelijk gezien mogelijk.  De nabijheid van het centrum is hier een gunstige factor. 

 

Zorg op buurtniveau betreft twee aspecten. Ten eerste een inventarisatie van plekken waar zorg in de wijk nodig is, 

ten tweede een set van spelregels waarmee zorginitiatieven worden beoordeeld: 

• Geen overmaat aan zorgwoningen voor de opvang van een regionale behoefte. Het uitgangspunt is het 

voorzien in de eigen behoefte en eventueel een kleine plus voor de behoefte vanuit de regio. 

 

Op het gebied van wonen wordt er gestreefd naar minder, maar veel betere nieuwbouw en een grote opgave in de 

bestaande voorraad. We richten ons op kwaliteit: woningtype, doelgroep, prijs, locatie en afwerkingsniveau. Niet op 

aantallen: 

• In of aan de rand van centrum: 

grondgebonden (patiowoning) en daarnaast ruime, levensloopbestendige appartementen met lift en privé 

parkeren; 

• Buiten dorpskern terughoudend met appartementen, focus op grondgebonden woningen op een ruime kavel 

(20 a 30 woningen per hectare); 

• Historische kwaliteiten, of ligging tegen park of aan water; 

• Vrije kavels voor eigen bouw; 

 

Op basis van de Profielschets Albrandswaard van ‘More for You’ (2011), waarin vanuit de consumentenprofielen en 

het ruimtelijk profiel van Albrandswaard bijzondere kansen zijn geïdentificeerd voor Albrandswaard, liggen er kansen 

voor het Dorpslint voor jonge gezinnen, het Landhuis voor de carrière doorstromer , het Dijkgehucht voor de rust en 

ruimte zoeker en het Kasteel/de Villa voor de verzilveraar (vermogende senioren).  
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Dijkenvisie (nog niet vastgesteld) 

 

De dijkenvisie spreekt zich vooral uit over de inrichting van het openbare profiel van de historische dijken in 

Albrandswaard;  De splitsing van de dijken wordt geaccentueerd door een (grote) bomen.  

 

Woonvisie 

 

Op de locatie zijn op basis van de stedenbouwkundige kenmerken van de omgeving een beperkt aantal woningen met 

een specifieke typologie mogelijk. Binnen deze kaders wordt er niet gemikt op sociale woningbouw maar blijven er 

mogelijkheden voor bepaalde doelgroepen zich op deze locatie te vestigen. 

De beoogde ontwikkeling verhoud zich op de volgende punten met de Woonvisie: 

• De kwaliteit van wonen en het woonmilieu wordt verbetert. 

• De ontwikkeling biedt ruimte aan particuliere initiatiefnemers.  

• De ontwikkeling creëert kansen op doorstroming waarmee sociale huurwoningen vrijkomen. 

De beoogde ontwikkeling kan ook leiden tot een plan dat de volgende doelgroepen  bediend: 

• Oudere doorstromer naar een passende woonvorm 

• Inwoners die met een zorgvraag langer zelfstandig moeten blijven wonen.  

Vanuit de woonvisie wordt als eis meegegeven dat de EPC norm 0 moet zijn, vooruitlopend op de wettelijke eis in 

2020.  
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Locatie kenmerken 

 

De locatie is gelegen op de splitsing van de Molendijk en de Kleidijk. Deze twee historische dijklinten zijn door 

inbreidingen de afgelopen decennia onderdeel geworden van een rustige Rhoonse woonwijk ten oosten van het 

centrum.  De dijklinten onderscheiden zich ten opzichte van deze inbreidingen door de herkenbare organische 

structuur en de veelal vrijstaande woningen ten opzichte van de meer orthogonaal opgezette woonbuurtjes met 

stroken laagbouw.  

De wijk heeft een relatief lage dichtheid en een groen en 

rustig karakter. De ruime groene voortuinen, het openbaar 

groen en de grote bomen leveren een belangrijke bijdrage 

aan het  woonklimaat van deze wijk.  

In de directe omgeving van de ontwikkellocatie staan veelal 

vrijstaande woningen uitgezonderd; een historische 

boerderij, een winkelruimte en een kerk gebouw.  

De woningen aan de linten zijn grotendeels van voor de 

oorlog. Direct aan de oostzijde van de locatie staan 

naoorlogse vrijstaande woningen aan de H.de Koninglaan. 

Verder naar het oosten domineert de naoorlogse 

woningbouw en neemt de stijl variatie toe.  Vrijstaand, 2 

onder 1 kap of rijtjes van drie met een bijzondere eigentijdse 

kap vorm.  

Op de grens van de wijk Ghijseland is de Kleidijk geflankeerd 

door rijtjes woningen. Een beperkt aantal woningen heeft 

een afwijkende dakvorm 
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Na de sloop van de voormalige basisschool kan het terrein bouwrijp worden gemaakt. Op het terrein staan een aantal 

voor het beeld waardevolle bomen gelegen in openbare plantsoenen.  Het prominent gelegen plantsoen met vier 

Noorse Esdoorns  op de kruising van de twee dijken is beeldbepalend voor de buurt. Gelegen op de zichtlijn van de 

entree van de wijk domineert  zo het groene beeld.  

De bomen aan de oost- en westzijde zijn door hun imposante 

afmetingen waardevol voor de omgeving. In een aantal gevallen 

zijn de wortels wijdvertakt waardoor ze kwetsbaar zijn bij 

nieuwbouw in de nabijheid. Aangezien zij deels ook relatief diep 

op locatie staan zal het van het bouwplan en de wens van de 

ontwikkelaar afhangen welke bomen uiteindelijk kunnen blijven 

staan.  

De woningen aan de noordzijde grenzen met de achtertuin aan 

de ontwikkellocatie. De achtertuinen zijn hier niet op ontsloten.  

Aan de Kleidijkzijde zijn op dit moment vier ondergrondse afval 

containers gesitueerd. Deze worden niet verplaatst. De postbus 

zal wel verplaatst moeten worden. 

 Aan beide zijden zijn openbare langsparkeerplaatsen gelegen.  

In de omgeving is sprake van een hoge parkeerdruk. De huidige 

parkeercapaciteit dient minimaal gelijk te blijven.  (ntb) 
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Stedenbouwkundige uitgangspunten 

 

Uitgeefbaar terrein 

De grens van het uitgeefbaar terrein volgt de binnenzijde van het huidige trottoir en de perceelgrenzen van de 

aangrenzende woningen. Het plantsoen op de kruising blijft openbaar gebied zodat het groene beeld blijft 

gegarandeerd. De ondergrondse containers worden niet verplaatst. Het uitgeefbaar gebied zoals verbeeld in het 

groene vlak  is 2405m². Het openbaar te houden plantsoen heeft en oppervlak van minimaal 35m². 

Beoogd programma 

Op basis van een ruimtelijke analyse van de omgeving, de vorm van de locatie en het aanwezige groen is 

geconcludeerd dat vier vrijstaande woningen op ruime kavels het meest optimale programma is voor deze locatie. 

Bouwgrenzen 

Vanaf de openbare weg dient een onbebouwde ruimte (voortuin) van minimaal 2,5 meter te worden aangehouden. 

Hierdoor volgt de ontwikkeling de ruimtelijke kenmerken van de omgeving. De maat van de voortuin kan per pand 

flink verschillen.  

De woningen staan vrij op het kavel met een afstand tot de zijdelingse perceelgrenzen van minimaal 2 meter. Er dient 

met betrekking tot schaduw en privacy rekening gehouden te worden met de aangrenzende percelen.  
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Bebouwingstypologie 

Op de locatie worden in hoofdzaak vrijstaande woningen toegestaan met een opbouw van maximaal 1.5 laag met een 

kap. Het bebouwd oppervlak van het hoofdvolume bedraagt maximaal 100m². De maximale goothoogte van het 

hoofdgebouw bedraagt 4 meter. De maximale nokhoogte voor het hoofdgebouw is maximaal 6 meter hoger dan de 

goot. De bouwmassa van de gebouwen is compact van opzet.  

Bijgebouwen 

De bijgebouwen worden op een afstand van ten minste 2 meter van de woning geplaatst, bij voorkeur aan de 

achterzijde van de woning. Daarbij is de rooilijn altijd minimaal 1 meter naar achteren ten opzichte van het 

hoofdgebouw. Het is ook toegestaan om het bijgebouw te integreren met het hoofdgebouw. De totale oppervlakte 

van (vrijstaande) bijgebouwen is afhankelijk van het bouwperceel:  

• Maximaal 40 m2 voor bouwpercelen tot 500m2  

• Maximaal 70 m2 voor bouwpercelen van 500m2-850m2  

• De goothoogte van vrijstaande gebouwen is maximaal 3 meter. 

Oriëntatie 

De kappen van de hoofdvolumes zijn parallel aan de openbare weg georiënteerd. Uitzonderingen, met een oriëntatie 

haaks op de weg zijn wel mogelijk. Eventuele bijgebouwen zoals garages hebben een oriëntatie loodrecht op de 

openbare weg. 

Verschijningsvorm 

De woningen krijgen bij voorkeur een individuele uitstraling en vormen geen (duidelijk) ensemble.  

De architectuur en materialisering sluit aan op de woningen in de omgeving. In de omgeving is voornamelijk een lichte 

kleur baksteen en zijn donkere (niet glimmende dakpannen) toegepast. De dakpannen in de omgeving zijn over het 

algemeen donkergrijs en met name bij de vooroorlogse woningen  rood. 

De bijgebouwen worden in samenhang ontworpen met het hoofdgebouw en hebben een ondergeschikte uitstraling. 

Erfafscheiding 

Langs de openbare weg dient een groene afscheiding te komen van maximaal 1.20 hoog. Dit kan een haag zijn of een 

combinatie van een muur/hek met een haag.  

Bomen 

Vanuit het oogpunt van de groene identiteit van de buurt wordt veel waarde gehecht aan de bomen op de locatie. 

Indien mogelijk wordt de voorkeur gegeven de bomen te integreren in het voorstel.  

Watercompensatie 

Het huidige schoolgebouw heeft een oppervlak van 555m² met een verhard oppervlak van ±800m². Het streven is het 

verhard oppervlak te verminderen om de kans op wateroverlast of onnodige overstorten te voorkomen. Het plan dient 

voorstellen te bevatten ten aanzien van de verhoging van de berging of bufferkwaliteit van het regenwater.  
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Parkereis 

Voor de parkeereis wordt uitgegaan van de parkeereis zoals geformuleerd in de CROW. Uitgangspunt is twee 

parkeerplaatsen per woning op eigen terrein bij een vrijstaande woning en 0,3 parkeerplaats per woning voor 

bezoekers in de openbare ruimte. Een gedeelde privé parkeeroplossing op eigen terrein is ook mogelijk. 

Openbare ruimte 

Openbare parkeerplaatsen 

In Rhoon is in het algemeen sprake van een hoge parkeerdruk.  De huidige parkeerplaatsen zijn echter destijds 

gerealiseerd ten behoeve van de schoolfunctie. Met het verdwijnen van dat programma is die noodzaak verdwenen. 

De parkeerplaatsen worden sindsdien wel gebruikt. Er zal daarom worden gezocht naar mogelijkheden voor 

compensatie. Bij de ontwikkeling wordt ook uitgegaan van 0,3 openbare parkeerplaats per woning voor bezoekers.  

Afhankelijk van het uiteindelijke plan zal in overleg met de afdeling verkeer bepaald worden hoeveel en waar deze 

parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden.   

 

Te handhaven plantsoen 

Het plantsoen op de kruising van de Molendijk en de Kleidijk blijft 

openbaar gebied. De exacte grens is nader te bepalen in samenhang 

met het plan.  Minimaal twee van de vier Noorse Esdoorns moeten 

blijven staan om het huidige hoogwaardige beeld in stand te kunnen 

houden. 

 

kabels en leidingen 

Op en rond de locatie bevinden zich geen bijzondere kabels en buizen 

waar rekening mee gehouden dient te worden.  

De ondergrondse afvalcontainers blijven staan en dienen ook tijdens de 

bouw bereikbaar te blijven.  

 

 

  



12 

   

Referentiebeelden 

                 

            

  

                      





Vestiging: 
ThuisinBouwen | Meerkerk
Energieweg 17
4231 DJ Meerkerk
0183 351334

info@thuisinbouwen.nl
www.thuisinbouwen.nl

 HERONTWIKKELING DE MEIJLLE TE RHOON

 Versie:  12-05-2020



Onderbouwing herontwikkelingsplan

Onderbouwing herontwikkelingsplan ‘De Meijlle’ (Molendijk 2a Rhoon) 
 
Vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit is het wenselijk dat de nieuwe invulling van het plangebied 
past in de stedenbouwkundige structuur de omgeving. Om deze reden heeft de gemeente een 
toetsingskader opgesteld (Ruimtelijke randvoorwaarden herontwikkeling schoollocatie de Meijlle  
te Rhoon). Dit toetsingskader biedt de ruimtelijke en stedenbouwkundige kaders waaraan een 
herontwikkeling naar wonen dient te voldoen.   
 
Stedenbouwkundige uitgangspunten  
 
Uitgeefbaar terrein 
De grens van het uitgeefbaar terrein volgt de binnenzijde van het huidige trottoir en de perceelgrenzen 
van de aangrenzende woningen. Het plantsoen op de kruising blijft openbaar gebied, zodat het 
groene beeld is gegarandeerd.  
 
Beoogd programma 
Het plan bestaat uit vier ruime bouwkavels met daarop een vrijstaande woning. 
 
Oppervlakten kavels: 

• Kavel 1: 645 m2; 
• Kavel 2: 521 m2; 
• Kavel 3: 523 m2; 
• Kavel 4: 635 m2. 

 
Bouwgrenzen 
De woningen worden op minimaal 2,5 meter van de openbare weg en minimaal 2 meter van de 
zijdelingse perceelsgrenzen gerealiseerd. De afstand tot de openbare weg en de zijdelingse 
perceelsgrenzen worden juridisch verankerd in het bestemmingsplan door de bouwvlakken 
(waarbinnen de woningen dienen te worden gerealiseerd) op minimaal 2,5 meter van de openbare 
weg en 2 meter van de zijdelingse perceelsgrenzen te leggen.  
 
Bebouwingstypologie 
Het plan bestaat uit vier ruime bouwkavels met daarop vrijstaande woningen (maximum oppervlakte 
per woning max. 100 m2 ). Voor de woningen geldt verder een maximum nok- en goothoogte van 10 
meter respectievelijk 4 meter. De maximum oppervlakte en de maximum nok- en goothoogte worden 
juridisch verankerd in het bestemmingsplan.  
 
Bijgebouwen  
In het bestemmingsplan wordt juridisch verankerd dat:  

• Vrijstaande bijgebouwen op minimaal 2 meter achter de woning moeten worden gerealiseerd. 
• De totale oppervlakte aan bijgebouwen/aanbouwen bij een woning maximaal 70 m2 mag 

bedragen (bouwpercelen van 500 m2 - 850 m2). 
• De maximale goothoogte van vrijstaande bijgebouwen 3 meter mag bedragen.   

 
Oriëntatie 
In aansluiting bij de omgeving zijn de kappen van de vrijstaande woningen zowel haaks als parallel 
aan de weg gepositioneerd.  
 
Verschijningsvorm  
Alle woningen krijgen een individuele uitstraling, waarbij de architectuur en materialisering aansluit bij 
de omgeving (zie referentiebeelden in het schetsplan). Eventuele bijgebouwen worden in samenhang 
met het de woning ontworpen en hebben een ondergeschikte uitstraling ten opzichte van de woning.  
 
Erfafscheiding  
Langs de openbare weg wordt een groene afscheiding gerealiseerd in de vorm van een haag of een 
combinatie van een muur/hek met haag met een maximale hoogte van 1,2 meter.   
 
 
 
 



Onderbouwing herontwikkelingsplan

Watercompensatie 
Het plan leidt tot een afname van het verhard oppervlak. Hierdoor zijn watercompenserende 
maatregelen niet vereist. Dit zal nader worden uitgewerkt in de toelichting van het bestemmingsplan. 
Het plan leidt tot een verbetering van de hemelwaterafvoer/bufferkwaliteit in de omgeving. 
 
Parkeren 
In het plan hebben alle kavels voldoende ruimte voor twee parkeerplaatsen op eigen terrein. De 
verplichting tot het realiseren van twee parkeerplaatsen op eigen terrein wordt juridisch verankerd in 
het bestemmingsplan, de ontwikkelingsovereenkomst en de koopovereenkomsten van de individuele 
kavels. 
 
In de huidige situatie zijn er in totaal 10 openbare langsparkeerplaatsen langs de Kleidijk en de 
Molendijk. Met de positionering van de in- en uitritten van de kavels is rekening gehouden met  
de openbare parkeerplaatsen. In het openbaar gebied worden in totaal 11 langsparkeerplaatsen 
gerealiseerd. Compensatie van parkeerplaatsen is daarmee niet aan de orde. Per saldo zorgt dit  
plan voor een verbeterde parkeersituatie in een gebied waar sprake is van een hoge parkeerdruk.  
 
Afvalcontainers 
In het kader van een goed woon- en leefklimaat is het wenselijk om de afvalcontainers te verplaatsen 
naar een andere locatie. In overleg met de gemeente is een participatietraject opgestart met de buurt 
om te komen tot een wenselijke alternatieve locatie voor de afvalcontainers in de buurt. 
 
 
 
 
 
 

Groene identiteit van de buurt blijft behouden (bomen) 
Het plan is gericht om zoveel mogelijk van de bestaande bomen en de groene identiteit van de buurt 
te behouden. De omwonenden hebben tevens aangegeven veel waarde te hechten aan het groene 
karakter en te waken voor een kaalslag op de locatie. Of dat de huidige bomen op de locatie 
gehandhaafd blijven of worden vervangen door nieuwe exemplaren is hen om het even. Door  
Copijn is een bomeninventarisatie en bomeneffectanalyse uitgevoerd om te bepalen wat de 
gezondheid/ levensverwachting van de aanwezige bomen op het terrein is én waar bij de sloop van 
het schoolgebouw en de nieuwbouw van de woning rekening dient te worden gehouden om schade  
aan de waardevolle bomen te voorkomen. In totaal staan er 13 bomen op de locatie (zie bijgevoegde 
bomeneffectanalyse van Copijn):  
 
Watercipressen (bomen 1 t/m 4) 
Deze bomen staan niet op de gemeentelijke bomenkaart en kunnen zonder kapvergunning worden 
gekapt (zie bomeneffectanalyse). Desondanks is onderzoek gedaan om de bomen te kunnen 
behouden. Hieruit is gebleken dat de bomen voor dermate veel permanente schaduw zorgen dat dit 
grote nadelige gevolgen heeft voor de woonkwaliteit van de kavels 1 en 2. Het verschuiven van de 
woningen op de kavels zal dit niet doen verhelpen. Er is tevens onderzoek gedaan om een deel van 
de bomen te behouden. Hierbij is Copijn om advies gevraagd. Copijn geeft aan dat de betreffende 
bomen samen een eenheid vormen. De kronen van de bomen zijn aan de binnenzijde kaal (zie 
bomeneffectanalyse). Het behoud van een deel van de bomen zal de groene identiteit van de buurt 
niet ten goede komen. Zoals in de bomeneffectanalyse ook staat beschreven, raadt Copijn hef af om 
deze bomen te verplanten. In overleg met Copijn is besloten om de watercipressen te vervangen door 
passende nieuwe bomen op de kavels 1 en 2. De positionering van de nieuwe bomen is aangegeven 
op het verkavelingsplan. Copijn adviseert om boomsoorten te herplanten die later in het jaar bloeien 
dan de Noorse Esdoorns en de Hollandse Iep om de bloeitijden meer te spreiden. 
 
Noorse esdoorns (bomen 5 t/m 8) 
Het openbare plantsoen met de vier Noorse esdoorns op de kruising van de twee dijken is 
beeldbepalend voor de buurt. Deze bomen blijven dan ook behouden in dit plan. Om de kwaliteit  
van deze bomen te waarborgen wordt het nieuwe trottoir op voldoende afstand van deze bomen 
gerealiseerd.  
 
Hollandse Iep (boom 9)  
Het plan is om de Hollandse Iep te behouden door deze te verplaatsen naar de zuidwesthoek van 
kavel 4. Gezien de boomkroon en de vereiste afstand van de woningen tot deze boom is verplaatsing 
van de boom noodzakelijk. Hierdoor ontstaat de benodigde ruimte om de woning op kavel 4 aan de 
voorzijde, naast de boom, te realiseren en kan er op kavel 4 een ruime achtertuin met eventueel een 
bijgebouw worden gerealiseerd. Dit plan is ook door de omwonenden als een goede ontwikkeling 
bestempeld. De vrijstaande woningen op kavel 3 en 4 worden op voldoende afstand gerealiseerd 
(buiten de boomkroon, zie verkavelingsplan).  
 
Copijn heeft bevestigd dat de verplaatsing van de Hollandse Iep op het kavel praktisch uitvoerbaar is. 
Copijn heeft aangegeven dat het goed mogelijk is om deze soort, en ook specifiek deze boom, te 
verplaatsen. Hier zitten uiteraard extra kosten aan, maar het zal de groene identiteit van de buurt ten 
goede komen.  
 
Sierperen en sparren (bomen 10 t/m 13)  
Zoals in de bomeneffectanalyse ook staat beschreven, adviseert Copijn, gezien hun matige conditie, 
deze bomen te verwijderen. In dit plan is dit juist aangegrepen om de groene identiteit van de buurt te 
versterken door ter compensatie een gelijk aantal nieuwe bomen te herplanten op de kavels 1 en 4. 
De positionering van de nieuwe bomen is aangegeven op het verkavelingsplan. Copijn adviseert  
om boomsoorten te herplanten die later in het jaar bloeien dan de Noorse Esdoorns en de Hollandse 
Iep om de bloeitijden meer te spreiden. 
 
Conclusie  
De bestaande waardevolle bomen in het plangebied blijven behouden. De te kappen bomen worden 
gecompenseerd door passende gezonde nieuwe bomen, waardoor de groene identiteit van de buurt 
blijf behouden dan wel wordt versterkt.  
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In opdracht van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. is door Copijn Boomspecialisten B.V. een Bomen 
Effect Analyse (BEA) uitgevoerd bij 13 aan de Molendijk 2A te Rhoon.  
 
Aanleiding voor dit onderzoek is de voorgenomen herontwikkeling van dit perceel. Het oude schoolgebouw 
dient verwijderd te worden, en het perceel zal onderverdeeld worden in 4 percelen met op elk perceel een 
vrijstaande woning. De opdrachtgever wil weten wat de invloed van het project op de betreffende bomen is en 
heeft Copijn gevraagd dit middels een BEA inzichtelijk te maken. 
 
Een BEA is een gestandaardiseerde onderzoeksmethode om de mogelijke effecten van ruimtelijke ingrepen te 
beoordelen. De volgende vragen staan centraal: 
 

• Wat is de huidige kwaliteit van de bomen? 

• Welke effecten hebben de plannen of werkzaamheden op de bomen? 

• Welke maatregelen of projectaanpassingen zijn nodig om de bomen te kunnen behouden? 

• Zijn er bomen op het perceel die in aanmerking komen voor een verplanting? 
 

In dit onderzoek is gebruikt gemaakt van de eerder op gestelde boominventarisatie (Boominventarisatie Rhoon 
Molendijk, project de Meijlle, 10-12-2019). De gegevens uit deze rapportage zijn opgenomen in dit rapport. Het 
aanvullende veldwerk is uitgevoerd op vrijdag 6 maart 2020 door Jorian Eichholtz, boomtechnisch adviseur 
namens Copijn Boomspecialisten B.V. 
In het onderzoek is zijdelings gekeken naar de verplantbaarheid van de moerascipressen. Hoewel dit onderzoek 
geen volledig verplantbaarheidsonderzoek betreft is er wel een uitspraak gedaan over de mate van 
verplantbaarheid. 
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2.1 Boomlocatie(s) 
De bomen staan op de te ontwikkelen bouwpercelen zoals hieronder in de afbeeldingen opgenomen. Op de 
huidige locatie staat een aaneengesloten pand met tegelverharding daaromheen en boomgroepen. 
De wens van de opdrachtgever bestaat om op basis van het verkavelingsplan de bomen 1- 4 te kappen in 
verband met de ontsluiting van kavel 1, de bomen 6 – 9 te behouden en de bomen 10 – 13 te kappen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding boven: luchtfoto met boompositie en nummers 
Afbeelding onder: verkavelingsplan beoogd door opdrachtgever 
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2.2 Algemeen bomenbeleid 
In de gemeente Albrandswaard mogen bomen die op de gemeentelijke bomenkaart staan niet zonder 
kapvergunning worden gekapt. Een aantal bomen in dit onderzoek staan op deze bomenkaart, en mogen dus 
niet zonder kapvergunning worden gekapt. Bomen die niet op deze kaart staan (boom 1 tot en met 4, 12 en 13) 
mogen in principe zonder kapvergunning worden gekapt.  
Van alle bomen in dit onderzoek is een boomtechnische beoordeling gemaakt van de omgevingswaarde die de 
bomen hebben, ongeacht of er een kapvergunning noodzakelijk is of niet. Bomen waarbij geen kapvergunning 
noodzakelijk is vertegenwoordigen namelijk een waarde die vergelijkbaar kan zijn met beleidsmatig beschermde 
bomen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bomenkaart met beleidsmatig beschermde bomen  

 

2.3 Algemeen conditiebeeld en kwaliteit 
De onderzoeksbomen kunnen worden onderverdeeld in een viertal clusters, of boomgroepen, zoals op de 
luchtfoto duidelijk is te zien. Buiten de boomclusters op het perceel bevindt zich onder- en haagbeplanting uit 
diverse soorten waaronder Acer campestre (veldesdoorn) en Mahonia (Mahonie struik).  
 
Tijdens de veldinspectie zijn 13 bomen gecontroleerd. Per boom zijn diverse boomtechnische parameters en 
indien nodig boomtechnische maatregelen beschreven. Voor een samenvattende beschrijving per boom wordt 
verwezen naar de bomenlijst in bijlage 2. Hieronder worden de belangrijkste bevindingen per cluster 
beschreven.  
 

Ten westen van schoolgebouw: boom 1 tot en met 4 
Hier staan vier volwassen watercipressen (Metasqoiua glyptostroboides). Het betreffen exemplaren met een 
goede conditie die samen een eenheid vormen en vermoedelijk gelijktijdig zijn geplant en opgegroeid. Dit maakt 
dat de binnenzijde van de kronen wat kaler is als de bomen afzonderlijk benaderd zouden worden.  
De bomen kennen geen gebreken en hebben een hoge levensverwachting. 
De wens van de opdrachtgever voor deze boomgroep is om alle vier de bomen te kappen.  
 

Ten zuiden van schoolgebouw: boom 5 tot en met 8 
Ten zuiden van het schoolgebouw staan een viertal Noorse esdoorns (Acer platanoides) in een samengesteld 
groepsverband. Eén van deze bomen verkeerd in een mindere conditie (boom 7). Deze bomen staan op de 
gemeentelijke bomenlijst, behorend tot de gemeentelijke hoofdbomenstructuur. Dit maakt dat deze boomgroep 
een beschermde beleidsstatus. Behoudens de esdoorn die in mindere conditie is hebben de bomen een hoge 
levensverwachting.  
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Watercipres aan de westkant van het te slopen schoolgebouw. 

 
 
 
 

Aanzicht esdoorns die tevens beeldbepalend zijn en mede daarom zijn opgenomen in de Hoofdbomenstructuur 
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Ten oosten van schoolgebouw: boom 9 tot en met 11 
Ten oosten van het schoolgebouw staat een bijzonder fraaie iep (Ulmus x hollandica 'Groeneveld') met twee 
onderstandige sierperen (Pyrus calleryana 'Chanticleer'). De iep verkeren in goede conditie, echter de sierperen 
vanwege hun onderstandige locatie een matige conditie. De peren bevatten dood hout in de kroon en boom 11 
heeft een uitgebroken top. Ten opzichte van de hoge toekomstverwachting van de iep, hebben de sierperen een 
lage toekomstverwachting. 
De drie bomen behoren tot de gemeentelijke hoofdbomenstructuur. De twee peren hebben een stamdiameter 
kleiner dan 20 cm waardoor voor deze bomen geen kapvergunning noodzakelijk is.  

 

 
Aanzicht vanaf de Kleidijk 
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Ten noorden van het schoolgebouw: boom 12 en 13 
Deze zijde van het perceel ligt wat verscholen en is overwoekerd. Desalniettemin staan er twee fijnsparren. 
Hoewel hun conditie nog voldoende is hebben zij een slechte kroonopbouw en een geringe esthetische waarde. 
Beide sparren hebben een stamdiameter kleiner dan 20 cm en daardoor is geen kapvergunning noodzakelijk.  
 

 
Onaangeroerd stukje groen met een tweetal fijnsparren 
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Bij het groeiplaatsonderzoek is de ondergrondse groeiruimte en de beworteling van de bomen in kaart gebracht 
om de effecten van de voorgenomen werkzaamheden in te kunnen schatten. Daarvoor zijn twee profielkuilen 
gegraven op plekken waar de werkzaamheden in conflict kunnen komen met de ondergrondse boomdelen. 
Tevens is er een grondboring gezet om de bodemopbouw en de grondwaterstand inzichtelijk te maken. De 
resultaten worden in dit hoofdstuk aan de hand van tabellen en foto’s toegelicht. In Bijlage 3 is een overzicht 
gegeven van de locaties binnen het onderzoeksgebied waar het groeiplaatsonderzoek is uitgevoerd. 
 

3.1 Profielkuil 1 
De eerste profielkuil is gegraven tussen de bomen 3 en 4. De bomen staan vrij dicht op elkaar en staan ten 
opzichte van de nieuwe bebouwing in op zeer dicht bij deze bebouwing.  
De profielkuil is tot een diepte van 60 centimeter onder maaiveld gegraven. De bevindingen staan in 
onderstaande tabel samengevat. 
 
Resultaten profielkuil 1 

Diepte 
cm/-mv 

Bodemprofiel Beworteling 

0 – 60 Humusarm, grijs zand/grijze klei • Intensieve haarbeworteling 

• Dikkere wortels (Ø 7cm) 

60 > Grondwater n.v.t. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding boven: locatieaanduiding profielkuil 
Afbeelding onder: detail profielkuil, met onderin grondwater 
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3.2 Profielkuil 2 
De tweede profielkuil is gegraven op circa 1,3 meter afstand van boom 8. Op deze afstand zal volgens de 
ontwerptekeningen de nieuwe erfgrens worden gerealiseerd. Dit houdt in: de overgang van tuin naar trottoir. 
Deze profielkuil heeft een diepte van slechts 45 centimeter. Dit vanwege de hoge wortelintensiteit ter plaatse. 
Dieper graven zou voor onnodig veel wortelschade hebben geleid. Onderstaande tabel geeft de resultaten van 
deze profielkuil schematisch weer. 
 
Resultaten profielkuil 2 

Diepte 
cm/-mv 

Bodemprofiel Beworteling 

0 - 25 Humeuze teelaarde met klei • Intensieve haarbeworteling 

• Dikkere wortels (Ø 4 cm) 

25 - 45 Humusarm, grijs zand/grijze klei 
(puinhoudend) 

Matig intensieve beworteling 

Afbeelding links: locatieaanduiding profielkuil 
Afbeelding rechts en onder: detail profielkuil 
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3.3 Grondboring 
Om een beeld te kunnen krijgen van de bodemopbouw en de vochthuishouding is op de onderzoekslocatie, in 
het gazon nabij boom 9 , een boring gezet. 
 

Diepte 
cm/-mv 

Bodemprofiel 

0 - 25 Humeuze teelaarde met klei 

25 - 50 Humusarm, grijs zand/grijze klei met roestdeeltjes 

50 - 70 Humusarm, donkergrijze klei met roestdeeltjes 

70 >  Grondwater 

Afbeelding boven: locatieaanduiding grondboring 
Afbeelding onder: detail grondboring 
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In dit hoofdstuk worden de effecten die de realisatie van de plannen hebben op de kwaliteit van de bomen 
beschreven en beoordeeld. 
 

4.1 Verwachte werkzaamheden 
Op het perceel van Molendijk 2A, wordt de huidige bebouwing gesloopt en vervangen door vier vrijstaande 
woningen. Onderstaande afbeelding geeft schematisch weer wat deze werkzaamheden voor de bomen 
inhouden. 
 
Globaal worden de volgende werkzaamheden onderscheiden: 

• Slopen bestaande bebouwing 

• Opbreken verhardingen op maaiveld (trottoirtegels) 

• Funderingswerkzaamheden en bouwen van vier vrijstaande woningen 

• Aanleggen diverse nutsvoorzieningen 
 

 
Situatie boven met oud ontwerp (rode lijnen) over de huidige situatie, inclusief bomen, heen gelegd  
Nieuwe situatie onder met actuele status ontwerp en in groene stippen de huidige bomen bij benadering 
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4.2 Verwachte effecten 
Per werkzaamheid zijn er verschillende (negatieve) effecten op de bomen te verwachten. Deze te verwachte 
effecten zullen per werkzaamheid hieronder worden weergegeven. 
 
Slopen bestaande bebouwing 
Bij het slopen van het huidige oude schoolgebouw zal groot materieel worden ingezet. Hierbij is rondom het 
schoolgebouw ruimte nodig om het gebouw af te breken volgens de huidige wet- en regelgeving. 
Kans op stam-, kroonschade en bodemverdichting zijn hierbij verhoogd. De kronen van de bomen 5, 6, 9, 12 en 
13 reiken tot aan de gevel van het oude schoolgebouw. Bij het slopen van dit gebouw is de kans op stam- en 
kroonschade verhoogd. 
Door het schoolgebouw te slopen zal rondom het schoolgebouw groot materieel ingezet moeten worden. Kans 
op bodemverdichting bij dezelfde bomen, met wortelschade tot gevolg, is hierbij verhoogd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boomkronen reiken tot aan de gevel van het te slopen schoolgebouw 

 
Opbreken verhardingen op maaiveld (trottoirtegels) 
Het opbreken van de verhardingen op het maaiveld heeft bij onzorgvuldig handelen een negatief effect op de 
bomen 1, 2 en 4. De wens bestaat om deze bomen te kappen waardoor dit knelpunt vervalt. Deze bomen 
wortelen namelijk erg oppervlakkig, onder de verharding door. Wortelschade door het verwijderen van 
verhardingen op het maaiveld is verhoogd. Wortelschade met een wortelverlies van 15 tot 25% is hierbij te 
verwachten.  
 
Bouwen van vier vrijstaande woningen 
Aan de hand van de laatste ontwerptekeningen is op te maken dat de bomen 1, 2, 3, 4, 9, 10 en 11 in of tegen de 
nieuwe bebouwing aan komen te staan. In de praktijk is deze situatie niet haalbaar. Zo is er minimaal 3 meter 
ruimte rondom, en 10 meter in de hoogte nodig om de bebouwing op te bouwen. Ondergronds zal de fundering 
ook ruimte in beslag nemen, en zal er een tijdelijke bronnering actief zijn om de hoge grondwaterstand te 
verlagen. De genoemde bomen zullen aan de hand van het laatste ontwerp moeten wijken om dit te realiseren.  
Aanleggen diverse nutsvoorzieningen 
De nieuwe woningen zullen worden aangesloten op diverse nutsvoorzieningen. Hiervan zijn nog geen gegevens 
beschikbaar, waardoor hierover nu nog geen effecten beschreven kunnen worden.  
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5.1 Conclusies 
Op basis van het onderzoek zijn de volgende conclusies getrokken: 
 

• De bomen 5 tot en met 11 staan op de gemeentelijke bomenkaart aangegeven. Dit houdt in dat zij niet 
zonder kapvergunning gekapt mogen worden. De overige bomen, waaronder de bomen 1 tot en met 4 
(de vier watercipressen) staan niet op de gemeentelijke bomenkaart en kunnen zonder kapvergunning 
gekapt worden. 
 

• De bomen 1 tot en met 6, 8 en 9 verkeren in voldoende conditie en hebben een hoge 
toekomstverwachting (> 15 jaar). 

 

• De bomen 7, 10 tot en met 13 hebben een matige conditie en een lage tot middelhoge 
toekomstverwachting. 

 

• Het grondwater bevindt zich tussen de 60 en 70 centimeter onder maaiveld. Dit houdt in dat de bomen 
in een grondwaterprofiel staan. Dit is een profiel waarbij gedurende het hele jaar voldoende (capillaire) 
vochtnalevering vanuit het grondwater naar de boomwortels mogelijk is. De bomen wortelen niet in 
(maar wel tot aan) het grondwater, dus de kluiten zijn zeer oppervlakkig en wijdverspreid. 
 

• Bij het slopen van het huidige schoolgebouw is de kans op stam- en kroonschade bij de bomen 5, 6, 9, 
12 en 13 verhoogd. Voor de bomen 12 en 13 zal de schade dusdanig groot zijn, dat duurzaam behoud 
geen optie meer is. Aanpassingen in werkwijze is noodzakelijk om dit te voorkomen zoals het slopen van 
binnenuit. 
 

• Bij het slopen van het huidige schoolgebouw is de kans op bodemverdichting bij de bomen 5, 6, 9, 12 en 
13, met wortelschade tot gevolg, verhoogd. Voor de bomen 12 en 13 zal de schade dusdanige groot zijn, 
dat duurzaam behoud geen optie meer is. Aanpassingen in werkwijze is noodzakelijk om dit te 
voorkomen zoals het aanbrengen van een degelijke drukverdelende laag door stalen rijplaten en inzet 
van kleiner materiaal. 
 

• Het bouwen van nieuwe woningen op de locaties zoals aangeven in het laatste ontwerp gaat ten koste 
van de bomen 1, 2, 3, 4, 9, 10 en 11 waardoor kap gewenst is door de opdrachtgever. Aanpassingen in 
het ontwerp zijn noodzakelijk om in ieder geval boom 9 duurzaam te behouden. Voornemen is om de 
woning nabij boom 9 te versmallen. In de praktijk is 1,5 m buiten de kroonlijnen nodig voor handhaving 
boom. 
 

• Bij het realiseren van de vier nieuwe woningen zal bronnering noodzakelijk zijn. Door binnen het 
groeiseizoen bronnering toe te passen, is de kans reëel dat de bomen geen grondwater meer tot hun 
beschikking hebben, en volledig afhankelijk zijn van eventuele regenval. Dit is onder voorbehoud van 
welke bronneringstechniek wordt toegepast en welke effecten dit heeft op de omliggende 
grondwaterstanden hetgeen, in geval van bemaling, nader uitgewerkt moet worden in een 
bemalingsplan. De bomen kunnen hierbij in droge perioden sterk in conditie achteruitgaan met 
eventueel uitval tot gevolg.  
 

• Het perceel bij de bomen 7 en 8 lijkt schuin afgekort te worden. Hierdoor vallen de bomen 7 en 8 in het 
nieuwe trottoir van de openbare ruimte. Aanpassingen in het ontwerp zijn noodzakelijk om de 
negatieve effecten hiervan te voorkomen. 
 

• Het aanleggen van nutsvoorzieningen is nog niet in beeld gebracht. Hier kunnen dus nog geen 
conclusies over worden getrokken in dit effectenonderzoek. In een later stadium dient hier nog 
aandacht aan besteed te worden. 
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• Op het perceel van H. de Koninglaan staat een particuliere den (Pinus) welke erg dicht op de nieuwe 
woning komt te staan. Geadviseerd wordt of te kijken of de woning meer westelijk gebouwd kan 
worden, of dat in samenspraak met de boomeigenaar maatregelen getroffen kunnen/mogen worden 
zoals het snoeien van de boom. 

 

• Watercipressen zijn bomen die vaak goed verplantbaar zijn. Echter in dit geval betreft het grote 
exemplaren die tot 60 centimeter onder maaiveld wortelen vanwege de hoge grondwaterstand. Bij een 
kluithoogte van 60 centimeter dient de totale diameter van de kluit 8 meter te zijn om zonder 
voorbereiding te kunnen verplanten. We raden af om deze bomen te verplanten, nog afgezien van de 
voorbereidingstijd van minimaal 2 jaar die nodig zou zijn voor een normale slagingskans.  
 

• Gezien alle voorgenomen werkzaamheden die op basis van het huidige plan te voorzien zijn, zijn de 
bomen 1 tot en met 4 en 9 tot en met 13 niet te handhaven. Voor de bomen 5 tot en met 7 geldt op 
basis van het huidige plan een structurele conditionele achteruitgang met een lagere 
toekomstverwachting tot gevolg. Hier zijn nog aanpassingen in het ontwerp voor nodig.  
 

5.2 Adviezen 
Op basis van de conclusies uit dit onderzoek zijn de volgende adviezen opgesteld: 
 

• Uitgaande van enkele ontwerpwijzigingen en behoud van beleidsmatig beschermde bomen blijven er 7 
bomen staan en worden er 6 gekapt. Hierbij zijn bomen van buurpercelen niet meegerekend.   
Afgewogen dient te worden of aanpassingen in het ontwerp gewenst en mogelijk zijn om de 7 bomen te 
behouden. Door bijvoorbeeld enkele woningen te verschuiven kan nog voorkomen worden dat de 
bomen 1 tot en met 4 en boom 9 gekapt moeten worden. 

 

• Voor de bomen 5 en 6 geldt dat zij vooraf aan de (sloop)werkzaamheden gesnoeid dienen te worden. 
Let hierbij op dat er niet meer dan 20% van de kroon gesnoeid wordt en de habitus van de kroon intact 
blijft. Meer snoeien heeft tot gevolg dat dit onder kappen valt en er een vergunning benodigd is. 
 

• Voor de bomen 7 en 8 dient de erfgrens naar de openbare ruimte te blijven zoals in de huidige situatie. 
Op deze wijze wordt onnodig wortelverlies voorkomen, en kunnen de bomen duurzaam in stand 
gehouden blijven. 
 

• Boom 9 kan alleen gehandhaafd blijven als de geplande woning een flink stuk verderop het perceel 
wordt gebouwd (1,5 meter buiten de huidige kroonprojectie). 
 

• Boom 10 en 11 hebben een lage toekomstverwachting en een matige conditie. Geadviseerd wordt deze 
bomen voor aanvang van de werkzaamheden te verwijderen. 
 

• Boom 12 en 13 hebben een middelhoge toekomstverwachting. Gezien de voorgenomen 
werkzaamheden zullen zij dusdanig veel negatieve effecten hebben, dat het valt aan te bevelen deze 
bomen, voordat de werkzaamheden aanvangen, te verwijderen. 
 

• Wortels ø > 5 cm die tijdens de werkzaamheden worden aangetroffen en verwijderd dienen te worden, 
worden deskundig afgezaagd. Indien tijdens de werkzaamheden wortels ø > 10 cm worden aangetroffen 
dient een bomenwacht ingeschakeld te worden. Dit is een boomverzorger of boomadviseur met het 
certificaat ETW/ETT of vergelijkbaar en beslist ter plaatse of de wortel al dan niet kan worden afgezet. 
 

• Om de stam en stamvoet te beschermen wordt aanbevolen om voor aanvang van de werkzaamheden 
stamommanteling op de bomen aan te brengen. Deze bestaat uit een ring van verticaal geplaatste 
planken rondom de stam en stamvoet. Om de stam is over de takvrije lengte (bemantelde) drainbuis 
gewikkeld om eventuele klappen op te vangen. 
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• De bomen dienen te worden beschermd door middel van afzet materiaal zoals vaste bouwhekken. Door 
deze te plaatsen langs het tracé waar niet gewerkt wordt voorkom je dat daar materiaal en materieel 
wordt opgeslagen.  

 

• Voor de werkzaamheden binnen de kroonprojectie wordt aanbevolen om met klein materieel te werken 
(< 2000 kg). Hiermee wordt structuurbederf en verdichting van de bodem beperkt. 
 

• Na een aanpassing in het ontwerp kan nog met een boomdeskundige worden overlegd of het 
definitieve ontwerp goed is ingepast en aangepast op de bomen. Dit document dient ter onderbouwing 
van het ontwerp naar bevoegd gezag voor wat betreft randvoorwaarden en het in beeld brengen van de 
aanpassingen van het ontwerp.   
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Conditiebeoordeling  
De conditie van de bomen wordt onder meer beoordeeld op basis van scheutlengte, knopzetting en 
kroonvorming (vertakkingpatroon). Waar vitaliteit meer zegt over het regeneratief vermogen van bomen is het 
aspect conditie alleen een momentopname. Voor eerste genoemde zijn meerdere bezoeken verdeeld over 
meerdere groeiseizoenen nodig. De conditie wordt door Copijn ingedeeld in de categorieën voldoende, matig, 
slecht en stervende of dood. Hieronder volgt een korte toelichting op de conditie bepalende aspecten.  
 
Voldoende:  Normaal groeiende twijgen, voldoende aantal knoppen op kort- en langloten; soms 

verminderde ontwikkeling van zijknoppen; 
Matig: Verminderde twijggroei, transparante kroon door verminderde ontwikkeling van zijknoppen; 

afstervende takuiteinden in buitenrand kroon, regeneratiegroei op stam en/of hoofdtakken; 
Slecht: Sterk transparante kroon door grootschalig afgestorven twijgen en takken, nauwelijks groei, 

afgestorven takuiteinden.  
Dood:  geheel afgestorven boom of bijna volledig afgestorven boom. 
 

     
 
 

     
 
 
 
 

Voldoende Voldoende 

Matig Slecht 
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Stabiliteit en structuur 
Naast de conditie is de stabiliteit en structuur van de bomen beoordeeld. Bij deze beoordeling wordt visueel 
naar symptomen gezocht die veroorzaakt (kunnen) zijn door gebreken. De bomen worden hierbij op vier 
onderdelen beoordeeld: de stamvoet, stam en kroon. Er wordt gezocht naar gebreken in één of meerdere 
onderdelen van de bomen, zoals (parasitaire) zwammen, scheuren in het hout, holtes, verdikkingen in 
(onder)stam e.d. 
 
Voldoende:  Geen signalen van mechanische verzwakking of hoogstens signalen van lichte mechanische 

verzwakking: bijvoorbeeld beginnende overbelasting, lichte mechanische beschadigingen, 
middelgrote snoeiwonden of ontwikkelende groeibanen; 

Matig: Signalen van vrij ernstige mechanische verzwakking: bijvoorbeeld overbelaste hoofdtakken, 
plakoksels met versterkingsgroei, inrottende wonden of recente scheefstand; 

Slecht: Mechanisch sterk verzwakte boom: bijvoorbeeld diep inrottende wonden, acute dreiging van 
uitbreken van takken, stambreuk of windworp. 

 
 

     
 
 
 
  

Mechanische schade Holte in stam 
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Toekomstverwachting 
Op basis van conditie, gebreken, standplaats en soortspecifieke eigenschappen wordt de (actuele) 
toekomstverwachtingsklasse bepaald. De toekomstverwachting geldt bij gelijkblijvende omstandigheden en is 
geen maximale levensduur van de boom. De toekomstverwachting is een indicatie van de periode waarbinnen 
geen uitval van de boom wordt verwacht. Het is dus goed mogelijk dat een boom (veel) ouder wordt dan de 
opgegeven toekomstverwachtingsklasse. Tussen vergelijkbare even oude, gezonde kort- en langlevende 
boomsoorten kan de toekomstverwachting variëren. 
 
Een hoge toekomstverwachting betekent dat er op dit moment geen belemmeringen voor een duurzame 
ontwikkeling van de boom te verwachten zijn. De boom kan nog langer dan circa 15 jaar behouden blijven. 
Bij een middellange toekomstverwachting wordt ervan uitgegaan, dat een boom nog circa 10 à 15 jaar (of 
langer) gehandhaafd kan blijven. Aan de hand van maatregelen zoals groeiplaatsverbetering kan de omloop in 
veel gevallen nog worden verbeterd. 
Bij bomen met een lage toekomstverwachting is afsterven binnen een aantal jaren te verwachten. Problemen 
met de stabiliteit en/of kwaliteit kunnen aan de orde zijn. Mogelijk is rooien aan de orde maar misschien kan de 
boom, eventueel in gewijzigde vorm, als flora en fauna boom ter plaatse nog behouden blijven.  
 
Groeiplaatsonderzoek 
De kwaliteit en omvang van de groeiplaats (ondergrondse groeisituatie) van een boom is veelal bepalend voor 
haar ontwikkelingsmogelijkheden. Indien er sprake van een afnemende conditie is het belangrijk te weten in 
hoeverre dit is toe te schrijven aan eventuele ongunstige groeiplaatsomstandigheden. 
Wanneer er veranderingen binnen het wortelstelsel plaatsvinden is het belangrijk om te weten welke impact dit 
op de boom kan hebben. Hiervoor is het essentieel om een beeld te hebben van de opbouw van het 
bodemprofiel en het wortelstelsel. In het kader van dit onderzoek is de groeiplaats en de wortelsituatie daarom 
op meerdere plekken nader bekeken.  
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Boomnummer Boomsoort  (Wetenschappelijk) 
Boomsoort 

(Nederlands) 
Stamdiameter Kroondiameter Boomhoogte Standplaats Conditie 

Kwaliteit 
stamvoet 

Kwaliteit 
stam 

Kwaliteit 
kroon 

Kenmerken Gebreken Toekomstverwachting 

1 Metasequoia glytostroboides Watercipres 61 - 70 cm. 9 - 12 m. > 24 m. Beplanting Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Wortelopdruk   Hoog (> 15 jaar) 

2 Metasequoia glytostroboides Watercipres 61 - 70 cm. 9 - 12 m. > 24 m. Beplanting Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Wortelopdruk   Hoog (> 15 jaar) 

3 Metasequoia glytostroboides Watercipres 61 - 70 cm. 9 - 12 m. > 24 m. Beplanting Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Wortelopdruk   Hoog (> 15 jaar) 

4 Metasequoia glytostroboides Watercipres 71 - 80 cm. 9 - 12 m. > 24 m. Beplanting Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Wortelopdruk   Hoog (> 15 jaar) 

5 Acer platanoides Noorse esdoorn 41 - 50 cm. 12 - 15 m. 9 - 12 m. Beplanting Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende     Hoog (> 15 jaar) 

6 Acer platanoides Noorse esdoorn 21 - 30 cm. 6 - 9 m. 9 - 12 m. Beplanting Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende     Hoog (> 15 jaar) 

7 Acer platanoides Noorse esdoorn 21 - 30 cm. 6 - 9 m. 9 - 12 m. Beplanting Matig Voldoende Voldoende Matig   Terug stervende kroon Middelhoog (10 tot 15 jaar) 

8 Acer platanoides Noorse esdoorn 31 - 40 cm. 6 - 9 m. 9 - 12 m. Beplanting Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende     Hoog (> 15 jaar) 

9 Ulmus x hollandica 'Groeneveld' Hollandse iep 61 - 70 cm. 12 - 15 m. 12 - 15 m. Gazon Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende     Hoog (> 15 jaar) 

10 Pyrus calleryana 'Chanticleer' Sierpeer 10 - 20 cm. 0 - 3 m. 0 - 6 m. Gazon Matig Voldoende Voldoende Matig     Laag (0 tot 5 jaar) 

11 Pyrus calleryana 'Chanticleer' Sierpeer 10 - 20 cm. 0 - 3 m. 0 - 6 m. Gazon Matig Voldoende Voldoende Matig   Gebroken top Laag (0 tot 5 jaar) 

12 Picea abies Gewone spar 10 - 20 cm. 0 - 4 m. 12 - 15 m. Beplanting Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende     Middelhoog (10 tot 15 jaar) 

13 Picea abies Gewone spar 10 - 20 cm. 0 - 4 m. 12 - 15 m. Beplanting Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende     Middelhoog (10 tot 15 jaar) 

   
  

      
 

  

Let op! Enkele van de hierboven opgestelde gegevens wijken af van de gegevens uit de voorgaande rapportage. Dit vanwege een eerder 
foutief ingevulde tabel op basis van soorten die met winterkenmerken per abuis zijn aangezien voor een andere soort. 
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project de Meijlle
Opdrachtgever: Van den Heuvel 
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Schaal:            1 : 500
Formaat:          A3
Datum:            9 maart 2020
Getekend:        J. Eichholtz

Onderzoeksbomen

Overige bomen

Kroondiameter

Legenda

Onderzoeksbomen

Overige bomen

Kroondiameter

Legenda

Profielkuil 1

De rode lijnen geven de nieuwe
voorgenomen situatie weer, op
basis van het laatste ontwerp.
De ondergrond is afkomstig van
OpenStreetMap.

Profielkuil 2

Grondboring

dekkerm
Typewritten Text

dekkerm
Typewritten Text

dekkerm
Typewritten Text
Er is inmiddels een nieuw ontwerpbeschikbaar.Dat is opgenomenop de volgende bladzijde en van toepassing.



Situatie | 1:500

1.

2.
3.

4.

bestaande
cluster bomen 
laten staan

5x langsparkeren 2,0x6,0m

6x langsparkeren 2,0x6,0m

30 
mete

r

                       36 m
eter

bestaande iep
verplaatsen

p p

p p

p
p

p
p



  

Blad 1 van 6 

 

 

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder 

Inzake bestemmingsplan `Molendijk 2a Rhoon’  

Kenmerk 193688 

Datum 25-08-2020 
 

 

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard. 
 

Bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op de voormalige schoollocatie ‘de Meijlle’ vier 
vrijstaande woningen te realiseren. Het plangebied is aan de zuid- en westzijde begrensd door de 
Molendijk en aan de noord- en oostzijde door de woonpercelen aan de H. de Koninglaan. De globale 
begrenzing van het plangebied is in de navolgende afbeelding weergegeven. 
 

Figuur 1: Weergave van het plangebied 
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Procedure 
Op de voorbereiding van het hogere waardenbesluit is afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing. Het ontwerpbesluit zal tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan 
ter inzage worden gelegd. 

 

Algemeen toetsingskader 

Inleiding 

De Wet geluidhinder (Wgh) beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidbelasting. In de 

Wgh, en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen, zijn normen opgenomen voor de ten hoogste 

toelaatbare geluidbelasting (voorheen voorkeurswaarden genoemd) van onder meer wegverkeer, 

spoorwegverkeer en industrieterreinen. De regelgeving gaat daarbij uit van ten hoogste toelaatbare 

geluidbelasting en hogere waarden dan de ten hoogste toelaatbare waarden (de maximale hogere 

waarden). Een geluidbelasting onder de voorkeurswaarde wordt zonder meer aanvaardbaar geacht, 

terwijl een geluidbelasting boven de maximale hogere waarden niet toegestaan is. Indien de 

voorkeurswaarde wordt overschreden, dienen er maatregelen te worden getroffen om de 

geluidbelasting te verlagen tot de voorkeurswaarde. In bepaalde situaties kunnen er echter geen of 

onvoldoende maatregelen worden getroffen, omdat deze maatregelen stuiten op bezwaren van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. In die 

situaties kunnen er hogere waarden dan de voorkeurswaarden worden toegestaan tot aan de maximale 

hogere waarde. Daarbij dient in ieder geval te worden voldaan aan de eisen die gelden ten aanzien van 

de binnenniveaus in verblijfsruimten van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen.  

 
Wegverkeerslawaai 
Het plangebied ligt in de onderzoekszone van de N492 (Groene Kruisweg), de Rijsdijk, de 
Binnenbaan en de Ghijseland. Binnen zones langs wegen is de voorkeurswaarde voor woningen 48 
dB. Voor nieuwe woningen langs een bestaande weg bedraagt de maximale hogere waarde (in 
stedelijk gebied) 63 dB. De maximaal toelaatbare binnenwaarde in een verblijfsruimte van een woning 
bedraagt 33 dB. 

 
Spoorwegverkeerslawaai 

Het plangebied ligt niet binnen een zone van een spoorweg.  

 
Industrielawaai 

Het plangebied bevindt zich binnen de zone van het industrieterrein Waal-/Eemhaven. 

 
Op 22 december 1997 is door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland voor het 
industrieterrein Waal-/Eemhaven het saneringsprogramma vastgesteld. Door de Minister van VROM is 
op 17 januari 2001 een besluit genomen over de Maximaal Toelaatbare Geluidniveaus (MTG's) nabij 
de woningen gelegen rondom het industrieterrein. 

 
De geluidbelasting vanwege het industrieterrein op de woningen is bepaald zoals het convenant 
geluidruimte Waal-/Eemhaven voorschrijft. Het bouwplan ligt niet binnen het communicatiegebied. Voor 
de bepaling van de geluidbelasting op de gevels volstaat de standaardmethode voor geluidberekening.  

 

Binnen zones van een industrieterrein bedraagt de voorkeurswaarde 50 dB(A). Voor nieuwe woningen 

binnen een bestaande zone van een industrieterrein bedraagt de maximale hogere waarde 55 dB(A). 

De maximaal toelaatbare binnenwaarde in een verblijfsruimte van een woning bedraagt 35 dB(A). 

 

Cumulatie 
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Indien woningen zich binnen de zones van meerdere geluidbronnen bevinden, moet onderzoek 

worden verricht naar de gecumuleerde geluidbelasting. Voor het bestemmingsplan is geen sprake van 

cumulatie van geluid. 

 

Gemeentelijk toetsingskader 
In de ‘Beleidsregel vaststellen hogere waarde gemeente Albrandswaard’ (hierna Beleidsregel) zijn 
criteria vastgelegd voor het vaststellen van hogere waarden. 
 
Wij hebben in het Actieplan EU-richtlijn omgevingslawaai, tweede tranche (hierna Actieplan) 
plandrempels vastgesteld. De plandrempel voor wegverkeerslawaai is 65 dB. In het Actieplan is ook 
bepaald dat boven de 65 dB geen hogere waarde kan worden vastgesteld en dat de ontwikkeling 
ongewenst is. 
 

Akoestisch onderzoek 
De resultaten van het onderzoek naar de geluidbelasting op de geplande woningen zijn weergegeven 
in het akoestisch onderzoeksrapport ‘Bouwplan Molendijk 2a te Rhoon, Akoestisch onderzoek 
wegverkeerlawaai en industrielawaai’ (projectnummer S201919) van februari 2020 uitgevoerd door 
Adromi. Het akoestisch onderzoek voldoet aan de bepalingen van de Wet geluidhinder, de 
Handreiking Waal-/Eemhaven, de Beleidsregel en het Actieplan.  
 

Motivering besluit 

Wegverkeerslawaai ten gevolge van de N492 (Groene Kruisweg) 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de Groene Kruisweg op de 

woningen maximaal 42 dB bedraagt. De voorkeurswaarde wordt hierdoor niet overschreden. 

 
Wegverkeerslawaai ten gevolge van de Rijsdijk 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de Rijsdijk op de woningen 

maximaal 39 dB bedraagt. De voorkeurswaarde wordt hierdoor niet overschreden. 

 

Wegverkeerslawaai ten gevolge van de Binnenbaan  

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de Binnenbaan op de 

woningen maximaal 36 dB bedraagt. De voorkeurswaarde wordt hierdoor niet overschreden. 

 

Wegverkeerslawaai ten gevolge van de Ghijseland 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de Ghijseland op de woningen 

maximaal 31 dB bedraagt. De voorkeurswaarde wordt hierdoor niet overschreden. 

 
Industrielawaai ten gevolge van Waal-/Eemhaven 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van het industrieterrein  

Waal-/Eemhaven op de woningen de voorkeurswaarde van 50 dB(A) overschrijdt. De geluidbelasting 

bedraagt 54 dB(A). 
 
Het kosteneffectief reduceren van de geluidbelasting van industrieterrein Waal-/Eemhaven is niet 
mogelijk. Tijdens de sanering van het industrieterrein in de jaren ’90 zijn alle kosteneffectieve 
maatregelen reeds getroffen. De maximale hogere waarde van 55 dB(A) wordt niet overschreden, zodat 
een hogere waarde voor de woningen kan worden vastgesteld. 

 

Cumulatie van geluid en Actieplan 

De gecumuleerde geluidbelasting door wegverkeerslawaai bedraagt maximaal 56 dB (zonder 

toepassing van de aftrek uit artikel 110g van de Wgh). Hierdoor wordt voor de woningen aan de 

plandrempel van 65 dB voldaan.  
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Cumulatie van geluid en gevelwering 
Voor de bepaling van de noodzakelijke geluidwering van de gevels van de woningen dient naast het 
industrielawaai ook het wegverkeerslawaai te worden beschouwd. Voor woning kavel 4 is de 
gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer (56 dB) hoger dan de geluidbelasting 
ten gevolge van het industrieterrein Waal-/Eemhaven (54 dB(A)). Voor de bepaling van de 
gevelwering van deze woning dient het wegverkeer als uitgangspunt te worden gebruikt. 
 
Beleidsregel hogere waarde 
Op grond van de 'Beleidsregel vaststellen hogere waarde gemeente Albrandswaard' voldoet de 
ontwikkeling aan de volgende criteria voor het vaststellen van hogere waarden: 

 de woningen worden gesitueerd ter vervanging van bestaande bebouwing; 

 de ligging van de geluidbronnen op het betrokken industrieterrein is zodanig dat de 
geluidbelasting, vanwege dat industrieterrein en vanwege andere geluidbronnen, van ten 
minste één uitwendige scheidingsconstructie van elk van de woningen lager is of gelijk is aan 
50 dB(A). 

  



  

Blad 5 van 6 

Besluit 
Gelet op: 

 het akoestisch onderzoeksrapport ‘Bouwplan Molendijk 2a te Rhoon, Akoestisch onderzoek 
wegverkeerlawaai en industrielawaai’ (projectnummer S201919) van februari 2020 uitgevoerd 
door Adromi, 

 artikel 59, lid 1 Wgh en 
 artikel 110a Wgh 

besluiten Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard voor het bestemmingsplan `Molendijk 2a 
Rhoon’ de hogere waarden voor industrielawaai als volgt onherroepelijk onder de volgende 
voorwaarden vast te stellen:  
 
1.  
Vast te stellen hogere waarden: 
 

Bestemming: Woningen Bron Hogere waarde in dB(A) 

Omschrijving  Aantal 

Woning kavel 1 1 Industrieterrein 
Waal/Eemhaven 

54 

Woning kavel 2 1 Industrieterrein 
Waal/Eemhaven 

54 

Woning kavel 3 1 Industrieterrein 
Waal/Eemhaven 

54 

Woning kavel 4 1 Industrieterrein 
Waal/Eemhaven 

54 

 
2.  
Voor de bepaling van de geluidwering van de gevels van woning kavel 4 wordt uitgegaan van de 
gecumuleerde geluidbelasting van 56 dB voor wegverkeer. 

 

In artikel 5.4 van het Besluit geluidhinder is bepaald dat bij het Besluit hogere waarden een kaart hoort. 

In onderstaande figuur is de ligging van de woningen met de betreffende hogere waarden weergegeven. 
 
 

 
 
 



  

Blad 6 van 6 

Overige regels en wetten 

Het onderhavige besluit betreft een ontheffing op grond van de Wet geluidhinder. Dit besluit laat onverlet 

dat er voor realisering van de ontwikkelingen mogelijk rekening gehouden dient te worden met andere 

wettelijke bepalingen. 

 
Datum besluit: 25 augustus 2020 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 

 
 



 
 
 
 
 

Vastellingsbesluit bestemmingsplan  
 

‘Molendijk 2a Rhoon' 

 

 
 
 
Planstatus: vastgesteld 
Datum: 2020-12-14 
Plan identificatie: NL.IMRO.0613.BPMolendijk2a-VST1 
Auteur: Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. 
 
 
 
 
 

 



Toelichting bestemmingsplan  
 

‘Molendijk 2a Rhoon' 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               1 

Toelichting bestemmingsplan  
 
‘Molendijk 2a Rhoon' 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Identificatiecode: 
NL.IMRO.0613.BPMolendijk2a-VST1 
 
Datum: 
14-12-2020 
 
Status: 
Vastgesteld 
 
Versie: 
3.0 
 
  
 



INHOUDSOPGAVE 
1 Inleiding ..................................................................................................................2 

1.1 Aanleiding ........................................................................................................2 

1.2 Ligging plangebied ..........................................................................................2 

1.3 Vigerend bestemmingsplan .............................................................................3 

1.4 Leeswijzer ........................................................................................................3 

2 Bestaande situatie ..................................................................................................4 

2.1 Ruimtelijke structuur ........................................................................................4 

2.2 Locatiekenmerken ...........................................................................................5 

2.3 Huidig gebruik ..................................................................................................5 

3 Nieuwe situatie .......................................................................................................6 

3.1 Planbeschrijving ..........................................................................................6 

3.2 Stedenbouwkundige uitgangspunten ..........................................................6 

3.3 Bomen ...................................................................................................... 10 

3.4 Verkeer en parkeren ................................................................................. 12 

3.5 Duurzaamheid .......................................................................................... 13 

4 Beleidskaders ...................................................................................................... 14 

4.1 Rijksbeleid .................................................................................................... 14 

4.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) ..................................... 14 

4.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) ........................... 14 

4.1.3 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) .......................................................... 15 

4.2 Provinciaal beleid ......................................................................................... 16 

4.2.1 Omgevingsvisie Zuid-Holland ................................................................ 16 

4.2.2 Gebiedsprofiel IJsselmonde .................................................................. 18 

4.2.3 Omgevingsverordening Zuid-Holland .................................................... 18 

4.3 Gemeentelijk beleid ...................................................................................... 20 

4.3.1 Toekomstvisie en structuurvisie Albrandswaard 2025 .......................... 20 

4.3.2 Albrandswaardse Dijken Visie ............................................................... 20 

4.3.3 Woonvisie Albrandswaard ..................................................................... 21 

4.4 Conclusie ...................................................................................................... 21 

5 Milieuaspecten ..................................................................................................... 22 

5.1 Milieueffectrapportage (vormvrije m.e.r.)...................................................... 22 

5.2 Geluid ........................................................................................................... 23 

5.3 Bedrijven- en milieuzonering ........................................................................ 24 

5.4 Bodemkwaliteit ............................................................................................. 26 

5.5 Archeologie ................................................................................................... 27 

5.6 Waterparagraaf ............................................................................................. 28 

5.7 Flora en fauna .............................................................................................. 31 

5.7.1 Soortenbescherming ............................................................................. 31 

5.7.2 Gebiedsbescherming ............................................................................. 32 

5.7.3 Stikstofdepositieonderzoek ................................................................... 33 



                                                               1 

5.8 Luchtkwaliteit ................................................................................................ 34 

5.9 Externe veiligheid ......................................................................................... 36 

5.10 Kabels en leidingen .................................................................................... 39 

6 Juridische planbeschrijving .................................................................................. 40 

6.1 Inleiding ........................................................................................................ 40 

6.2 Systematiek van de regels ........................................................................... 40 

6.3 Bestemmingen .............................................................................................. 40 

6.4 Aanduidingen ................................................................................................ 40 

7 Economische uitvoerbaarheid ............................................................................. 42 

8 Maatschappelijke uitvoerbaarheid ....................................................................... 42 

8.1 Vooroverleg ex art. 3.1.1 Bro ........................................................................ 42 

8.2 Participatie omwonenden ............................................................................. 42 

8.3 Zienswijzen ................................................................................................... 42 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

Bijlage Omschrijving Auteur Referentie Datum 

1 Herontwikkelings- 
plan ‘De Meijlle’ 

ThuisinBouwen Herontwikkeling 
de Meijlle te 
Rhoon 

12-05-2020 

2 Ruimtelijk kader 
herontwikkeling 
schoollocatie de 
Meijlle te Rhoon 

Gemeente 
Albrandswaard 

- Apr. 2019 

3 Bomeneffectanalyse Copijn Boom- 
specialisten 

B8000 07-05-2020 

4 Akoestisch 
onderzoek 
wegverkeer- en 
industrielawaai 

Adromi Groep S201919/02 Feb. 2020 

5 Verkennend 
bodemonderzoek  

Koenders & 
Partners  
adviseurs en 
procesmanagers  

170419 09-10-2017 

6 Archeologisch 
onderzoek 

ADC 
ArcheoProjecten 

Rapport 5196 08-06-2020 

7 Digitale watertoets Waterschap 
Hollandse Delta 

20200203-39-
22382 

03-02-2020 

8 Ecologische 
quickscan 

Blom Ecologie BE/2019/743/r 17-01-2020 

9 Notitie externe 
veiligheid 

DGMR Industrie, 
Verkeer en Milieu  

M.2019.1431.00.
N001 

05-06-2020 

10 Advies 
verplantbaarheid iep  

Copijn Boom- 
specialisten 

B8000 06-05-2020 

11 Stikstofdepositie- 
onderzoek  

Van den Heuvel 
Milieuadvies 

19137 20-05-2020 

12 Besluit hogere 
waarden Wet 
geluidhinder 

Gemeente 
Albrandswaard 

193688 25-08-2020 



                                                               2 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Het perceel Molendijk 2a te Rhoon is jarenlang in gebruik geweest als locatie  
van een basisschool. Het schoolgebouw ‘de Meijlle’ is al enige jaren niet meer  
in gebruik als basisschool. De afgelopen jaren heeft het gebouw tijdelijk ruimte 
geboden aan diverse maatschappelijke functies. Tot begin 2018 was alleen nog 
een peuteropvang in het gebouw gevestigd. Het pand staat sindsdien leeg en 
kampt met zodanige achterstallig onderhoud dat renovatie niet langer een optie is. 
 
Op 15 juli 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Albrandswaard 
ingestemd met het plan om de voormalige schoollocatie ‘de Meijlle’ te 
herontwikkelen voor woningbouw in de vorm van vier vrijstaande woningen.  
 
Het plan is strijdig met het vigerend bestemmingsplan ‘Rhoon Dorp 2013’, 
(vastgesteld op 14 juli 2014. Op gronden met de bestemming ‘Maatschappelijk’ is 
het juridisch-planologisch niet toegestaan om woningen te realiseren. Middels dit 
bestemmingsplan wordt de nieuwbouw van de vijf woningen mogelijk gemaakt. 

1.2 Ligging plangebied 
Het plangebied is gelegen op splitsing van de dijken, de Molendijk en de Kleidijk. 
Het plangebied wordt aan de zuid- en westzijde begrensd door deze wegen. Aan 
de noord- en oostzijde wort het plangebied begrensd door de perceelsgrenzen 
met de naastgelegen woonpercelen aan de H. de Koninglaan. Het plangebied is 
kadastraal bekend Gemeente Rhoon, sectie A, nummers 5481 (gedeeltelijk), 6251 
(geheel) en 6252 (gedeeltelijk).  
 

 
Afbeelding 1: Begrenzing plangebied 
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1.3 Vigerend bestemmingsplan 
 
Bestemmingsplan ‘Rhoon Dorp 2013’ 
Het plangebied valt geheel binnen de contouren van het bestemmingsplan  
‘Rhoon Dorp 2013’, dat door de gemeenteraad van de gemeente Albrandswaard 
is vastgesteld op 15 juli 2014. Het plangebied heeft de bestemming:  

• Maatschappelijk. 
 
De dubbelbestemmingen: 

• Waarde – Archeologie 2; 

• Waarde – Archeologie 3. 
 

En de aanduidingen: 

• Bouwvlak; 

• Gebiedsaanduiding ‘geluidzone – industrie’; 

• Maatvoering ‘maximum bouwhoogte (m): 7’. 
 

 
Afbeelding 2: Uitsnede bestemmingsplan 'Rhoon Dorp 2013' 

1.4 Leeswijzer 
Deze toelichting bestaat uit de volgende hoofdstukken, waarin de achtergronden 
van het plan zijn beschreven:  
 

- Hoofdstuk 2: Bestaande situatie;  

- Hoofdstuk 3: Planbeschrijving;  

- Hoofdstuk 4: Beleidskaders;   

- Hoofdstuk 5: Milieuaspecten;  

- Hoofdstuk 6: Juridische planopzet; 

- Hoofdstuk 7: Economische uitvoerbaarheid;  

- Hoofdstuk 8: Maatschappelijke uitvoerbaarheid; 
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2 Bestaande situatie 

2.1 Ruimtelijke structuur 
Het plangebied is gelegen op de splitsing van de Molendijk en de Kleidijk. Deze 
twee historische dijklinten zijn door inbreidingen afgelopen decennia onderdeel 
geworden van een rustige woonwijk ten oosten van het centrum. De dijklinten 
onderscheiden zich ten opzichte van deze inbreidingen door de herkenbare 
organische structuur en de veelal vrijstaande woningen ten opzichte van de  
meer orthogonaal opgezette woonbuurtjes samen met stroken laagbouw.  
 
De wijk heeft een relatief lage dichtheid en een groen en rustig karakter.  
De ruimte groene voortuinen, het openbaar groen en de grote bomen leveren  
een belangrijke bijdrage aan het woonklimaat van deze wijk.  
 
In de directe omgeving van het plangebied staan hoofdzakelijk (vrijstaande) 
woningen. Verder is er een historische boerderij, een winkelruimte en een 
kerkgebouw gelegen.  
 
De woningen aan de dijklinten betreffen grotendeels vooroorlogse woningen.  
Aan de noordoostzijde van het plangebied (langs de H. de Koninglaan) staan 
naoorlogse vrijstaande woningen. Verder richting het oosten domineert de 
naoorlogse woningbouw en neemt de woningvariatie te: vrijstaand, twee-onder-
een-kap of rijtjes van drie met bijzondere eigentijdse kapvorm. Op de grens van de 
wijk Ghijseland is de Kleidijk geflankeerd door rijtjeswoningen. Een beperkt aantal 
woningen heeft een afwijkende dakvorm. 
 

 
Afbeelding 3: Luchtfoto bestaande situatie  
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2.2 Locatiekenmerken 
Op het terrein staat en schoolgebouw dat al enige jaren niet meer in gebruik als 
basisschool. Het plangebied is voor een groot deel verhard. Op het terrein staan 
een aantal voor het beeld waardevolle bomen gelegen in openbare plantsoenen. 
Het prominent gelegen plantsoen met vier Noorse Esdoorns op de kruising van  
de twee dijken is beeldbepalend voor de buurt. Het plantsoen is gelegen op de 
zichtlijn van de entree van de wijk. 
 

 
Afbeelding 4: Vier Noorse Esdoorns   

De woningen ten noorden van het plangebied grenzen met de achtertuin aan 
het plangebied. De achtertuinen zijn hier niet op ontsloten. Aan de Kleidijkzijde  
zijn op dit moment vier ondergrondse afval containers gesitueerd. Ter hoogte  
van het plangebied, langs de Kleidijk en de Molendijk, zijn in totaal 10 openbare 
langsparkeerplaatsen gelegen.  
 

 
Afbeelding 5: Afvalcontainers   

2.3 Huidig gebruik 
Het perceel Molendijk 2a te Rhoon is jarenlang in gebruik geweest als locatie  
van een basisschool. Het schoolgebouw ‘de Meijlle’ is al enige jaren niet meer  
in gebruik als basisschool. De afgelopen jaren heeft het gebouw tijdelijk ruimte 
geboden aan diverse maatschappelijke functies. Tot begin 2018 was alleen nog 
een peuteropvang in het gebouw gevestigd. Het pand staat sindsdien leeg en 
kampt met zodanige achterstallig onderhoud dat renovatie niet langer een optie is. 
In de huidige situatie zijn er in totaal 10 openbare langsparkeerplaatsen gelegen 
langs de Kleidijk en de Molendijk. 
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3 Nieuwe situatie 

3.1 Planbeschrijving 
Het plan bestaat uit vier ruime bouwkavels met daarop vrijstaande woningen 
(maximum oppervlakte per woning max. 100 m2). Voor de woningen geldt verder 
een maximum nok- en goothoogte van 10 meter respectievelijk 4 meter. De 
woningen worden op minimaal 2,5 meter van de openbare weg en minimaal  
2 meter van de zijdelingse perceelsgrenzen gerealiseerd. De totale oppervlakte 
aan bijgebouwen/aanbouwen bij een woning bedraagt maximaal 70 m2.  
 

 
Afbeelding 6: Nieuwe situatie 

3.2 Stedenbouwkundige uitgangspunten 
Vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit is het wenselijk dat de nieuwe invulling 
van het plangebied past in de stedenbouwkundige structuur van de omgeving.  
Om deze reden heeft de gemeente Albrandswaard een toetsingskader opgesteld 
voor de herontwikkeling van de locatie naar wonen. Het toetsingskader (Ruimtelijk 
kader herontwikkeling schoollocatie de Meijlle te Rhoon) is toegevoegd in de 
bijlage. Het plan voldoet aan de gestelde stedenbouwkundige uitgangspunten:  
 
Uitgeefbaar terrein 
De grens van het uitgeefbaar terrein volgt de binnenzijde van het huidige trottoir en 
de perceelgrenzen van de aangrenzende woningen. Het plantsoen op de kruising 
blijft openbaar gebied en heeft een oppervlakte van minimaal 35 m2. 
 
Beoogd programma 
Het plan bestaat uit vier ruime bouwkavels met daarop een vrijstaande woning. 
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Bouwgrenzen 
De woningen worden op minimaal 2,5 meter van de openbare weg en minimaal  
2 meter van de zijdelingse perceelsgrenzen gerealiseerd. De afstand tot de 
openbare weg en de zijdelingse perceelsgrenzen worden juridisch verankerd in  
dit bestemmingsplan door de bouwvlakken (waarbinnen de woningen dienen te 
worden gerealiseerd) op minimaal 2,5 meter van de openbare weg en 2 meter  
van de zijdelingse perceelsgrenzen te leggen.  
 
Bebouwingstypologie 
Het plan bestaat uit vier ruime bouwkavels met daarop vrijstaande woningen 
(maximum oppervlakte per woning max. 100 m2 ). Voor de woningen geldt verder 
een maximum nok- en goothoogte van 10 meter respectievelijk 4 meter. De 
maximum oppervlakte wordt in de regels van het bestemmingsplan vastgelegd.  
De maximum nok- en goothoogte worden juridisch verankerd in het bestemmings- 
plan middels het opnemen van de maatvoeringsaanduiding ’maximum bouw- en 
goothoogte (m): 10 en 4’ op de verbeelding van het bestemmingsplan.  
 
Bijgebouwen  
In de regels van het bestemmingsplan is vastgelegd dat:  

• Vrijstaande bijgebouwen op minimaal 2 meter achter de woning moeten 
worden gerealiseerd. 

• De totale oppervlakte aan bijgebouwen/aanbouwen bij een woning 
maximaal 70 m2 mag bedragen (bouwpercelen van 500 m2 - 850 m2). 

 
Op de verbeelding van dit bestemmingsplan is vastgelegd dat de rooilijn 1 meter 
achter het hoofdgebouw is gelegen.  
 

 
 
Afbeelding 7: Nieuwe juridisch-planologische situatie (verbeelding bestemmingsplan) 

Oriëntatie 
In aansluiting bij de omgeving zijn de kappen van de vrijstaande woningen zowel 
haaks als parallel aan de weg georiënteerd.  
 
Verschijningsvorm  
Alle woningen krijgen een individuele uitstraling, waarbij de architectuur en 
materialisering aansluit bij de omgeving (zie afbeelding 8). De bijgebouwen worden 
in samenhang met het de woning ontworpen en hebben een ondergeschikte 
uitstraling ten opzichte van de woning.  
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Afbeelding 8: Referentiebeelden woningen 

 

 

 
Afbeelding 9: Straatbeelden  
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Erfafscheiding  
Langs de openbare weg wordt een groene afscheiding gerealiseerd in de vorm  
van een haag of een combinatie van een muur/hek met haag met een maximale 
hoogte van 1,2 meter.   
 
Bomen 
Het plan is gericht om de bestaande bomen en daarmee de groene identiteit van 
de buurt te zoveel mogelijk te behouden. Voor het plan is een bomeninventarisatie  
en bomeneffectanalyse uitgevoerd om te bepalen wat de gezondheid/ levens- 
verwachting van de aanwezige bomen op het terrein is én waar bij de sloop van 
het schoolgebouw en de nieuwbouw van de woning rekening dient te worden 
gehouden om schade aan de waardevolle bomen te voorkomen. Dit is nader 
uitgewerkt in paragraaf 3.3.  
 
Watercompensatie 
Het plan leidt tot een afname van het verhard oppervlak. Hierdoor zijn water- 
compenserende maatregelen niet vereist. Het plan heeft geen negatieve gevolgen 
voor het waterhuishoudkundige systeem. Dit is nader uitgewerkt in paragraaf 5.6.   
 
Openbare ruimte 
Op ieder woonkavel worden twee parkeerplaatsen gerealiseerd (op eigen terrein). 
In dit plan worden in het openbaar gebied in totaal 11 langsparkeerplaatsen 
gerealiseerd (in de bestaande situatie 10 parkeerplaatsen). Per saldo zorgt dit  
plan voor een verbeterde parkeersituatie in een gebied. Dit is nader uitgewerkt in 
paragraaf 3.4. Het plantsoen op de kruising van de Molendijk en de Kleidijk blijft 
openbaar gebied. De vier Noorse Esdoorns blijven behouden. Dit is nader 
uitgewerkt in paragraaf 3.3. 
 
Kabels en leidingen  
In het plangebied of de directe omgeving zijn geen planologisch relevante 
leidingen zoals rioolpersleidingen, waterleidingen, hoogspanningslijnen of 
straalpaden gelegen. Er wordt derhalve geconcludeerd dat het aspect kabels  
en leidingen geen belemmering oplevert voor de uitvoering van het plan. 
 
Afvalcontainers 
In het kader van een goed woon- en leefklimaat is het wenselijk om de afval- 
containers te verplaatsen naar een andere locatie. In overleg met de gemeente 
is een participatietraject opgestart met de buurt om te komen tot een wenselijke 
alternatieve locatie voor de afvalcontainers in de buurt. Het resultaat hiervan is  
de locatie zoals aangegeven op afbeelding 10.  
 

 
Afbeelding 10: Verplaatsen afvalcontainers  
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3.3 Bomen  
Door Copijn Boomspecialisten B.V. is een bomeneffectanalyse uitgevoerd om te 
bepalen wat de gezondheid/levensverwachting van de aanwezige bomen op het 
terrein is én waar bij de sloop van het schoolgebouw en de nieuwbouw van de 
woningen rekening dient te worden gehouden om schade aan de bomen te 
voorkomen. In het plangebied zijn 13 bomen gelegen (zie afbeelding 11).  
 

 
Afbeelding 11: Bomen  

Watercipressen (bomen 1 t/m 4) 
Deze bomen staan niet op de gemeentelijke bomenkaart en kunnen zonder  
kapvergunning worden gekapt. Desondanks is onderzoek gedaan om de bomen  
te kunnen behouden. Hieruit is gebleken dat de bomen voor dermate veel 
permanente schaduw zorgen dat dit grote nadelige gevolgen heeft voor de 
woonkwaliteit van de kavels 1 en 2. Het verschuiven van de woningen op de 
kavels zal dit niet doen verhelpen. Er is tevens onderzoek gedaan om een deel  
van de bomen te behouden. Hierbij is Copijn Boomspecialisten B.V. om advies 
gevraagd. Copijn Boomspecialisten B.V.  geeft aan dat de betreffende bomen 
samen een eenheid vormen. De kronen van de bomen zijn aan de binnenzijde 
kaal. Het behoud van een deel van de bomen zal de groene identiteit van de  
buurt niet ten goede komen. Copijn Boomspecialisten B.V. raadt hef af om deze  
bomen te verplanten. In overleg met Copijn Boomspecialisten B.V. is besloten om 
de watercipressen te vervangen door passende nieuwe bomen op de kavels 1 en 
2. De positionering van de nieuwe bomen is aangegeven op het verkavelingsplan. 
Copijn Boomspecialisten B.V. adviseert om boomsoorten te herplanten die later 
in het jaar bloeien dan de Noorse Esdoorns en de Hollandse Iep binnen het 
plangebied om de bloeitijden meer te spreiden. 
 
Noorse esdoorns (bomen 5 t/m 8) 
Het openbare plantsoen met de vier Noorse esdoorns op de kruising van de twee 
dijken is beeldbepalend voor de buurt. Deze bomen blijven dan ook behouden in 
dit plan. Om de kwaliteit van deze bomen te waarborgen wordt het trottoir op 
voldoende afstand van deze bomen gerealiseerd.  
 
Hollandse Iep (boom 9)  
Het plan is om de Hollandse Iep te behouden door deze te verplaatsen naar de 
zuidwesthoek van kavel 4. Gezien de boomkroon en de vereiste afstand van  
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de woningen tot deze boom is verplaatsing van de boom noodzakelijk. Hierdoor 
ontstaat de benodigde ruimte om de woning op kavel 4 aan de voorzijde, naast  
de boom, te realiseren en kan er op kavel 4 een ruime achtertuin met eventueel 
een bijgebouw worden gerealiseerd. Dit plan is ook door de omwonenden als 
meest wenselijke situatie bestempeld. De vrijstaande woningen op kavel 3  
en 4 worden op voldoende afstand gerealiseerd (buiten de boomkroon). Dit is 
vastgelegd op de verbeelding van het bestemmingsplan (zie afbeelding 7).  
 
Copijn Boomspecialisten B.V. heeft bevestigd dat de verplaatsing van de 
Hollandse Iep op het kavel praktisch uitvoerbaar is. Het advies voor de 
verplaatsing van de Hollandse Iep is toegevoegd in de bijlage. Het verplaatsen 
van de Hollandse Iep is goed uitvoerbaar, omdat het goed mogelijk is om deze 
soort, en ook specifiek deze boom, te verplaatsen.  
 
Sierperen en sparren (bomen 10 t/m 13)  
Copijn Boomspecialisten B.V. adviseert, gezien hun matige conditie, deze bomen 
te verwijderen. In dit plan is dit juist aangegrepen om de groene identiteit van de 
buurt te versterken door ter compensatie een gelijk aantal nieuwe bomen te 
herplanten op de kavels 1 en 4. De positionering van de nieuwe bomen is 
aangegeven op het verkavelingsplan. Copijn Boomspecialisten B.V. adviseert  
om boomsoorten te herplanten die later in het jaar bloeien dan de Noorse 
Esdoorns en de Hollandse Iep binnen het plangebied om de bloeitijden meer 
te spreiden. 
 
Conclusie  
De bestaande waardevolle bomen in het plangebied blijven behouden. De  
te kappen bomen worden gecompenseerd door passende gezonde nieuwe  
bomen, waardoor de groene identiteit van de buurt wordt versterkt.  
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3.4 Verkeer en parkeren 
 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 
Binnen de gemeente Albrandswaard is het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers-  
plan (GVVP) het centrale plan voor verkeer en vervoer. In het GVVP is onder 
andere vastgelegd dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden 
voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Dit parkeerbeleid is gebaseerd op de 
richtlijnen van de CROW (de CROW-publicatie 381 ‘Toekomstbestendig parkeren, 
2018).  
 
Ontsluiting  
Het plangebied is gelegen aan de Molendijk en de Kleidijk. Het plangebied wordt 
voor het gemotoriseerd verkeer via deze wegen ontsloten. Dit blijft in de nieuwe 
situatie ongewijzigd. Ieder woonkavel krijgt in de nieuwe situatie een eigen 
ontsluiting / in- en uitrit. Met de positionering van de in- en uitritten van de kavels  
is rekening gehouden met de aanwezige openbare parkeerplaatsen langs de 
Molendijk en de Kleidijk.  
 
Parkeren  
Voor de berekening van de parkeerbehoefte is uitgegaan van de richtlijnen in de  
CROW-publicatie 381 (Toekomstbestendig parkeren, 2018). Het uitgangspunt is  
2 parkeerplaatsen per woning op eigen terrein en 0,3 parkeerplaats per woning 
voor bezoekers in de openbare ruimte.  
 
Op ieder woonkavel worden twee parkeerplaatsen gerealiseerd (op eigen terrein). 
De verplichting tot het realiseren van twee parkeerplaatsen op eigen terrein wordt 
juridisch verankerd in de regels van het bestemmingsplan. In dit plan worden in het 
openbaar gebied in totaal 11 langsparkeerplaatsen gerealiseerd.  Het plan zorgt 
voor een verbetering van de parkeersituatie in de omgeving. Middels dit plan zal de 
parkeerbehoefte voor bezoekers van een basisschool of andere maatschappelijke 
voorziening verdwijnen. 
 

 
Afbeelding 12: Parkeren   
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Verkeer  
Om er zeker van te zijn dat de verkeersbewegingen als gevolg van dit plan op  
een goede wijze kan worden afgewikkeld is in het kader van een goede ruimtelijke 
ordening tevens uitvoerig aandacht besteed aan het aspect verkeersgeneratie. 
Voor het bepalen van de verkeersgeneratie van dit plan is gebruikt gemaakt van  
de CROW-publicatie 381. 
 
Verkeersgeneratie  
In de verkeersberekening is uitgegaan van het gemiddelde kencijfer, de 
stedelijkheidsgraad “matig stedelijk” en gebiedstype ‘rest bebouwde kom’.  
De nieuwe woningen kunnen worden geschaard in de categorie ‘koop, huis, 
vrijstaand’. De CROW publicatie 381 (2018) stelt, in de ‘rest bebouwde kom’  
van een ‘matig stedelijk gebied’ voor de categorie ‘koop, huis, vrijstaand’ een 
gemiddelde norm van 8,2 motorvoertuigen per woning per weekdagetmaal.  
 
Verkeersgeneratie/verkeersafwikkeling  
Het plan resulteert in een verkeersgeneratie van 33 verkeersbewegingen per 
weekdagetmaal. Een dergelijke intensiteit zal niet leiden tot negatieve effecten op 
het gebied van verkeersafwikkeling. Het aantal ontmoetingen tussen auto’s bij een 
dergelijke intensiteit is zeer gering.  
 
Daarbij dient opgemerkt te worden dat er tot voor kort een basisschool en andere 
maatschappelijke voorzieningen waren gevestigd. Middels dit bestemmingsplan 
wordt deze mogelijkheid met daaraan gerelateerde verkeersbewegingen 
weggenomen. De verkeersgeneratie als gevolg van dit plan is daarmee per 
saldo lager, waardoor het niet aannemelijk is dat het plan zal leiden tot negatieve 
effecten op het gebied van verkeersafwikkeling en -veiligheid. De Molendijk en de 
Kleidijk beschikt over voldoende capaciteit om de beperkte extra verkeersgeneratie 
als gevolg van dit plan af te wikkelen. 

3.5 Duurzaamheid 
Het plan betreft de herontwikkeling van een voormalige schoollocatie voor 
woningbouw. Het schoolgebouw ‘de Meijlle’ is al enige jaren niet meer  
in gebruik als basisschool. Het pand staat sinds begin 2018 leeg en kampt 
met zodanige achterstallig onderhoud dat renovatie niet langer een optie is. 
De leegstaande basisschool wordt gesloopt. Op de locatie worden vier nieuwe 
woningen gerealiseerd. De woningen worden gasloos opgeleverd en geïsoleerd 
conform de huidige eisen van het Bouwbesluit. De transformatie van de voormalige 
schoollocatie ‘de Meijlle’ betreft een  duurzame ontwikkeling.  
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4 Beleidskaders 

4.1 Rijksbeleid 

4.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
Het Rijk streeft naar een Nederland dat concurrerend, bereikbaar, leefbaar en 
veilig is. Dit wil zij doen met een krachtige aanpak, die ruimte geeft aan regionaal 
maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen scherp prioriteert en ruimtelijke 
ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. Bij deze aanpak hanteert  
het Rijk een filosofie die uitgaat van vertrouwen, heldere verantwoordelijkheden, 
eenvoudige regels en een selectieve rijksbetrokkenheid. Een actualisatie van het 
ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid is nodig om deze nieuwe aanpak vorm te geven. 
Daarnaast geven nieuwe politieke accenten, veranderende omstandigheden zoals 
een economische crisis, klimaatverandering en toenemende regionale verschillen 
aanleiding voor herziening van het rijksbeleid.  
 
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte laat het Rijk de verantwoordelijkheid 
voor de afstemming tussen verstedelijking en groene ruimte op regionale schaal 
over aan provincies. Daarmee wordt bijvoorbeeld het aantal regimes in het 
landschaps- en natuurdomein fors ingeperkt. Daarnaast wordt (boven)lokale 
afstemming en uitvoering van verstedelijking overgelaten aan (samenwerkende) 
gemeenten binnen provinciale kaders. Afspraken over percentages voor 
binnenstedelijk bouwen, rijksbufferzones en doelstellingen voor herstructurering 
laat het Rijk los.  
 
Het Rijk geeft aan dat landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten identiteit 
geven aan een gebied en culturele voorzieningen en cultureel erfgoed bovendien 
van groeiend belang zijn voor de concurrentiekracht van Nederland. In de nieuwe 
structuurvisie is aangegeven dat het Rijk verantwoordelijk blijft voor het cultureel 
en natuurlijk UNESCO Werelderfgoed (inclusief de voorlopige lijst), kenmerkende 
stads- en dorpsgezichten, rijksmonumenten en het maritieme erfgoed. Het beleid 
ten aanzien van landschap is echter niet langer een Rijksverantwoordelijkheid en 
laat het Rijk over aan de provincies.  
 
Het plan is kleinschalig van aard en er worden geen rijksbelangen geschaad. 

4.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)  
Kern van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is dat alle overheden hun ruimtelijke 
belangen vooraf kenbaar maken en aangeven via welke weg zij die belangen 
denken te realiseren. Het Rijk geeft dit aan in de AMvB Ruimte. De nieuwe AMvB 
Ruimte, het Barro (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening) is gebaseerd op 
enkele hoofdstukken uit de voorgaande AMvB Ruimte en enkele nieuwe 
toevoegingen. Het Barro omvat alle ruimtelijke rijksbelangen uit eerder 
uitgebrachte PKB's (planologische kernbeslissingen) die juridisch doorwerken op 
het niveau van bestemmingsplannen. Het gaat om kaders voor onder meer het 
bundelen van verstedelijking, de bufferzones, nationale landschappen, de 
ecologische hoofdstructuur, de kust, grote rivieren, militaire terreinen, 
mainportontwikkeling van Rotterdam en de Waddenzee. Met het Barro maakt het 
Rijk proactief duidelijk waar provinciale verordeningen en gemeentelijke 
bestemmingsplannen aan moeten voldoen.  
 
Het plan is kleinschalig aard en maakt geen onderdeel uit van de genoemde 
ruimtelijke rijksbelangen van in het Barro. 
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4.1.3 Besluit ruimtelijke ordening (Bro)  
In artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de verplichting 
opgelegd aan gemeenten en provincies om in de toelichting van een 
bestemmingsplan waarmee een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk wordt 
gemaakt, een beschrijving op te nemen over de behoefte aan de voorgenomen 
stedelijke ontwikkeling. Indien het bestemmingsplan een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, dient de 
toelichting, aanvullend op de beschrijving van de behoefte en het resultaat van  
het nodige overleg, een motivering te bevatten waarom niet binnen het bestaand 
stedelijk gebied in de behoefte kan worden voorzien. Voordat een stedelijke 
ontwikkeling plaats kan vinden zal deze moeten worden getoetst aan de ‘Ladder 
voor duurzame verstedelijking’. 
 
Ladder voor duurzame verstedelijking  
Of toetsing van het plan aan de hand van de ‘Ladder voor duurzame 
verstedelijking’ wettelijk verplicht is hangt af van het feit of er sprake is van een 
‘stedelijke ontwikkeling’. Een in een bestemmingsplan voorziene ontwikkeling dient 
voldoende substantieel te zijn om als stedelijke ontwikkeling te kunnen worden 
aangemerkt.  
 
In artikel 1.1.1, lid 1, onder i van het Bro is de volgende definitie van stedelijke 
ontwikkeling opgenomen: ‘Ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 
zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere 
stedelijke voorzieningen’. 
 
Inmiddels biedt jurisprudentie wel een beoordelingskader welke ontwikkelingen als 
‘nieuwe stedelijke ontwikkelingen’ worden aangemerkt. Uit jurisprudentie blijkt dat 
het in dit verband moet gaan om een ruimtelijke ontwikkeling van enige omvang. 
 
‘Wanneer een bestemmingsplan voorziet in niet meer dan 11 woningen die gelet 
op hun onderlinge afstand als één woningbouwlocatie als bedoeld in artikel 1.1.1, 
eerste lid, van het Bro, kunnen worden aangemerkt, kan deze ontwikkeling in 
beginsel niet als een stedelijke ontwikkeling worden aangemerkt (ABRvS 28 juni 
2017, ECLI:NL:RVS:2017:1724, Uitspraak 201608869/1/R3)’ 
 
Toetsing aan ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ 
Middels dit plan worden vier woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Op 
basis van bovenstaande jurisprudentie is geen sprake van een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling en is toetsing aan de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ niet 
noodzakelijk. 
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4.2 Provinciaal beleid 

4.2.1 Omgevingsvisie Zuid-Holland 
Op 20 februari 2019 hebben de Provinciale staten van Zuid-Holland het 
Omgevingsbeleid vastgesteld. Het Omgevingsbeleid van Zuid-Holland omvat  
al het provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving. Het bestaat uit twee 
kaderstellende instrumenten: de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening.  
De provincie Zuid-Holland heeft in de Omgevingsvisie zes richtinggevende 
ambities voor de fysieke leefomgeving geformuleerd: 

• Naar een klimaatbestendige delta; 

• Naar een nieuwe economie: the next level; 

• Naar een levendige meerkernige metropool; 

• Energievernieuwing; 

• Best bereikbare provincie; 

• Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. 

 
Het centrale doel van het provinciale omgevingsbeleid is het verbeteren van de 
omgevingskwaliteit. De provincie streeft naar een optimale wisselwerking tussen 
gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en een goede leefomgevingskwaliteit. 
Hiermee wordt aangesloten op de maatschappelijke doelen van de omgevingswet: 
het doelmatig benutten van de fysieke leefomgeving voor maatschappelijke 
opgaven en het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit. 
Onder ‘omgevingskwaliteit’ wordt verstaan het geheel aan kwaliteiten die de 
waarde van de fysieke leefomgeving bepalen. Hierbij gaat het om een 
samenvoeging van ruimtelijke kwaliteit (belevingswaarde, gebruikswaarde 
en toekomstwaarde) en milieukwaliteit (gezondheid en veiligheid). 
 
Beter benutten bestaand stads- en dorpsgebied (BSD)  
De provincie Zuid-Holland zet in op het beter benutten van het bestaand stads- en 
dorpsgebied. Beter benutten van de bebouwde ruimte krijgt ruimtelijk invulling door 
verdichting, herstructurering en binnenstedelijke transformatie. Onder “bebouwde 
ruimte” wordt het stelsel verstaan van de stedelijke agglomeratie, het systeem van 
kernen en linten en het logistiek-industrieel systeem. Tegelijkertijd is er het streven 
om de leefkwaliteit van die bebouwde ruimte te verbeteren. 
 
Het plangebied valt binnen het bestaand stads- en dorpsgebied (BSD). Het plan 
sluit hiermee aan bij het provinciaal beleid om de verstedelijkingsopgave primair 
te realiseren binnen bestaand stedelijk gebied. 
 

 
Afbeelding 13: Bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) 
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Het plangebied betreft een herontwikkelingslocatie in de bebouwde kom van 
Rhoon. De locatie is jarenlang in gebruik geweest als locatie van een basisschool. 
Het schoolgebouw ‘de Meijlle’ is al enige jaren niet meer  in gebruik als basis- 
school. De afgelopen jaren heeft het gebouw tijdelijk ruimte geboden aan diverse 
maatschappelijke functies. Tot begin 2018 was alleen nog een peuteropvang in  
het gebouw gevestigd. Het pand staat sindsdien leeg en kampt met zodanige 
achterstallig onderhoud dat renovatie niet langer een optie is. Middels dit 
bestemmingsplan krijgt de locatie een passende nieuwe invulling. Wat betreft de 
invulling wordt aangesloten bij de ruimtelijke structuur van de bestaande woonwijk. 
 
Verbeteren ruimtelijke kwaliteit 
Gezien het sterke contrast tussen een dynamische stedelijke omgeving en open 
deltalandschappen in Zuid-Holland, is zorg voor de ruimtelijke kwaliteit in het 
bijzonder van belang. Ruimtelijke kwaliteit is het resultaat van goede ruimtelijke 
ordening: een evenwicht en samenspel van toekomstwaarde, gebruikswaarde en 
belevingswaarde. Ruimtelijke ontwikkelingen moeten niet alleen functioneel zijn, 
maar ook duurzaam houdbaar (of bewust tijdelijk) en in hun uiterlijke verschijning 
bijdragen aan de kwaliteit van de omgeving. De essentie van het ‘verbeteren van 
ruimtelijke kwaliteit’ is dat initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen enerzijds 
inspelen op de aanwezige kwaliteiten in de omgeving (zeker als de omgeving hoge 
cultuurhistorische of identiteitsbepalende waarden vertegenwoordigt) en er 
anderzijds specifieke kwaliteiten toevoegen aan het gebied en de samenleving. 
 
Het plan zorgt voor een ruimtelijke kwaliteitsslag in de woonwijk. Middels het plan 
wordt een al langere tijd niet in de gebruik zijnde school gesloopt. Het pand kampt 
met zodanige achterstallig onderhoud dat omwonenden van het plangebied hun 
zorgen hebben geuit over de veiligheid. De woningen worden op een passende 
wijze vormgegeven. De groene identiteit van de buurt blijft behouden en wordt 
waar mogelijk versterkt. Middels dit plan wordt langdurige leegstand van het 
schoolgebouw en daarmee verpaupering en aantasting van de ruimtelijke  
kwaliteit voorkomen.  
 
Kwaliteitskaart 
De kwaliteitskaart is voor de provincie Zuid-Holland een belangrijk instrument om 
ruimtelijke ontwikkelingen zodanig te sturen dat ze een bijdrage leveren aan de 
ruimtelijke kwaliteit. De provincie wil de kenmerken als de identiteit van de plek 
(historische, culturele, toeristische en ruimtelijke kenmerken), de geografische 
strategische ligging in het stedelijk netwerk en de aanwezige en nieuwe 
economische dragers van iedere stad en ieder centrum in het systeem 
beschermen. Iedere locatie betreft een unieke plek met een eigen (ruimtelijke) 
karakteristiek. Een brede waaier aan woon- en werkmilieus is een belangrijke 
voorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Als herstructurering, 
transformatie of verdichting plaatsvindt binnen de stad, dan draagt dit bij aan  
de versterking van de ruimtelijke karakteristiek. 
 
Het plangebied valt binnen het gebied ‘steden en dorpen’ van de provinciale 
kwaliteitskaart. Voor ontwikkelingen in ‘steden en dorpen’ heeft de provincie de 
volgende richtpunten vastgesteld: 

• Ontwikkelingen dragen bij aan de karakteristieke kenmerken/identiteit van 
stad, kern of dorp; 

• Hoogteaccenten (waaronder hoogbouw) vallen zoveel mogelijk samen met 
centra (zwaartepunten) en interactiemilieus in de stedelijke structuur; 

• Daar waar hoogbouw niet samenvalt met “zwaartepunten” in de stedelijke 
structuur geeft een beeldkwaliteitsparagraaf inzicht in de effecten, invloed 
en aanvaardbaarheid van hoogbouw op de (wijde) omgeving; 

• Ontwikkelingen dragen bij aan versterking van de stedelijke groen- en 
waterstructuur; 
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• Een nieuwe uitbreidingswijk bouwt voort op het bestaande stads- en 
dorpsgebied en versterkt de overgangskwaliteit van de stadsrand (zie 
stads- en dorpsranden); 

• Cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en stedenbouwkundige patronen 
worden behouden door ze waar mogelijk een functie te geven die aansluit 
bij de behoeften van deze tijd; 

• Het eigen karakter van het historisch centrum wordt versterkt; 

• Historische centra en kernen blijven ervaarbaar vanuit het omringende 
gebied; 

• Bij bedrijventerreinen krijgt de beeldkwaliteit van de randen, een goede 
ontsluiting en de samenhang met de omgeving extra aandacht. 

 
Het plan sluit aan bij de relevante richtpunten voor ontwikkelingen in ‘steden en 
dorpen’. Dit plan draagt bij aan de karakteristieke kenmerken/identiteit van stad, 
kern of dorp. Middels het plan wordt een al langere tijd niet in de gebruik zijnde 
school gesloopt. De woningen worden op een passende wijze vormgegeven. De 
groene identiteit van de buurt blijft behouden en wordt waar mogelijk versterkt. 

4.2.2 Gebiedsprofiel IJsselmonde 
Als uitwerking van de kwaliteitskaart zijn in de provincie Zuid-Holland voor 
meerdere gebieden een gebiedsprofiel opgesteld. Ook voor de regio IJsselmonde 
is een gebiedsprofiel opgesteld. Een gebiedsprofiel omvat een beschrijving van de 
karakteristieken, de ontwikkelingen, de kwaliteiten en de ambities in het gebied. 
Het gebiedsprofiel is een hulpmiddel om kwaliteit van de plannen en 
ontwikkelingen te stimuleren. Voor het plangebied zijn de volgende ambities  
uit het gebiedsprofiel IJsselmonde relevant: 

• Oude bebouwingslinten zichtbaar en herkenbaar maken in het stedelijk 
gebied; 

• Behouden en versterken van de historische dijklinten. Er is hier beperkt 
ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, vanwege de dichtheid van het dijklint. 
Bij de inpassing van (vervangende) nieuwbouw rekening houden met de 
huidige korrel, de nokrichting, het profiel en variatie in bebouwing; 

• (Nieuwe) ontwikkelingen worden zoveel mogelijk gerealiseerd binnen 
bestaand bebouwd gebied. Hierbij worden waardevolle patronen en 
elementen herkenbaar opgenomen in de structuur van de ontwikkeling. 

 
De Kleidijk en de Molendijk betreffen twee historische dijklinten welke in de loop 
van de tijd zijn opgenomen in het stedelijk gebied. In dit plan is rekening gehouden 
met zichtbaar en herkenbaar houden van deze linten. Het prominent gelegen 
plantsoen met vier Noorse Esdoorns op de kruising van de twee dijken, dat 
beeldbepalend is voor de buurt, blijft behouden. Bij de vormgeving van de vier  
woningen is rekening gehouden met de huidige korrel, de nokrichting, het profiel 
en variatie in bebouwing. Het plan is in overeenstemming met de ambities uit het 
gebiedsprofiel IJsselmonde. 

4.2.3 Omgevingsverordening Zuid-Holland 
Gelijktijdig met de omgevingsvisie hebben de Provinciale staten van Zuid-Holland 
op 20 februari 2019 de Omgevingsverordening vastgesteld. Deze verordening 
vormt de vertaling van het provinciaal beleid, in algemene regels (zoals bedoeld in 
artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening). Hiermee is het beleid van de provincie 
juridisch verankerd. In de verordening zijn regels gesteld over de inhoud van 
bestemmingsplannen en de inhoud van de toelichting van bestemmingsplannen. 
Bij het opstellen van bestemmingsplannen dient daarom ook rekening te worden 
gehouden met provinciaal beleid. Het gaat daarbij verder vooral om het integrale 
ruimtelijke beleid dat is opgenomen in de provinciale Omgevingsvisie. 
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Ruimtelijke kwaliteit 
In paragraaf 6.2.2 van de Omgevingsverordening zijn regels opgenomen voor 
ruimtelijke kwaliteit. Een bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke 
ontwikkeling, onder de volgende voorwaarden ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit: 

a) De ruimtelijke ontwikkeling past binnen de bestaande gebiedsidentiteit, 
voorziet geen wijziging op structuurniveau, past bij de aard en schaal van 
het gebied en voldoet aan de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart 
(inpassen); 

b) Als de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de bestaande gebiedsidentiteit, 
maar wijziging op structuurniveau voorziet (aanpassen), wordt deze 
uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste 
gelijk blijft door: 

• zorgvuldige inbedding van de ontwikkeling in de omgeving, 
rekening houdend met de relevante richtpunten van de 
kwaliteitskaart; en 

• het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen; 
c) Als de ruimtelijke ontwikkeling niet past bij de bestaande gebiedsidentiteit 

(transformeren), wordt deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke 
kwaliteit van de nieuwe ontwikkeling is gewaarborgd door: 

• Een integraal ontwerp, waarin behalve aan de ruimtelijke kwaliteit 
van het gehele gebied ook aandacht is besteed aan de fysieke en 
visuele overgang naar de omgeving en de fasering in ruimte en 
tijd, alsmede rekening is gehouden met de relevante richtpunten 
van de kwaliteitskaart; en 

• Het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen. 
 
Gezien de schaal en aard kan het plan worden geschaard in de categorie 
‘inpassen’. Het plan is qua aard en schaal passend is in dit gebied, sluit aan 
bij de huidige identiteit van het gebied (woongebied) en zorgt voor een verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit. Het plan sluit aan bij de provinciale kwaliteitskaart en 
daarmee richtpunten voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. 
 
Stedelijke ontwikkelingen 
In paragraaf 6.2.3 van de Omgevingsverordening zijn regels opgenomen voor 
stedelijke ontwikkelingen. Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende eisen: 

a) De toelichting van het bestemmingsplan gaat in op de toepassing van de 
ladder voor duurzame verstedelijking overeenkomstig artikel 3.1.6, tweede, 
derde en vierde lid van het Besluit ruimtelijke ordening; 

b) Indien in de behoefte aan de stedelijke ontwikkeling niet binnen bestaand 
stads- en dorpsgebied kan worden voorzien en voor zover daarvoor een 
locatie groter dan 3 hectare nodig is, wordt gebruik gemaakt van locaties 
die zijn opgenomen in het Programma ruimte. 

 
Dit bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid tot realiseren van vier vrijstaande 
woningen. Vanuit jurisprudentie is daarmee geen sprake van een stedelijke 
ontwikkeling, waardoor de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ niet van 
toepassing is. Wanneer een bestemmingsplan voorziet in niet meer dan 11 
woningen die gelet op hun onderlinge afstand als één woningbouwlocatie als 
bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van het Bro, kunnen worden aangemerkt, 
kan deze ontwikkeling in beginsel niet als een stedelijke ontwikkeling worden 
aangemerkt (ABRvS 28 juni 2017, ECLI:NL:RVS: 2017:1724, Uitspraak 
201608869/1/R3). 
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4.3 Gemeentelijk beleid 

4.3.1 Toekomstvisie en structuurvisie Albrandswaard 2025 
Op 15 april 2013 heeft de gemeenteraad van Albrandswaard de ‘Toekomstvisie 
Albrandswaard 2025’ vastgesteld. De Toekomstvisie Albrandswaard 2025 bevat de 
koers die de gemeente wil varen, samengevat in vijf O’s: ruimte voor ondernemen 
(werkgelegenheid), ontspannen (recreatie en toerisme), ontmoeten (het leven in de 
dorpen) en ontplooien (‘een leven lang leren’). Een vijfde O, ontketenen, heeft 
betrekking op de rol van de gemeente: niet alles zelf doen, maar initiatieven van 
burgers en partners ondersteunen en begeleiden. Cocreatie (samen bedenken)  
en zelforganisatie staan daarbij centraal. 
 
De Structuurvisie Albrandswaard 2025 is een uitwerking van de Toekomstvisie.  
De Structuurvisie geeft richting aan het ruimtelijk beleid en biedt zo kaders en 
richtlijnen voor initiatieven van burgers, ondernemers en organisaties. De koers 
van de structuurvisie is gericht op vijf pijlers: 
 

1. Van meer naar beter: Het accent verschuift van uitbreiding van woon- en 
werkgebieden naar verbetering van de gebieden die er al zijn. 

2. Identiteit dorpen versterken: Versterk heel Albrandswaard door de drie 
dorpen ieder voor zich vanuit hun eigen uitstraling en identiteit te 
versterken. Betrek hierbij ook de betekenis van de omliggende polders. 

3. Clusteren: Zorg dat elke dorpskern een aantrekkelijke bestemming vormt 
met een eigen maatschappelijk  en commercieel voorzieningenpakket. 
Maak slimme clusteringen zodat functies zo goed mogelijk van elkaars 
aanwezigheid profiteren. 

4. Recreatie verbeteren: Verzilver de potentie van de strategisch gelegen 
plekken buiten de dorpen door in te zetten op de recreatieve economie. 

5. Uitstraling en beleving verbeteren: Etaleer Albrandswaard en ondersteun 
ondernemerschap. 

 
Het plan is in overeenstemming met de ‘Toekomstvisie en Structuurvisie 
Albrandswaard 2025’. Het plan betreft een kleinschalige herontwikkeling in de 
bebouwde kom van Rhoon. Het plan zorgt voor een ruimtelijke kwaliteitsslag in de 
woonwijk. Middels het plan wordt een al langere tijd niet in de gebruik zijnde school 
gesloopt. Het pand kampt met zodanige achterstallig onderhoud dat omwonenden 
van het plangebied hun zorgen hebben geuit over de veiligheid. De woningen 
worden op een passende wijze vormgegeven. De groene identiteit van de buurt 
blijft behouden en wordt waar mogelijk versterkt. 
 
Het plan sluit aan bij het streven van de gemeente Albrandswaard naar  
meer kwalitatieve nieuwbouwwoningen in de bebouwde kom. De gemeente 
Albrandswaard richt zich op de kwaliteit van de woningvoorraad in plaats van 
kwantiteit. Het streven is om buiten de dorpskernen meer grondgebonden 
woningen op ruime kavels te realiseren of vrije kavels te realiseren voor  
eigen bouw. Dit plan, dat voorziet in vier vrijstaande woningen op ruime kavels,  
speelt in op deze woningbehoefte door te realiseren.  

4.3.2 Albrandswaardse Dijken Visie 
Karakteristiek voor het Albrandswaardse landschap zijn de dijken en de oude 
dijkstructuur. Deze vormen de schakels tussen dorp en landelijk gebied en zijn 
onderdeel geworden van een uitgebreid wandel- en fietsnetwerk. De dijken,  
met hun bomen en groene taluds, geven de gemeente Albrandswaard een 
groen imago en zijn economisch belang. De dijkenvisie vormt de basis voor een 
zorgvuldige afweging bij de (her)inrichting van de dijken die recht doet aan het 
historisch en landschappelijk belang. Met een passende inrichting blijven de dijken 
en de oude dijkstructuur zichtbaar, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. 
 
Het plangebied is gelegen op de splitsing van de dijken, de Molendijk en de 
Kleidijk. De splitsing van de dijken wordt geaccentueerd door een prominent 
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gelegen plantsoen met vier Noorse Esdoorns. Dit plantsoen is beeldbepalend voor 
de buurt. Het plantsoen is gelegen op de zichtlijn van de entree van de wijk. Het 
plantsoen met de vier Noorse Esdoorns op de kruising van de twee dijken blijft 
behouden, waardoor de herkenbaarheid / zichtbaarheid van deze historische linten 
zijn gewaarborgd.  

4.3.3 Woonvisie Albrandswaard 
Op 19 december 2016 heeft de gemeenteraad van Albrandswaard de ‘Woonvisie 
2016-2025’ vastgesteld. In deze visie stelt de gemeente de kwaliteit van zowel het 
wonen als het woonmilieu binnen Albrandswaard voorop. Het plan sluit aan bij de 
volgende uitgangspunten van de woonvisie:  
 

• De kwaliteit van wonen en het woonmilieu wordt verbeterd. Middels het 
plan wordt een al langere tijd niet in de gebruik zijnde school gesloopt.  
Het pand kampt met zodanige achterstallig onderhoud dat omwonenden 
van het plangebied hun zorgen hebben geuit over de veiligheid. 
 

• De ontwikkeling biedt ruimte aan particuliere initiatiefnemers. Het plan 
voorziet in vier vrijstaande woningen op ruime kavels. 
 

• De ontwikkeling creëert kansen op doorstroming waarmee sociale 
huurwoningen vrijkomen. Het plan levert een positieve bijdrage aan  
de gewenste doorstroming op de woningmarkt.  

 
Het plan is in overeenstemming met de gemeentelijke woonvisie. 

4.4 Conclusie 
 
Op basis van hoofdstuk 4 ‘Beleidskader’ kan worden geconcludeerd dat: 
 

• Het plan past binnen de rijks-, provinciale en gemeentelijke beleidskaders; 

• Het plan zorgt voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 

• Er is geen sprake van een nieuwe ‘stedelijke ontwikkeling’, waardoor 
toetsing aan de Ladder voor duurzame verstedelijking niet van toepassing 
is.  
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5 Milieuaspecten 

5.1 Milieueffectrapportage (vormvrije m.e.r.) 
 
Beleidskader 
In het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt onderscheid gemaakt 
tussen activiteiten, die m.e.r.-plichtig zijn (de zogenaamde bijlage C activiteiten) 
en activiteiten, die m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn (de zogenaamde bijlage D 
activiteiten). Tot slot is voor activiteiten die wel genoemd zijn bij bijlage D, maar 
die niet voldoen aan de gestelde drempelwaarde, de verplichting tot het vaststellen 
op grond van de selectiecriteria in de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling of 
sprake is van geen m.e.r.-beoordelingsplicht in het ruimtelijk plan. 
 
Onderzoek 
De activiteit, het realiseren van woningen, wordt genoemd in de bijlage 
onderdeel D 11.2 van het besluit m.e.r. Het plan betreft de nieuwbouw van 
vier vrijstaande woningen binnen de bebouwde kom van Rhoon. Er is daarmee 
geen directe m.e.r-plicht voor het opstellen van milieueffectrapportage of m.e.r.-
beoordeling. Bij dit aantal woningen, onder de grenswaarde van 2.000 woningen 
waarvoor een direct m.e.r-plicht geldt, geldt wel de vergewisplicht. Voor de 
vergewisplicht dient voor de voorgenomen activiteit te worden beoordeeld of 
er vanwege de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen 
optreden. 
 
Kenmerken van het plan 
Het plan maakt het juridisch-planologisch mogelijk om vier vrijstaande woningen te 
realiseren. De huidige maatschappelijke bestemming (basisschool) met daaraan 
gerelateerde verkeersbewegingen wordt weggenomen. Er vinden op locatie  
geen productiewerkzaamheden plaats. Er is geen sprake van de productie van 
afvalstoffen, anders dan regulier huisafval. Behoudens de standaard toegestane 
aan-huis-gebonden beroepen/ bedrijven zullen er geen bedrijfsactiviteiten meer 
plaatsvinden.  
 
Ligging van het plangebied 
Het plangebied is gelegen in de bebouwde kom van Rhoon. Het plangebied maakt 
geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende: Natura 2000 en 
het Natuurnetwerk Nederland. Op een afstand van circa 1,4 km ligt het Natura 
2000-gebied ‘Oude Maas’ (zie paragraaf 5.7). 
 
Kenmerken van de potentiële effecten van het plan  
Als gevolg van het plan zal het aantal verkeersbewegingen niet significant 
toenemen (zie paragraaf 3.4). Gezien de kleinschaligheid van het plan zullen  
geen van de toenames leiden tot significante negatieve effecten op het milieu. 
 
Conclusie 
Gezien de kleinschaligheid van de ontwikkeling kan worden volstaan met 
een vormvrije m.e.r. beoordeling. In het kader van de vormvrije m.e.r. heeft 
een beoordeling plaats gevonden van diverse milieuaspecten. In de volgende 
hoofdstukken worden de verschillende milieuaspecten nader onderbouwd. Er is 
hiermee afdoende aangetoond dat hier geen sprake is van belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu zoals omschreven in artikel 17.7 van de Wet 
milieubeheer.  
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5.2 Geluid 
 
Beleidskader 
In het kader van de Wet geluidhinder dient voor de ontwikkeling van 
geluidsgevoelige functies een akoestisch onderzoek te worden verricht.  
De kern van de wet is dat geluidsgevoelige bestemmingen worden beschermd 
tegen geluidhinder uit de omgeving ten gevolge van wegverkeer, spoorweg en 
industrie. De Wet geluidhinder kent de volgende geluidsgevoelige functies:  

1. Woningen,  
2. Onderwijsgebouwen (behoudens voorzieningen zoals een 

gymnastieklokaal),  
3. Ziekenhuizen en verpleeghuizen en daarmee gelijk te stellen 

voorzieningen zoals verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, 
medische centra, poliklinieken, medische kleuterdagverblijven, etc.  

De Wet Geluidhinder (Wgh) stelt grenzen aan de geluidsbelasting waaraan 
woningen en andere geluidsgevoelige functies en terreinen mogen worden 
blootgesteld. De gestelde eisen verschillen per geluidsbron (industrie, spoorwegen, 
wegverkeer) en per belast object of terrein (bijvoorbeeld woning, school, etc.).  
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen aanwezige objecten en aanwezige 
geluidsbronnen en nieuwe objecten en nieuwe geluidsbronnen.  
 
Cumulatie geluidsbronnen  
Wanneer voor een geluidgevoelige bestemming die in de zone van meerdere 
geluidsbronnen (wegverkeer, spoorwegverkeer of industrielawaai) ligt en waarvoor 
een hogere grenswaarde wordt vastgesteld, dient inzichtelijk te worden gemaakt 
hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. De gecumuleerde geluidbelasting 
wordt berekend met de rekenmethode die in het Reken- en meetvoorschrift 
geluidhinder 2012 is vastgelegd, rekening houdend met de dosiseffect relaties van 
de verschillende bronsoorten. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel vellen 
over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toetsing aan een 
grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidbelasting is niet aan de orde.  

 
Onderzoek 
Het plangebied is niet gelegen binnen de invloedsfeer van enig spoorwegtraject en 
kan derhalve achterwege blijven. Het plangebied is gelegen binnen de geluidzones 
van de N492, de Binnenbaan (relevante trajecten) en de Rijsdijk en binnen de 
geluidzone van het in het kader van de Wet geluidhinder gezoneerde industrie- 
terrein Waal-/Eemhaven. Het plan betreft de realisatie van vier vrijstaande 
woningen. In het kader van de Wgh is hiermee sprake van de toevoeging van  

een nieuwe geluidsgevoelig objecten.  Om de geluidbelasting van de omliggende 
wegen op de woningen inzichtelijk te maken is een akoestisch onderzoek 
wegverkeerslawaai (SRM II) en industrielawaai uitgevoerd. De conclusies uit  

het akoestisch onderzoek zijn: 

• Ten gevolge van wegverkeerlawaai behoeven geen hogere waarden te worden 
vastgesteld. 

• Ten gevolge van industrielawaai dienen vanwege het geluidgezoneerde 
industrieterrein Waal-/Eemhaven wel hogere waarden te worden vastgesteld.  

• De gecumuleerde geluidbelasting staat het verlenen van hogere waarden niet 
in de weg. Ter plaatse van en in de woningen is sprake van een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat. 

• Het aspect geluid (wegverkeerslawaai en industrielawaai) staat de realisatie 
van het bouwplan dan ook niet in de weg. 

 
Conclusie 

Het plan ondervindt voor wat betreft het milieuaspect geluid geen belemmeringen. 
Het college van de gemeente Albrandswaard heeft voor de vier vrijstaande 
woningen hogere grenswaarden voor industrielawaai verleend (het ontwerp- 
besluit is toegevoegd in de bijlage). Het ontwerp-besluit hogere waarden Wet 
geluidhinder wordt gelijktijdig met het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd.   
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5.3 Bedrijven- en milieuzonering  
 
Beleidskader 
De Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat overheden bij het vaststellen 
van bestemmingsplannen moeten aantonen dat sprake is van een goede 
ruimtelijke ordening (Wro artikel 3.1 lid 1). Onderdeel hiervan is het zorgen voor 
een goede milieuzonering: de overheid dient er op toe te zien dat er voldoende 
afstand in acht wordt genomen tussen enerzijds functies die hinder of gevaar 
veroorzaken (bijvoorbeeld bedrijven) en anderzijds functies die daar last van 
hebben (bijvoorbeeld woningen). In de praktijk wordt gebruik gemaakt van de 
handreiking “Bedrijven en Milieuzonering” van de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG, editie 2009). Deze handreiking beveelt per standaard 
bedrijfstype een afstand aan tot woningen of andere 'kwetsbare' functies. De 
afstand hangt onder meer af van de aard van de omgeving: een rustige woonwijk 
verdient een hoger beschermingsniveau dan een gebied waar al enige hinder is 
van bedrijven of infrastructuur (gemengd gebied). In de onderstaande tabel zijn  
de afstanden weergeven. 
 

Tabel 1: Richtafstanden per milieucategorie (bron: VNG-handreiking 
Bedrijven en Milieuzonering) 

Milieucategorie Rustige woonwijk Gemengd gebied 

1 10 m   0 m 

2 30 m 10 m 

3.1 50 m 30 m 

3.2 100 m 50 m 

4.1 200 m 100 m 

4.2 300 m 200 m 

5.1 500 m 300 m 

5.2 700 m 500 m 

5.3 1.000 m 700 m 

6 1.500 m 1.000 m 

 
Onderzoek 
Het plan is getoetst aan de richtafstanden van het VNG-Handboek Bedrijven en 
milieuzonering (editie 2009). In de omgeving van het plangebied zijn de volgende 
bedrijven gelegen.  
 

Tabel 2: Afstanden bedrijven/instellingen t.o.v. plangebied 

Adres Functie 
(milieucategorie) 

Zwaarste richtafstand 
conform VNG (meter)* 

Werkelijke 
afstand 

Kleidijk 8 Fietsenwinkel / 
detailhandel (1.0) 

GE 
0 

S 
0 

G 
10 

GV 
0 

15 m 

Kleidijk 2b Kerkgebouw (2.0) GE 
0 

S 
0 

G 
30 

GV 
0 

 45 m 

Rijksdijk 33  Kantoor (1.0) GE 
0 

S 
0 

G 
10 

GV 
0 

105 m 

* GE = geur, S = stof, G = geluid, GV = gevaar 

 
Op basis van bovenstaande kan gesteld worden dat de nieuwe woningen op ruim 
voldoende afstand worden gerealiseerd. Gesteld kan worden dat er sprake is van 
een acceptabel woon- en leefklimaat en de omliggende bedrijven niet in de 
bedrijfsvoering worden beperkt als gevolg van dit plan.  
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Afbeelding 14: Afstanden tot omliggende bedrijven 

Conclusie 
Het plan ondervindt voor wat betreft aspect bedrijven- en milieuzonering geen 
belemmeringen.  
  

Kantoor: 
96 meter 

Fietsenwinkel: 
15 meter 

Kerkgebouw: 
45 meter 



                                                               26 

5.4 Bodemkwaliteit 
 
Beleidskader 
Het beleid is erop gericht zorg te dragen dat de bodemkwaliteit geschikt dient te 
zijn voor het geplande gebruik. Hiervoor is het bij nieuwe ontwikkelingen verplicht 
een verkennend bodemonderzoek uit te laten voeren. De provincie hanteert de 
richtlijn dat bij de beoordeling van ruimtelijke plannen tenminste het eerste deel 
van het verkennend bodemonderzoek, het historisch onderzoek, moet worden 
verricht. Indien uit het historisch onderzoek wordt geconcludeerd dat op de 
betreffende locatie sprake is geweest van activiteiten met een verhoogd risico op 
verontreiniging dan dient een volledig verkennend bodemonderzoek te worden 
uitgevoerd. 
 
Onderzoek  
Om de bodemkwaliteit voor het toekomstige gebruik in kaart te brengen is een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De conclusies van het onderzoek luiden:  
 

• Met dit bodemonderzoek is de milieuhygiënische situatie van de bodem  
ter plaatse van de onderzoekslocatie in voldoende mate vastgelegd; 

• Visueel zijn op het maaiveld en in de opgeboorde grond geen 
asbestverdachte materialen waargenomen; 

• In de zandige bovengrond zijn geen verontreinigingen aangetoond 
(indicatief bodemkwaliteitsklasse AW2000); 

• In de kleiige bovengrond zijn maximaal lichte verontreinigingen 
aangetoond met cadmium, lood, en zink waarschijnlijk te relateren aan de 
locaties van de geplaatste boringen (zijde Kleidijk, lintbebouwing, indicatief 
bodemkwaliteitsklasse Industrie indien deze grond elders wordt 
toegepast); 

• De ondergrond is niet verontreinigd (indicatief bodemkwaliteitsklasse 
AW2000); 

• Het grondwater is maximaal licht verontreinigd met barium, molybdeen en 
naftaleen; 

• De aangetoonde lichte verontreinigingen geven geen aanleiding tot het 
uitvoeren van een nader bodemonderzoek; 

• De locatie is geschikt voor het beoogde toekomstige gebruik zijnde wonen 
met (sier)tuin. 

 
Het bodemonderzoek is beoordeeld en akkoord bevonden. De bodemkwaliteit is 
niet belemmerend voor de voorgenomen ontwikkeling. Wel is opgemerkt dat 
wanneer er sprake is van afvoer van grond naar elders er een analyse moet 
worden uitgevoerd op PFAS/PFOA. Verder zijn voor grondverzet buiten de 
perceelsgrenzen de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. 
 
Conclusie 
Het plan ondervindt voor wat betreft de bodemkwaliteit geen belemmeringen. 
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5.5 Archeologie 
 
Beleidskader  
Ter bescherming van de cultuurhistorische en archeologische waarden in 
Nederland dient er volgens de Erfgoedwet, sinds 1 juli 2016 van kracht, bij nieuwe 
ontwikkelingen te worden gekeken naar de aanwezige waarden. Samen met de 
nieuwe Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons 
cultureel erfgoed mogelijk. 
 
Onderzoek 
Voor het plan is een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van  
een verkennend booronderzoek uitgevoerd. De conclusie uit het archeologisch 
onderzoek is: 
 
ADC ArcheoProjecten adviseert om het plangebied vrij te geven voor de 
voorgenomen ontwikkeling. Het is echter nooit volledig uit te sluiten dat binnen  
het onderzochte gebied toch nog archeologische resten voorkomen. Het verdient 
daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht 
archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven 
in artikel 5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet. 
 
Beleidsadvies Archeologie Rotterdam (BOOR) 
Het archeologisch rapport is beoordeeld en akkoord bevonden door de afdeling 
Archeologie van de gemeente Rotterdam (BOOR), in de hoedanigheid van 
adviseur van de gemeente Albrandswaard/ BAR-organisatie. BOOR heeft de 
gemeente Albrandswaard/ BAR-organisatie geadviseerd om de in het rapport 
geformuleerde advies, namelijk om in het plangebied geen vervolgonderzoek uit  
te laten voeren, over te nemen als beleidsbesluit. De gemeente Albrandswaard. 
Het bevoegd gezag, heeft dit advies overgenomen als beleidsbesluit. 
 
Conclusie 
Het plan ondervindt voor wat betreft archeologie geen belemmeringen. Conform 
artikel 5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet dient de uitvoerder van het grondwerk 
eventuele archeologische vondsten te melden bij het bevoegd gezag.  
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5.6 Waterparagraaf 

 
Beleidskader 
In het plangebied is Waterschap Hollandse Delta de waterkwantiteit- en 
waterkwaliteitsbeheerder, de vaarwegbeheerder, de beheerder van de primaire  
en secundaire waterkeringen, beheerder van de rioolwaterzuiveringsinstallaties  
en wegbeheerder van de wegen buiten de bebouwde kom, niet zijnde rijks- of 
provinciale wegen. De watertoets heeft als doel het voorkomen dat nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met duurzaam waterbeheer. 
 
Waterschapsbeleid 
De strategie en het beleid van Waterschap Hollandse Delta is gericht op: 

• Het bieden van veiligheid tegen wateroverlast; 

• Veilige (vaar)wegen; 

• Voldoende en schoon oppervlaktewater. 
 
Daarnaast werkt het Waterschap ook actief aan de ruimtelijke inbedding van 
"water", met oog voor de ecologie en het landschap en dat water mee bepalend 
wordt voor de gewenste ruimtelijk economische ontwikkelingen. Hierbij werkt  
het Waterschap nauw samen met anderen, zowel met medeoverheden als met 
belangenorganisaties en andere gebruikers van ruimte. Door een actieve instelling 
en open houding kunnen belangen tegen elkaar worden afgewogen en kunnen 
keuzes worden gemaakt, die mogen rekenen op voldoende steun en draagvlak. 
 
Verordening ‘de Keur’ 
Het Waterschap Hollandse Delta heeft als regelgeving haar verordening ‘de Keur’. 
Deze verordening is bedoeld om watergangen, wateren, onderhoudspaden, kaden 
en dijken te beschermen tegen beschadiging. In de Keur is geregeld dat voor de 
verschillende typen watergangen een beschermingszone in acht dient te worden 
genomen. Dit houdt in dat binnen de beschermingszone van de watergangen niet 
zonder toestemming van het Waterschap Hollandse Delta werkzaamheden mogen 
plaatsvinden die schade kunnen aanbrengen aan de watergang. De genoemde 
bepaling beoogt te voorkomen dat de stabiliteit van het profiel en/of veiligheid 
wordt aangetast, de aan- en/of afvoer en/of berging van water wordt gehinderd dan 
wel het onderhoud wordt gehinderd. Ook voor het onderhoud gelden bepalingen uit 
de Keur. Het onderhoud en de toestand van de watergangen worden tijdens de 
jaarlijkse schouw gecontroleerd en gehandhaafd. 
 
Onderzoek 
Voor het plan is de digitale watertoets doorlopen (dossiercode: 20200203-39-
22382). De uitkomsten van de digitale watertoets zijn verder in dit hoofdstuk 
uitgewerkt. 
 
Waterhuishouding 
Binnen of aangrenzend aan het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig.  
Er is geen sprake van een verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van 
overstromingen. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen 
wateroverlast of grondwateroverlast geconstateerd. Het plangebied bevindt 
zich niet binnen een beschermingszone van de belangrijkste typen watergangen. 
Het aanvragen van een watervergunning bij het Waterschap Hollandse Delta is 
daarmee niet aan de orde. 
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Afbeelding 15: Legger wateren en kunstwerken  

Waterberging en -compensatie 
Het realiseren van nieuwbouw op niet verharde grond heeft effecten voor de 
waterhuishouding. De mogelijkheden van afkoppelen dienen zoveel mogelijk benut 
te worden. Schoon dak- en terreinwater (mits geen uitlogende materialen worden 
toegepast) kan direct naar het oppervlaktewater afgevoerd worden, om belasting 
van de afvalwaterzuivering te verminderen. Indien er een toename van het 
bestaande verhard oppervlak (bebouwing, bestrating, e.d.) plaats vindt, dient 
compensatie in het kader van waterberging plaats te vinden. Voor gebieden in  
het stedelijk gebied is compensatie noodzakelijk indien het verhard oppervlak  
meer toeneemt dan 500 m2. In het landelijke gebied is de ondergrens 1500 m2.  
Bij een kleiner oppervlak verhard is geen compenserende waterberging nodig.  
Om te bereken welke hoeveelheid watercompensatie noodzakelijk is heeft het 
Waterschap Hollandse Delta voor dit gebied de vuistregel dat 10% van de 
toename aan m2 verhard oppervlak gecompenseerd dient te worden. 
 
Het plan zorgt voor een afname aan verharding. Op basis hiervan zijn geen 
watercompenserende maatregelen noodzakelijk. 
 

Tabel 3: Verhardingsbalans 

Type verharding Oppervlakte 

Bestaande situatie 

Schoolgebouw 590 m2  

Erfverharding (schoolplein) 1065 m2  

  

Totaal bestaande situatie 1.655 m2  

 

Nieuwe situatie 

Vrijstaande woningen  400 m2 

Bijgebouwen/aanbouwen 280 m2 

Verharding (25% van gezamenlijke 
oppervlakte kavels minus bebouwing) 

411 m2 

Totaal nieuwe situatie 1.091 m2  

  

Verschil 564 m2 afname 
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Grondwater 
Het plan mag niet resulteren in een blijvende grondwaterpeilverlaging of in 
vervuiling van het grondwater. Na realisatie van de woningen dient de ontwatering 
(het verschil tussen de grondwaterstand en maaiveld) in het plangebied minstens 
70 centimeter te bedragen. 
 
Hemelwaterafvoer 
In de omgeving van het plangebied is geen gescheiden riool of oppervlaktewater 
aanwezig. Dit betekent dat hemelwater in eerste instantie wordt geïnfiltreerd in de 
bodem. Echter gezien de bodemgesteldheid (kleiige bodem), wordt om water in de 
kruipruimtes te voorkomen, het hemelwater tevens naar het gemengde rioolstelsel 
afgevoerd. Er worden voor de bouw van de woningen geen (bouw)materialen 
toegepast waardoor het afstromende hemelwater bijvoorbeeld door uitloging 
verontreinigd kan raken.  
 
Waterkering 
Het plangebied is niet gelegen in de nabijheid van een primaire of regionale 
waterkering. 
 
Wegen 
Het plan voorziet niet in een nieuwe aansluiting op een weg buiten de bebouwde 
kom en is het plangebied niet gelegen in een obstakelvrije zone van het 
waterschap. 
 
Conclusie 
Het plan heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem.  
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5.7 Flora en fauna 
 
Beleidskader 
Bij ruimtelijke ingrepen moet rekening worden gehouden met de natuurwaarden ter 
plaatse. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en 
soortenbescherming. Gebiedsbescherming kan volgen uit de aanwijzing van een 
gebied. Voor wat soortenbescherming betreft is de Wet natuurbescherming (Wnb) 
toepassing. Hier wordt onder andere de bescherming van plant- en diersoorten 
geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet worden getoetst of er sprake is van 
negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Indien hiervan sprake is, 
moet ontheffing of vrijstelling worden aangevraagd. 
 
Onderzoek 

5.7.1 Soortenbescherming 
Om de invloed van de geplande bouw- en sloopwerkzaamheden op de eventueel 
aanwezige flora en fauna in kaart te brengen, heeft Blom Ecologie een ecologische 
quickscan uitgevoerd. De conclusies uit dit onderzoek zijn: 
 
Er dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden naar de volgende soorten  
of soortgroepen: vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Het plangebied  is 
mogelijk geschikt leefgebied voor algemene zoogdieren, foeragerende 
vleermuizen, amfibieën, insecten en broedvogels welke niet beschermd zijn 
(behoudens de Algemene zorgplicht) onder de Wet natuurbescherming. 
 
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient met aanvullend onderzoek te 
worden vastgesteld of de te slopen bebouwing een relevante functie heeft voor 
vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Mogelijk dient in het verlengde  
hiervan een ontheffing te worden aangevraagd. Tijdens de uitvoering van  
de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de (mogelijke) 
aanwezigheid van foeragerende vleermuizen en algemene broedvogels. Voor  
deze soorten dienen maatregelen te worden getroffen om effecten te voorkomen. 
De aanwezigheid van beschermde soorten en hun leefgebied vormen geen 
bezwaar voor de beoogde ontwikkeling (vrijstellingsbesluit). 
 
Te treffen maatregelen 

• Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle 
voorkomende flora en fauna (Algemene zorgplicht). 

• Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt 
te ontstaan voor beschermde flora en fauna, dient direct contact 
opgenomen te worden met een ter zake deskundige. 

• Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) gefaseerd 
verwijderen. Dit om bodembewonende dieren de kans te bieden in de 
nabijgelegen omgeving een ander leefgebied te benutten. 

• Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden 
worden gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats 
buiten het bereik van de werkzaamheden. 

• De planlocatie tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie bij 
voorkeur niet verlichten en in de periode april-oktober de werkzaamheden 
tussen zonsopgang en zonsondergang uitvoeren (buiten 
schemerperiodes). Mocht verlichting noodzakelijk zijn hierbij een 
vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toepassen (amberkleurig licht, 
lichtbundel nederwaarts richten, toepassen geconvergeerde lichtbundel). 

• De werkzaamheden opstarten/uitvoeren buiten het broedseizoen van 
vogels (medio maart t/m medio juli). Als de werkzaamheden in het 
broedseizoen worden uitgevoerd dient voor de aanvang door een ter zake 
deskundig gecontroleerd te worden of er broedvogels aanwezig zijn. E.e.a. 
op aanwijzing van deskundige. Als dit niet mogelijk is dienen de potentiële 
nestlocaties buiten het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden. 
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5.7.2 Gebiedsbescherming 
De plangebied maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie 
betreffende: Natura 2000 en het Natuurnetwerk Nederland. Op een afstand van 
circa 1,4 km ligt het Natura 2000-gebied ‘Oude Maas’. Op een afstand van circa 
440 m ten noorden van het plangebied en ca 750 m ten zuiden van het plangebied 
ligt het Natuurnetwerk Nederland. Op een afstand van circa 9 km ligt het dichtst- 
bijzijnde Belangrijk weidevogelgebied. Op een afstand van circa 17 km ligt het 
dichtstbijzijnde gebied wat valt onder de ‘Strategische reservering natuur’. 
 

 
Afbeelding 16: Afstand plangebied t.o.v. Natura 2000-gebieden 

 
Afbeelding 17: Afstand plangebied t.o.v. Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
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Afbeelding 18: Afstand plangebied t.o.v. overige natuurgebieden 

Voor de externe werking van het plan (effecten als trillingen, geluid, optische 
verstoring etc.) geldt dat de afstand tot de omliggende Natura 2000-gebieden  
per definitie te groot is. Ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland geldt  
dat externe werking geen toetsingskader is. 

5.7.3 Stikstofdepositieonderzoek 
Een toename in stikstofdepositie kan een effect sorteren op kwetsbare en 
gevoelige habitattypen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een 
stikstofdepositieberekening uitgevoerd (voor de aanleg- en gebruiksfase). Uit de 
berekening blijkt dat de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden niet hoger is 
dan 0,00 mol/ha/jaar. Er is geen sprake van vergunningplicht op grond van de Wet 
natuurbescherming. Het stikstofdepositieonderzoek is toegevoegd in de bijlage. 
 
Conclusie 
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient middels aanvullend onderzoek te 
worden vastgesteld of de te slopen bebouwing een relevante functie heeft  
voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Tijdens de uitvoering van  
de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de (mogelijke) 
aanwezigheid van foeragerende vleermuizen en algemene broedvogels. Voor  
deze soorten dienen eventueel maatregelen te worden getroffen om effecten te 
voorkomen.  
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5.8 Luchtkwaliteit 
 
Beleidskader  
Op grond van artikel 5.16 van de Wet milieubeheer (Wm) moeten bij het nemen 
van dit besluit de gevolgen voor de luchtkwaliteit in acht worden genomen. De 
Europese Unie heeft luchtkwaliteitsnormen vastgesteld, die tot doel hebben mens 
en milieu tegen de negatieve effecten van luchtverontreiniging te beschermen. 
Nederland heeft deze luchtkwaliteitsnormen opgenomen in de nationale wetgeving. 
De Nederlandse wet- en regelgeving voor de luchtkwaliteit in de buitenlucht vloeit 
voort uit titel 5.2 van de Wm. Deze wet heeft als doel dat bij toekomstige 
ontwikkelingen de grenswaarden zoals in de wet gesteld (grenswaarde voor 
zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijnstof, lood, koolmonoxide en 
benzeen) niet worden overschreden. Voor de ruimtelijke ordening van onderhavig 
plan zijn met name stikstofdioxide en fijnstof relevant. De grenswaarden die de wet 
hieraan stelt, bedragen: 
 

Tabel 4: Grenswaarden luchtkwaliteit  

Stof Toetsing van Grenswaarde Geldig 

Stikstofdioxide 
(NO2)  

Jaargemiddelde 
concentratie  

40 μg/m3  
 

Vanaf 2015  

Fijnstof (PM10)  
 

Jaargemiddelde 
concentratie 

40 μg/m3 

 
Vanaf 11 juni 2011  

 24-uurgemiddelde 
concentratie 

Max 35 keer p.j. 
meer dan 50 μg/m3 

Vanaf 11 juni 2011 

Fijnstof (PM2,5)  
 

24-uurgemiddelde 
concentratie  

Max. 35 keer p.j. 
meer dan 50 μg/m3  

Vanaf 11 juni 2011 

 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteren advieswaarden voor fijnstof 
(PM10) van 20 microgram per kuub, en 10 microgram per kuub voor PM2,5 wat lager 
ligt dan de wettelijke grenswaarden. Pas als aan deze waarden wordt voldaan kan 
vanuit een goede motivering worden gesproken over acceptabele concentraties en 
goed woon- een leefklimaat. 
 
Onderzoek 
Voor de omgeving van het plangebied geeft de NSL-monitoring (2019) het 
volgende overzicht (maximale waarde van rekenpunten 15962309 en 15962310):  

• Een stikstofconcentratie van 24,7 μg/m3 NO2;  

• Een fijnstofconcentratie van 19,6 μg/m3 PM10;  

• Een fijnstofconcentratie van 12,1 μg/m3 PM2,5;  

 
 
Voor het jaar 2030 geeft dezelfde NSL-monitoring (2019) het volgende overzicht 
met betrekking tot fijnstof: 

• Een fijnstofconcentratie van 15,9 μg/m3 PM10;  

• Een fijnstofconcentratie van 8,9 μg/m3 PM2,5. 

 
Op basis van bovenstaande kan dus worden geconstateerd dat ten aanzien van 
de luchtkwaliteit aan alle grenswaarden wordt voldaan. Gesteld kan worden dat er 
sprake is van een goed woon- en leefklimaat. 
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Besluit Niet in Betekenende Mate (NIBM) 
Om de toetsing van kleinschalige plannen ten aanzien van de luchtkwaliteit 
overzichtelijk te houden heeft de wetgever het Besluit NIBM vastgesteld. In dit 
besluit is vastgelegd in welke gevallen de planontwikkeling niet in betekenende 
mate bijdragen aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. In het Besluit NIBM  
en de bijbehorende regeling is bepaald in welke gevallen een project vanwege de 
beperkte gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden 
getoetst. Hierbij zijn twee situaties te onderscheiden:  

• Een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde 
grenswaarde NO2 en PM10;  

• Een project valt in de categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de 
grenswaarden; deze categorieën betreffen onder andere woningbouw met 
niet meer dan 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg of niet meer dan 
3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen.  

 
Conclusie 
Het plan is kleinschalig van aard. Hiermee valt het plan in het besluit NIBM 
(gevallen die niet in betekenende mate bijdragen aan een verslechtering van 
de luchtkwaliteit <3%), waardoor kan worden gesteld dat het plan geen tot nihil 
invloed heeft op de luchtkwaliteit en dat toetsing niet noodzakelijk wordt geacht. 
Uit het oogpunt van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) en goede 
ruimtelijke ordening zijn er geen belemmeringen voor de realisatie van dit plan. 
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5.9 Externe veiligheid 
 
Beleidskader 
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende 
aspecten te worden gekeken, namelijk:  

• Bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de 
externe veiligheid;  

• Vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door 
buisleidingen.  

 
Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van 
belang: het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de 
kans per jaar dat een persoon overlijdt door een ongeval met een risicobron, indien 
hij zich onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag gedurende het hele jaar) 
onbeschermd op een bepaalde plaats in de buurt van die risicobron zou bevinden. 
Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting dan wel 
infrastructuur. Binnen de contour van PR=10-6 per jaar mogen zich geen kwetsbare 
objecten (objecten als gebouwen of terreinen waar zich veel mensen of waar  
zich beperkt zelfredzame mensen bevinden) en bij voorkeur ook geen beperkt 
kwetsbare objecten (objecten of terreinen waar zich een beperkt aantal mensen 
bevinden).  
 
Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep van minimaal 10 personen overlijdt 
als direct gevolg van een ongeval met een risicobron. Voor het groepsrisico geldt 
geen normering. Er is wel een zogenaamde oriëntatiewaarde vastgesteld. Het 
bevoegd gezag heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de 
oriëntatiewaarde overschrijdt. 
 
Onderzoek 
Volgens de risicokaart bevinden zich in de omgeving van het plangebied de 
volgende risicobronnen:  
 

• Een LPG-tankstation op 600 meter ten noordoosten van de locatie. 

• Een opslag van gevaarlijke stoffen 400 meter ten noordoosten van de 
locatie. 

• Meerdere hogedruk aardgasleidingen, waarvan de dichtstbijzijnde op  
250 meter afstand en op 500 meter afstand liggen. 

• Transport van geklasseerde stoffen over de N492 op 220 meter afstand 
van de locatie. 

 

 
Afbeelding 19: Risicokaart externe veiligheid 
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In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een onderzoek externe 
veiligheid uitgevoerd. De resultaten uit dit onderzoek zijn:  
 
LPG-tankstation 
Op 600 meter ten noordwesten van de locatie ligt een LPG-tankstation aan de 
Groene Kruisweg (N492). De vergunde doorzet LPG van dit tankstation is 1.500 m3 
per jaar. De 10-6 contour ligt op 40 meter afstand vanaf het vulpunt en het 
invloedsgebied is gedefinieerd als maximaal 150 meter afstand vanaf het vulpunt. 
Het plangebied ligt buiten deze afstand, waardoor het tankstation vanuit externe 
veiligheid geen beperking voor het plangebied vormt. 
 
Opslag gevaarlijke stoffen 
Bij Traconed Industrial & Technical supply worden gevaarlijke stoffen opgeslagen. 
Het gaat hier om opslag van minder dan 10 ton die buiten de werkingssfeer van 
het Bevi valt. De opslag van de gevaarlijke stoffen vormt daarom vanuit externe 
veiligheid geen beperking voor het plangebied. 
 
Hogedruk aardgasleidingen 
Ten noorden van de locatie liggen meerdere buisleidingen. De leidingen W-504-1 
en RRP-I6 liggen het dichtst bij het plangebied. 

• Aardgasleiding W-504-1 ligt 250 m ten noorden van het plangebied en 
heeft een werkdruk van 12 bar. Deze leiding valt daarom niet onder het 
Bevb, zodat externe risico’s als gevolg van deze leiding niet hoeven te 
worden beschouwd. 

• Brandstofleiding RRP-I6 ligt op 500 m ten noordoosten van het plangebied 
en heeft een werkdruk van 66 bar en een diameter van 24”. Deze leiding 
heeft een invloedsgebied van 26 m. Het plangebied ligt buiten deze 
afstanden. Daarmee vormt deze leiding geen extern risico voor het 
plangebied. 
 

Overige buisleidingen liggen op minstens 750 meter van het plangebied en vormen 
daarmee ook geen extern risico voor de planlocatie. 
 
Transport van geklasseerde stoffen 
Over de N492 vindt transport van brandbare vloeistoffen en brandbare gassen 
plaats. In de toelichting op het vigerende bestemmingsplan is reeds aangetoond 
dat aan het plaatsgebonden risico wordt voldaan en het groepsrisico beperkt is.  
Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling op meer dan 200 meter van de 
transportroute verandert het groepsrisico niet of nauwelijks. Een warme BLEVE 
van een tankwagen met brandbaar gas heeft een effectafstand van 355 meter en 
kan een extern risico vormen ter plaatse van het plangebied. 
 
Overige bronnen 
In het Rotterdamse havengebied liggen op 1 tot 2 km afstand van het plangebied 
diverse bronnen waar zeer toxische stoffen worden op- en overgeslagen of 
vervoerd, zoals de A15, de Havenspoorlijn en overslagbedrijven op Distripark 
Albrandswaard en in het Eemhavengebied. Hierbij wordt voldaan aan het 
plaatsgebonden risico en op deze afstand verandert het groepsrisico niet of 
nauwelijks. Wel ligt het plangebied binnen het invloedsgebied van een gifwolk 
in geval van een calamiteit bij deze bronnen. 
 
Conclusie 
Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van de N492 en van diverse 
bedrijven in het Rotterdamse havengebied waar zeer toxische stoffen worden op- 
en overgeslagen. De bijdrage van het plan aan het groepsrisico is op voorhand  
laag vanwege de afstand tot de risicobronnen en de beperkte omvang van het 
plan, zodat de gemeente bij de verantwoording van het groepsrisico alleen op 
bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid in hoeft te gaan. 
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Verantwoording groepsrisico (bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid) 
Bij een calamiteit op de N492, de A15, Havenspoorlijn of het Rotterdamse 
Havengebied verandert de bestrijdbaarheid niet als gevolg van de functiewijziging. 
Alle risicobronnen zijn net zo goed bereikbaar. 
 
Externe risico’s ontstaan als gevolg van een BLEVE op de N492 of een toxische 
wolk vanaf de A15, havenspoorlijn of het Rotterdamse havengebied. Bij een 
warme BLEVE zijn de drukgolf en de warmtestraling op 220 m al zodanig 
afgenomen dat men inpandig veilig is. Een andere optie is om het plangebied te 
ontvluchten, wat voor een groot deel van de woonkern Rhoon geldt. Als in het 
Rotterdamse havengebied een gifwolk vrijkomt, zal deze zodanig verdund zijn in 
het plangebied dat men inpandig veilig is als men ramen en deuren sluit. Tijdige 
alarmering is hierbij essentieel. 
 
Conclusie 
Het plan ondervindt voor wat betreft het aspect externe veiligheid geen 
belemmeringen. 
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5.10 Kabels en leidingen 
 
Beleidskader  
Planologisch relevante leidingen en hoogspanningsverbindingen dienen te worden 
gewaarborgd. Tevens dient rond dergelijke leidingen rekening te worden gehouden 
met zones waarbinnen mogelijke beperkingen gelden. 
 
Onderzoek 
In het plangebied of de directe omgeving zijn geen planologisch relevante 
leidingen zoals rioolpersleidingen, waterleidingen, hoogspanningslijnen of 
straalpaden gelegen. Er wordt derhalve geconcludeerd dat het aspect kabels  
en leidingen geen belemmering oplevert voor de uitvoering van het plan. 
 
Conclusie  
Geconcludeerd wordt dat het aspect kabels en leidingen de uitvoering van het plan 
niet in de weg staat. 
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6 Juridische planbeschrijving 

6.1 Inleiding 
Het bestemmingsplan ‘Molendijk 2a Rhoon’ bestaat uit drie delen de verbeelding 
en regels, vergezeld van een toelichting. De verbeelding en de regels vormen het 
juridisch bindende deel van het bestemmingsplan. De verbeelding heeft de rol van 
visualisering van de bestemmingen. De regels regelen de gebruiksmogelijkheden 
van de gronden, de bouwmogelijkheden en de gebruiksmogelijkheden van de 
aanwezige en/of op te richten bebouwing. De toelichting heeft weliswaar geen 
bindende werking, maar heeft wel een belangrijke functie bij de weergave en 
onderbouwing van het bestemmingsplan en bij de uitleg van de verbeelding en 
regels. In dit hoofdstuk wordt de systematiek van de regels uiteengezet en wordt 
een uitleg per bestemming gegeven. De systematiek van het bestemmingsplan 
sluit aan bij de gestandaardiseerde opbouw uit de Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen 2012 (SVBP 2012). Het voorliggende bestemmingsplan 
‘Molendijk 2a Rhoon’ is conform de landelijke RO-standaarden (2012) opgesteld. 
Het plan voldoet daarmee aan de digitale verplichting.  

6.2 Systematiek van de regels 
Voor wat betreft de regels van het bestemmingsplan ‘Molendijk 2a Rhoon’ is 
aangesloten bij het ‘Ruimtelijk kader herontwikkeling schoollocatie de Meijlle 
te Rhoon’ en het huidige bestemmingsplan ‘Rhoon Dorp 2013’ (vastgesteld op  
15 juli 2014). De regels bestaan uit 4 hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de 
inleidende regels, de bestemmingsregels, de algemene regels en de overgangs- 
en slotregels aan de orde komen.  

6.3 Bestemmingen 
 
Groen 
Het prominent gelegen plantsoen met vier Noorse Esdoorns op de kruising van  
de twee dijken, dat beeldbepalend is voor de buurt, is bestemd als ‘Groen’.  
Binnen de bestemming ‘Groen’ is bebouwing uitgesloten. 
 
Tuin 
De gronden aan de straatzijde, tussen de bouwvlakken van de woningen en de 
Molendijk/Kleidijk zijn bestemd als ‘Tuin’. Binnen de bestemming ‘Tuin’ zijn de 
bouwmogelijkheden beperkt. 
 
Verkeer – Verblijfsgebied  
De openbare parkeerplaatsen langs de Molendijk/Kleidijk en trottoir zijn bestemd 
als ‘Verkeer – Verblijfsgebied.  
 
Wonen 
Het overige deel van het plangebied krijgt de bestemming ‘Wonen’. De hoofd- 
gebouwen (woningen) dienen te worden gerealiseerd binnen de bouwvlakken.  
Per bouwvlak mag één woning worden gerealiseerd. Voor de woningen geldt een 
maximum oppervlakte van 100 m2 en een maximale bouw- en goothoogte van  
10 meter respectievelijk 4 meter. De woningen worden op minimaal 2,5 meter  
van de openbare weg en minimaal  2 meter van de zijdelingse perceelsgrenzen 
gerealiseerd. De totale oppervlakte aan bijgebouwen/aanbouwen bij een woning 
bedraagt maximaal 70 m2.  

6.4 Aanduidingen 
 

• Gebiedsaanduiding ‘geluidzone – industrie’; 

• Maatvoeringsaanduiding ‘maximum bouwhoogte, maximum goothoogte 
(m): 10 en 4 ’. 

• Bouwvlak 
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Afbeelding 20: Verbeelding bestemmingsplan 
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7 Economische uitvoerbaarheid 
 
Vanwege het private initiatief komt het onderzoek naar de economische 
uitvoerbaarheid van het plan, voor verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar. 
 
De gemeente Albrandswaard heeft met de ontwikkelaar een ontwikkelings- 
overeenkomst gesloten, waarmee de economische haalbaarheid gewaarborgd is.  

8 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

8.1 Vooroverleg ex art. 3.1.1 Bro 
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) artikel 3.1.1 geeft aan dat de gemeente 
Albrandswaard bij de voorbereiding van een ruimtelijke ontwikkeling overleg 
moeten plegen met haar overlegpartners. In het kader van het vooroverleg,  
zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro, is het plan voorgelegd aan de relevante 
overlegpartners. 
 
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft geen bezwaren tegen 
het plan, maar adviseert wel zorg te dragen voor toereikende bereikbaarheid, 
bluswatervoorzieningen zodat hulpdiensten bij een incident adequaat kunnen 
optreden, goede voorlichting en instructie van de aanwezige personen zodat  
men weet hoe te handelen tijdens een calamiteit. 
 
Het waterschap Hollandse Delta heeft per mail aangegeven geen bezwaren  
tegen het bestemmingsplan te hebben. 

8.2 Participatie omwonenden 
De ontwikkelaar van dit plan hebben alle omwonenden geïnformeerd over het 
herontwikkelingsplan voor schoollocatie ‘de Meijlle’. Alle buren en betrokkenen 
hebben aangegeven positief te zijn over de plannen. De omwonenden hebben 
expliciet aangegeven dat het plan past in de buurt. De gekozen groenvoorziening 
voldoet ruimschoots aan de wensen van de buurt.  

8.3 Zienswijzen 
Op de voorbereiding van een ruimtelijke procedure is afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht van toepassing.  
 
Het ontwerp-bestemmingsplan en bijbehorende stukken, waaronder het ontwerp-
besluit hogere waarden Wet geluidhinder, hebben van vrijdag 4 september 2020 
tot en met donderdag 15 oktober 2020 ter inzage gelegen.  
 
Er zijn géén zienswijzen ingediend.  
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1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 
In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1 plan 
Het bestemmingsplan 'Molendijk 2a Rhoon' van de 'Gemeente Albrandswaard'. 

1.2 bestemmingsplan 
De geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0613.BPMolendijk2a-VST1 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen). 

1.3 aanbouw 
Een direct met het hoofdgebouw verbonden gebouw dat ten dienste staat van het 

hoofdgebouw en door zijn ligging, constructie en afmetingen ondergeschikt is aan het 

hoofdgebouw. 

1.4 aangebouwd bijgebouw 
Een indirect met het hoofdgebouw verbonden gebouw dat ten dienste staat van het 

hoofdgebouw dan wel in functioneel opzicht deel uitmaakt van het hoofdgebouw en door zijn 

ligging, constructie en afmetingen ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

1.5 aanduiding 
Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 

de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden. 

1.6 aanduidingsgrens 
De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.7 afvalinzamelsysteem 
Al dan niet geheel of gedeeltelijk onder peil gelegen bouwwerken en/of voorzieningen ten 

behoeve van de inzameling van huishoudelijk afval, glas en dergelijke. 

1.8 archeologische waarde 
De aan een gebied toegerekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in 

dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude 

tijden. 

1.9 bebouwing 
Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.10 bed-and-breakfast 
Een voorziening gericht op het bieden van de mogelijkheid tot overnachting en het serveren 

van ontbijt, als toeristisch-recreatieve activiteit, ondergeschikt aan de betreffende 

bestemming, met een maximum verblijfsduur van 6 weken. Onder een bed & breakfast-

voorziening wordt niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van 

tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid, zonder kookgelegenheid. 
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1.11 bedrijfsmatige activiteiten 
Het bedrijfsmatig verlenen van diensten - geen zakelijke dienstverlening of een seksinrichting 

zijnde - en ambachtelijke bedrijvigheden, geheel of overwegend door middel van handwerk, 

waarbij de aard (qua milieuplanologische hinder) en omvang van de bedrijfsactiviteiten in 

een woning kunnen worden uitgeoefend en de activiteiten geen onevenredige afbreuk doen 

aan het woon- en leefmilieu in de directe omgeving. 

1.12 begane grond 
De eerste bouwlaag van een gebouw. 

1.13 beperkt kwetsbaar object 
Een object zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 

1.14 beroepsmatige activiteiten 
Een beroep, of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, 

therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door zijn 

beperkte omvang in een woning en daarbij behorende gebouwen, met behoud van de 

woonfunctie kan worden uitgeoefend. 

1.15 bestaand 

a. Bij bouwwerken: een bouwwerk dat bestaat op het tijdstip van de terinzagelegging 
van het ontwerpbestemmingsplan danwel gebouwd is of kan worden krachtens een 
verleende vergunning voor het bouwen;  

b. Gebruik: het gebruik van de gronden en bouwwerken zoals krachtens een vergunning 
voor het gebruik is toegestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan; daaronder valt niet het gebruik dat reeds in strijd was met 
het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van dat plan. 

1.16 bestemmingsgrens 
De grens van een bestemmingsvlak. 

1.17 bestemmingsvlak 
Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.18 bijgebouw 
Een vrijstaand gebouw dat in functioneel opzicht en qua afmeting ondergeschikt is aan een 

op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw. 

1.19 bouwen 
Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 

vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of 

veranderen van een standplaats. 

1.20 bouwgrens 
De grens van een bouwvlak. 
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1.21 bouwlaag 
Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke 

hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond 

en met uitsluiting van onderbouw, een ondergrondse of halfverdiepte parkeerlaag of een 

zolder. 

1.22 (bouw)perceel 
Een aaneengesloten stuk grond, dan wel op een deel daarvan, waarop krachtens het plan 

bebouwing is toegestaan. 

1.23 bouwperceelgrens 
Een grens van een bouwperceel. 

1.24 bouwvlak 
Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

1.25 bouwwerk 
Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke, hetzij 

direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 

grond; 

1.26 detailhandel 
Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen het uitstallen ten verkoop, 

verkopen en/of leveren van goederen aan diegenen die die goederen kopen voor gebruik, 

verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

1.27 dienstverlening 
Met detailhandel vergelijkbare activiteiten die gericht zijn op het verlenen van diensten aan of 

ten gerieve van particulieren, zoals kapsalons, reisbureaus en bankfilialen en daarmee naar 

de aard vergelijkbare vestigingen. 

1.28 erfbebouwing 
Uitbreiding woonruimte en of bijgebouwen al dan niet aangebouwd. 

1.29 gebouw 
Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt. 

1.30 geluidsgevoelig object 
Woningen, alsmede gebouwen en terreinen als bedoeld in artikel 4, lid 2 en artikel 7, lid 3 

van het 'Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen' zoals die gold ten tijde van het ter 

inzage leggen van het ontwerp plan. 

1.31 hoofdgebouw 
Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen als het 

belangrijkste gebouw valt aan te merken. 
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1.32 kantoor 
Een gebouw of een gedeelte daarvan dat door zijn indeling en inrichting geschikt is om 

uitsluitend te worden gebruikt voor administratieve en daarmee gelijk te stellen 

werkzaamheden, al dan niet met een baliefunctie; praktijkruimten worden hieronder mede 

begrepen. 

1.33 kwetsbaar object 
Een object zoals bedoeld in artikel 1, lid l van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 

1.34 maatschappelijke doeleinden 
Functies ten behoeve van religieuze, educatieve, medische, sociale en culturele doeleinden, 

(openbare) overheidsinstellingen alsmede voorzieningen ten behoeve van kinderopvang en 

bejaarden. 

1.35 milieucategorie 
Een aan een bedrijfsactiviteit toegekende categorie volgens de in de bijlage 1 bij deze regels 

opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten. 

1.36 nutsvoorzieningen 
Voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, 

gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, 

voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling, telefooncellen en 

apparatuur voor telecommunicatie. 

1.37 onderkomen 
Voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken voer- of vaartuigen, 

kampeermiddelen, loodsen, keten en soortgelijke verblijfsmiddelen, voor zover deze niet als 

bouwwerken zijn aan te merken. 

1.38 overig bouwwerk 
Een bouwwerk, geen gebouw zijnde. 

1.39 peil 

a. Voor bouwwerken die onmiddellijk aan de weg grenzen of maximaal 6 meter van de 
weg zijn gelegen (gemeten vanaf het trottoir): de hoogte van de weg;  

b. In andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld. 

1.40 praktijkruimte 
Een beroeps- of bedrijfsmatige werkruimte voor beoefenaren van vrije (aan huis gebonden) 

beroepen, zoals medische, para-medische, administratieve en daarmee vergelijkbare 

beroepen, zulks met uitzondering van seksinrichtingen. 

1.41 straatmeubilair 
Bouwwerken ten behoeve van al dan niet openbare (nuts-)voorzieningen, zoals: 

a. Verkeersgeleiders, verkeersborden, lichtmasten, zitbanken en bloembakken;  
b. Telefooncellen, abri's, kunstwerken, speeltoestellen en draagconstructies voor 

reclame;  
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c. Kleinschalige bouwwerken ten behoeve van (openbare) nutsvoorzieningen, 
waaronder begrepen voorzieningen ten behoeve van telecommunicatie, 
energievoorziening en brandkranen;  

d. Afvalinzamelsystemen. 

1.42 uitbouw 
Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw, dat door zijn constructie of afmetingen 

ondergeschikt is aan dat hoofdgebouw, dat een vergroting van de bestaande ruimte in dat 

hoofdgebouw is en direct daarmee in open verbinding staat. 

1.43 verdieping 
De tweede bouwlaag en hoger gelegen bouwlagen van een gebouw. 

1.44 voorgevel 
De gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie dan wel gelet op 

uitstraling ervan als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt. 

1.45 vloeroppervlak 
De totale opppervlakte van binnen gebouwen gelegen ruimten. 

1.46 Wet geluidhinder 
De Wet geluidhinder zoals die gold ten tijde van het ter inzage leggen van het ontwerp plan. 

1.47 woning 
Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 

huishouden. 
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Artikel 2 Wijze van meten 
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1 Oppervlakte van een bouwwerk 
Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk. 

2.2 Inhoud van een bouwwerk 
Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 

van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.3 Bouwhoogte van een bouwwerk 
Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 

zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, 

antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.4 Goothoogte van een bouwwerk 
Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 

daarmee gelijk te stellen constructiedeel. 

2.5 Hoogte eerste bouwlaag 
Wordt gemeten 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van de woning. 

2.6 Bebouwde oppervlakte 
Van een perceel, bouwvlak of ander terrein wordt gemeten buitenwerks en 1 m boven peil, 

met dien verstande, dat de grondoppervlakten van alle op een terrein gelegen gebouwen en 

overige bouwwerken worden opgeteld. 

2.7 Afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelsgrens 
Wordt gemeten vanaf het dichtst bij de perceelsgrens gelegen punt van het gebouw op 1 m 

boven peil en haaks op de perceelsgrens. 

2.8 Dakhelling 
Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.9 Ondergeschikte bouwdelen 
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 

bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 

schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten 

beschouwing gelaten, mits de overschrijding van de bouwgrenzen en/of 

bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt. 

2.10 Ondergrondse bouwwerken 
De regels van dit plan zijn van overeenkomstige toepassing op ondergrondse bouwwerken. 
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2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Groen 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. Groenvoorzieningen;  
b. Water en waterhuishoudkundige voorzieningen;  
c. Voet- en fietspaden;  
d. Perceelsontsluitingen/erftoegangswegen;  
e. Speelvoorzieningen;  
f. Straatmeubilair;  
g. Nutsvoorzieningen. 

3.2 Bouwregels 
Op de in artikel 3 lid 1 bedoelde gronden gelden de volgende bouwregels:  

a. Er mogen uitsluitend nutsvoorzieningen en overige bouwwerken (geen gebouwen 
zijnde) worden gebouwd;  

b. De inhoud van een nutsvoorziening bedraagt niet meer dan 100 m3;  
c. De bouwhoogte van van een nutsvoorziening bedraagt niet meer dan 3 m;   
d. Voor overige bouwwerken (geen gebouwen zijnde) geldt een maximale bouwhoogte 

van 5 m. 

Artikel 4 Tuin 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. Tuinen en erven;  
b. Perceelsontsluitingen/erftoegangswegen;  
c. Straatmeubiliair  
d. Parkeervoorzieningen;  
e. Water en waterhuishoudkundige voorzieningen;  
f. Nutsvoorzieningen.  

4.2 Bouwregels 
Op de in artikel 4 lid 1 bedoelde gronden gelden de volgende bouwregels:  

a. Bij iedere woning aan de voorgevel een entree-, tochtportaal en/of erker mag worden 
gebouwd, waarbij; 

1. De grondoppervlakte niet meer dan 2 m2 bedraagt;  
2. De goothoogte niet meer mag bedragen dan de hoogte van de eerste 

bouwlaag van de bijbehorende woning;  
3. De afstand van het gebouw tot de naar de openbare ruimte toegekeerde 

perceelsgrens ten minste 1 m bedraagt; 
b. Voor erf- en terreinafscheidingen met het openbaar gebied geldt een maximale 

bouwhoogte van 1,2 m, met dien verstande dat het een groene afscheiding betreft in 
de vorm van een haag of een combinatie van een muur/hek met haag.  
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c. Voor erf- en terreinafscheidingen elders geldt een maximale bouwhoogte van 2 m;  
d. Voor overige bouwwerken (geen gebouwen zijnde) geldt een maximale bouwhoogte 

van 1 m. 

4.3 Afwijken van de bouwregels 

4.3.1 Entree, tochtportaal en/of erker 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4 lid 

2 voor het bouwen aan de zijgevel van een entree, tochtportaal en/of erker met dien 

verstande dat:  

a. De grondoppervlakte niet meer bedraagt dan 2 m2;  
b. De goothoogte niet meer bedraagt dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de 

bijbehorende woning;  
c. De afstand van het gebouw tot de naar de openbare ruimte toegekeerde 

perceelsgrens ten minste 1 m zal bedragen;  
d. De naast een woning bestaande parkeergelegenheid op eigen erf behouden blijft. 

4.3.2 Overige bouwwerken (geen gebouwen zijnde) 
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4 lid 2 

voor het bouwen van overige bouwwerken (geen gebouwen zijnde) met een bouwhoogte van 

maximaal 3 m, mits:  

a. Geen aantasting plaatsvindt van de gewenste stedenbouwkundige structuur;  
b. Het bouwplan geen afbreuk doet aan de belangen van omwonenden (bezonning, 

privacy). 

Artikel 5 Verkeer - Verblijfsgebied 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. Wegen met een verblijfsfunctie (30 km/u);  
b. Perceelsontsluitingen/erftoegangswegen;  
c. Pleinen;  
d. Voet- en fietspaden;  
e. Parkeervoorzieningen;  
f. Speelvoorzieningen;  
g. Groenvoorzieningen;  
h. Water en waterhuishoudkundige voorzieningen;  
i. Straatmeubilair;  
j. Nutsvoorzieningen. 

5.2 Bouwregels 
Op de in artikel 5 lid 1 bedoelde gronden gelden de volgende bouwregels:  

a. Er mogen uitsluitend nutsvoorzieningen en overige bouwwerken (geen gebouwen 
zijnde) worden gebouwd;  

b. De inhoud van een nutsvoorziening bedraagt niet meer dan 100 m3;  
c. De bouwhoogte van van een nutsvoorziening bedraagt niet meer dan 3 m;  
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d. Voor overige bouwwerken (geen gebouwen zijnde) geldt een maximale bouwhoogte 
van 5 m. 

Artikel 6 Wonen 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. Woningen met bijbehorende aan- uit, en bijgebouwen, overkappingen en 
overige bouwwerken (geen gebouwen zijnde);  

b. Tuinen en erven;  
c. Parkeervoorzieningen en erftoegangswegen;  
d. Groenvoorzieningen;  
e. Nutsvoorzieningen;  
f. Water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

6.2 Bouwregels 
Op de in artikel 6 lid 1 bedoelde gronden gelden de volgende bouwregels:  

6.2.1 Hoofdgebouwen 
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bouwregels: 

a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;  
b. Het aantal woningen binnen een bouwvlak mag niet meer bedragen dan één;  
c. De oppervlakte van een hoofgebouw bedraagt maximaal 100 m2;  
d. De bouw- en goothoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan middels 

de maatvoeringsaanduiding 'maximum bouw- en goothoogte (m)' op de verbeelding is 
aangegeven;  

e. Hoofgebouwen dienen op minimaal 2,5 m van de openbare weg en minimaal 2 m van 
de zijdelingse perceelsgrenzen te worden gebouwd.  

6.2.2 Aan-, uit- en bijgebouwen 
Voor het bouwen van aan-, uit- en bijgebouwen bij hoofdgebouwen gelden de volgende 

bouwregels: 

a. Aan-, uit- en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden 
gebouwd;  

b. Vrijstaande bijgebouwen dienen minimaal 2 m achter het hoofdgebouw te worden 
gerealiseerd  

c. De totale oppervlakte aan aan-, uit- en bijgebouwen per hoofdgebouw bedraagt 
maximaal 70 m2;  

d. De goothoogte van aan- en uitbouwen bedraagt niet meer dan de bouwhoogte van 
de eerste bouwlaag van het bijbehorende hoofdgebouw tot een maximum van 4 m;  

e. De bouwhoogte van aan- en uitbouwen bedraagt maximaal 6 m;  
f. De goothoogte van vrijstaande bijgebouwen bedraagt maximaal 3 m;  
g. De bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedraagt maximaal 4,5 m. 
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6.2.3 Overige bouwwerken (geen gebouwen zijde) 
Voor het bouwen van overige bouwwerken (geen gebouwen zijnde) gelden de volgende 

bouwregels: 

a. De maximale bouwhoogte van overige bouwwerken (geen gebouwen 
zijnde) bedraagt:  

1. Voor pergola's: 2,7 m;  
2. Voor erf- en terreinafscheidingen met het openbaar gebied: 1,2 m;  
3. Voor erf- en terreinafscheidingen elders: 2 m;  
4. Voor overige bouwwerken (geen gebouwen zijnde): 3 m 

met dien verstande dat erf- en terreinafscheidingen met het openbaar gebied groene 

afscheidingen dienen te betreffen in de vorm van een haag of een combinatie van een 

muur/hek met haag. 

6.3 Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in artikel 6 

lid 2 voor:  

a. De bouw van een extra bouwlaag (met kap) op een aanbouw of uitbouw aan de 
woning, mits: 

1. De aanbouw of uitbouw met kap als bouwmassa ondergeschikt is aan het 
hoofdgebouw;  

2. Geen aantasting plaatsvindt van de gewenste stedenbouwkundige structuur;  
3. Het bouwplan geen afbreuk doet aan de belangen van omwonenden 

(bezonning/privacy)  
4. De bouwhoogte niet meer bedraagt dan 10 m;  
5. De goothoogte niet meer bedraagt dan 6,5 m. 

b. De bouw van een dakterras op een aanbouw of uitbouw aan de woning, mits: 
1. De bouwhoogte niet meer bedraagt dan 1 m boven de bouwhoogte van de 

aanbouw of uitbouw;  
2. Geen aantasting plaatsvindt van de gewenste stedenbouwkundige structuur;  
3. Het bouwplan geen afbreuk doet aan de belangen van omwonenden 

(bezonning/privacy). 

6.4 Specifieke gebruiksregels 

6.4.1 Bed-and-Breakfast 

Binnen het bouwvlak is een bed-and-breakfast toegestaan, met dien verstande dat: 

a. De omvang van de activiteit niet meer mag bedragen dan 50% van de gezamenlijke 
vloeroppervlakte van de hoofdbebouwing;  

b. Nabijgelegen percelen niet in onevenredige mate hinder mogen ondervinden;  
c. Het aantal slaapverblijven maximaal 7 bedraagt;  
d. Bij de slaapverblijven geen zelfstandige kookgelegenheden zijn toegestaan;  
e. Een nachtregister moet worden bijgehouden;  
f. Het maximale oppervlakte per slaapverblijf niet meer dan 30 m2 mag bedragen;  
g. Het nachtverblijf niet mag plaatsvinden in vrijstaande bijgebouwen;  
h. Voorzien wordt in 1 parkeerplaats per slaapverblijf op eigen terrein. 
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6.4.2 Voorwaardelijke verplichting parkeren 
De nieuwe woningen mogen uitsluitend in gebruik worden genomen onder de voorwaarde 

dat:  

a. Er moet zijn voorzien in ten minste twee parkeerplaatsen per woning op eigen 
terrein/erf. 

6.5 Afwijken van de gebruiksregels 
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 6 lid 

4.1, met dien verstande dat:  

a. De bed-and-breakfast-voorziening in een ten dienste van het hoofdgebouw 
vrijstaande bijgebouw mag worden gebouwd;  

b. De woning als zodanig herkenbaar blijft;  
c. De woonfunctie gehandhaafd blijft;  
d. De bed-and-breakfast-voorziening: 

1. Door de bouwkundige opzet, indeling en maatvoering niet kan functioneren 
als zelfstandige woning. Een aparte kookgelegenheid bij de voorziening niet is 
toegestaan;  

2. De landschappelijke, cultuurhistorische en/of architectonische waarden van 
het complex niet wordt aangetast;  

3. De parkeerbalans in de directe omgeving niet nadelig wordt beïnvloed;  
4. Geen onevenredige nadelige gevolgen zal opleveren voor het woon- en 

leefklimaat van omwonenden en de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven 
e. De veiligheid van de voorziening wordt gewaarborgd, met inachtneming van de 

bepalingen uit het Bouwbesluit. 
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3 Algemene regels 

Artikel 7 Anti-dubbeltelregel 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 

uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 

bouwplannen buiten beschouwing. 

Artikel 8 Algemene bouwregels 

8.1 Ondergronds bouwen 

8.1.1 Algemeen 

De regels inzake de toelaatbaarheid, de aard, de omvang en de situering van gebouwen zijn 

in geval van ondergrondse bouw van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat 

deze uitsluitend is toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden: 

a. Ondergrondse bouw is uitsluitend toegestaan onder de oppervlakte van bovengronds 
gelegen gebouwen;  

b. Gebouwd mag worden tussen peil en 4 m onder peil. 

8.1.2 Afwijken 
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 8 lid 

1.1 sub a ten behoeve van ondergrondse bouw buiten de oppervlakte van bestaande, 

bovengronds gelegen gebouwen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:  

a. De bouwhoogte van kelders bedraagt ten hoogste 0,1 meter beneden peil;  
b. De afstand tot de zijdelingse perceelgrens en de openbare weg bedraagt ten minste 

1 m, met dien verstande dat in geval van kelderbouw in belendende percelen in de 
zijperceelgrens mag worden gebouwd;  

c. Kelders mogen niet worden voorzien van een dakraam of lichtkoepel. 

8.2 Geluid 

8.2.1 Industrielawaai 

De bouw van geluidsgevoelige objecten ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' 

is uitsluitend toegestaan indien voldaan kan worden aan de in de Wet geluidhinder gestelde 

normen. 

8.2.2 Wegverkeerslawaai 
De bouw van geluidsgevoelige objecten is uitsluitend toegestaan indien voldaan kan worden 

aan de in de Wet geluidhinder gestelde normen. 

8.3 Parkeren 
Bij het bouwen op grond van de bestemmingen genoemd in hoofdstuk 2 moet voorzien 

worden in ten minste twee parkeerplaatsen per woning op eigen terrein/erf. 
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Artikel 9 Algemene gebruiksregels 

9.1 Algemeen verbod op strijdig gebruik 

Het is ingevolge artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo verboden gronden en bouwwerken te 

gebruiken, in gebruik te geven of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met 

de bestemming. 

9.2 Bijzonder gebruiksverbod 

9.2.1 Opslag 

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 1 is het in ieder geval verboden onbebouwde 

gronden te gebruiken voor:  

a. Het storten of het lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen;  
b. Het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, 

voer- en vaartuigen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;  
c. Het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens; 

9.2.2 Seksinrichting 
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 1 is het in ieder geval verboden bouwwerken te 

gebruiken voor een seksinrichting, sekswinkel en voor detailhandelsdoeleinden, tenzij in het 

bestemmingsplan anders is bepaald.  

9.3 Uitzonderingen gebruiksverbod 

9.3.1 Beroepen aan huis 

Het bepaalde in artikel 9 lid 1 is niet van toepassing op het medegebruik van woningen en/of 

aangebouwde bijgebouwen als praktijkruimte voor beroepsmatige activiteiten, is toegestaan 

mits:  

a. De woonfunctie in overwegende mate blijft gehandhaafd, waarbij geldt dat de 
brutovloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan 35% van de woning met een 
maximum van 50 m2;  

b. Geen afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefmilieu in de omgeving;  
c. In de omgeving geen onevenredige toename van de verkeersbelasting optreedt;  
d. Er wordt voorzien in voldoende parkeerruimte op eigen terrein;  
e. De beroepsmatige activiteiten geschieden door degene die op het perceel 

woonachtig is;  
f. Er, behoudens een beperkte kleinschalige verkoop in direct verband met de 

beroepsmatige activiteiten, geen detailhandelsactiviteiten plaatsvinden. 

9.3.2 Uitzonderingen voor opslag 
Het bepaalde in artikel 9 lid 2.1 is niet van toepassing op:  

a. Het (tijdelijk) gebruik ten behoeve van de realisering en/of handhaving van de 
bestemmingen of het normale onderhoud van de gronden;  

b. De opslag van goederen in het kader van de in het plan toegestane bedrijfsvoering;  
c. Het opslaan of storten van afval- en meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het 

normale onderhoud van de gronden en de watergangen. 
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9.4 Afwijken van de gebruiksregels 

9.4.1 Bedrijf aan huis 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 9 lid 

1 voor het medegebruik van woningen en/of aangebouwde bijgebouwen ten behoeve van 

bedrijfsmatige activiteiten, mits:  

a. De woonfunctie in overwegende mate blijft gehandhaafd, waarbij geldt dat de 
grondoppervlakte niet meer mag bedragen dan 35% van de woning met een 
maximum van 50 m2;  

b. Geen afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefmilieu in de omgeving;  
c. In de omgeving geen onevenredige toename van de verkeersbelasting optreedt;  
d. De bedrijfsuitoefening geschiedt door degene die op het perceel woonachtig is;  
e. Er, behoudens een beperkte kleinschalige verkoop in direct verband met de 

bedrijfsmatige activiteiten, geen detailhandelsactiviteiten plaatsvinden;  
f. Er geen vergunningplichtige activiteiten op grond van de Wet milieubeheer mogen 

plaatsvinden. 

Artikel 10 Algemene aanduidingsregels 

10.1 Geluidzone - industrie 

De bouw van geluidsgevoelige objecten binnen de aangegeven gebiedsaanduiding 

'geluidzone - industrie' is uitsluitend toegestaan indien voldaan kan worden aan de in de Wet 

geluidhinder gestelde normen of de verleende hogere waarden.  

Artikel 11 Algemene afwijkingsregels 

11.1 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bepalingen in de regels 

ten aanzien van de volgende onderwerpen: 

a. De bouw ten dienste van het openbaar nut van: 
1. Niet voor bewoning bestemde gebouwen ten dienste van het openbaar nut 

waarbij de inhoud niet meer mag bedragen dan 75 m3 en de goothoogte niet 
meer mag bedragen dan 2,25 m, gasdrukregel- en gasdrukmeetstations 
uitgezonderd;  

2. Overige bouwwerken, zoals standbeelden, uitingen van kunst en dergelijke, 
met een bouwhoogte van niet meer dan 10 m;  
 
Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de omgevingsvergunning voor 
het afwijken dient in de belangenafweging eveneens te worden gelet op de 
effecten met betrekking tot de verkeersveiligheid (voldoende ruimte voor 
voetgangers en/of bedienend verkeer);  
 

b. Het in geringe mate aanpassen van het plan, zoals een bestemmingsgrens, een 
bouwgrens of een aanduiding te veranderen, indien bij de definitieve uitmeting of 
verkaveling blijkt, dat deze nadere bepaling of aanpassing in het belang van een 
juiste verwerkelijking van het plan redelijk gewenst of noodzakelijk is waarbij: 

1. De grenzen met niet meer dan 2 m mogen worden verschoven;  
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2. De grenzen met niet meer dan 5 m mogen worden verschoven; indien 
burgemeester en wethouders toepassing wensen te geven aan deze bepaling 
dient de procedure te worden gevolgd als omschreven in artikel 13;  

c. Het afwijken van de voorgeschreven maatvoeringen voor bouwwerken, indien in 
verband met ingekomen bouwplannen deze wijzigingen nodig zijn, waarbij van de 
maatvoeringen met ten hoogste 10% mag worden afgeweken; met betrekking tot 
deze omgevingsvergunning voor het afwijken geldt, dat: 

1. Geen onevenredige afbreuk mag worden gedaan aan de stedenbouwkundige 
hoofdopzet;  

2. De omgevingsvergunning voor het afwijken slechts mag worden toegepast op 
primaire bouwnormen (normen welke 'als recht' zijn toegestaan); cumulatieve 
toepassing van deze bepaling op een eerder verleende omgevingsvergunning 
voor het afwijken ten aanzien van de bouwnorm is niet toegestaan;  

3. Het oprichten van overige bouwwerken, zoals antenne-installaties en 
vlaggenmasten, met een bouwhoogte van niet meer dan 20 m. 

Artikel 12 Algemene wijzigingsregels 

12.1 Algemeen 

Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 

ruimtelijke ordening, bevoegd het plan te wijzigen, indien aan onderstaande voorwaarden 

wordt voldaan: 

a. Het oprichten van gebouwen ten dienste van (openbare) nutsvoorzieningen met een 
inhoud van ten hoogste 150 m3 en een goothoogte van ten hoogste 3 m, dit voor 
zover deze op grond van de Algemene afwijkingsregels niet kunnen worden 
gebouwd;  

b. Een enigszins andere situering en/of begrenzing van bouwpercelen, dan wel 
bestemmingsvlakken, bouwgrenzen en/of aanduidingen, indien bij de uitvoering van 
het plan mocht blijken dat verschuivingen nodig zijn ter uitvoering van een bouwplan, 
op voorwaarde, dat de oppervlakte van het betreffende bouwperceel, 
bestemmingsvlak dan wel bouwvlak met niet meer dan 10 m mag worden verschoven 
én de vergroting van het vlak niet meer dan 10% bedraagt;  

c. Het afwijken van voorgeschreven maatvoeringen voor bouwwerken, indien in verband 
met ingekomen bouwplannen deze wijzigingen nodig zijn, waarbij van de 
maatvoeringen met niet meer dan 30% mag worden afgeweken, op voorwaarde, dat 
geen onevenredige afbreuk mag worden gedaan aan de stedenbouwkundige 
hoofdopzet; de wijzigingsbevoegdheid slechts mag worden toegepast op primaire 
bouwnormen (normen welk als recht zijn toegestaan); cumulatieve toepassing van 
deze bepaling op een eerder verleende omgevingsvergunning voor het afwijken en/of 
wijzigingsbepaling ten aanzien van de bouwnormen is niet toegestaan. 

Artikel 13 Algemene procedureregels 

13.1 Procedureregels afwijken bij omgevingsvergunning 

Op de voorbereiding van een omgevingsvergunning voor afwijken is de procedure als 

bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing. 

13.2 Procedureregels bij wijzigen 
Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging is de procedure als bedoeld in artikel 3.9a 

van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing. 
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4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 14 Overgangsrecht 

14.1 Overgangsrecht bouwwerken 

14.1.1 Algemeen 

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of 

in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het 

bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt 

vergroot, 

a. Gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  
b. Na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

14.1.2 Afwijken 
Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van artikel 14 lid 1.1 een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 

bedoeld in lid artikel 14 lid 1.1 met maximaal 10%.  

14.1.3 Uitzondering 
artikel 14 lid 1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 

van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder omgevingsvergunning in strijd 

met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.  

14.2 Overgangsrecht gebruik 

14.2.1 Algemeen 

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

14.2.2 Veranderen strijdig gebruik 
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 14 lid 2.1, 

te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 

deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.  

14.2.3 Onderbreken strijdig gebruik 
Indien het gebruik, bedoeld in het artikel 14 lid 2.1 na de inwerkingtreding van het plan voor 

een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 

hervatten of te laten hervatten.  

14.2.4 Uitzondering 
artikel 14 lid 2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat 

plan.  
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Artikel 15 Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan 'Molendijk 2a Rhoon'. 
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