
RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
29 juni 2020

Zaaknummer:
151343

Onderwerp:
Bestemmingsplan Zuidelijke 
entree Overhoeken I en II

De raad van de gemeente Albrandswaard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 12 mei 2020;

gelet op 

Wet ruimtelijke ordening

overwegende, dat

de verbindingsweg past binnen de projectdoelstellingen van de herstructurering van bedrijventerrein 
Overhoeken I en II;

de ontwikkeling niet past in het vigerend bestemmingsplan;

vanaf 14 juni 2019 een voorontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegen;

reacties op het voorontwerpbestemmingsplan zijn verwerkt in de Nota van Inspraak en Vooroverleg, 
welke is opgenomen als bijlage in het bestemmingsplan;

vanaf 10 januari 2020 het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegen;

er twee zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan zijn binnengekomen;

deze zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de Nota Zienswijzen, welke is opgenomen als 
bijlage in het bestemmingsplan;

het bestemmingsplan niet gewijzigd hoeft te worden naar aanleiding van de zienswijzen.

BESLUIT:
1. het bestemmingsplan 'Zuidelijke entree Overhoeken I en II' (IMRO code: 
NL.IMRO.0613.ZuidEntreeOH-VST1) en de Nota Zienswijzen ongewijzigd vast te stellen en 6 weken 
ter inzage te leggen;

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad Albrandswaard van 29 juni 2020.



Voorstel

Onderwerp: 
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Portefeuillehouder
Ronald Schneider
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Geadviseerd besluit
1. het bestemmingsplan 'Zuidelijke entree Overhoeken I en II' (IMRO code: 
NL.IMRO.0613.ZuidEntreeOH-VST1) en de Nota Zienswijzen ongewijzigd vast te stellen en 6 weken 
ter inzage te leggen;



Raadsvoorstel
Inleiding
Met dit voorstel wordt het bestemmingsplan Zuidelijke entree Overhoeken I en II ter vaststelling 
aangeboden. Dit bestemmingsplan maakt het planologisch mogelijk een verbindingsweg aan te 
leggen tussen de Dienstenstraat en Nijverheidsweg in Rhoon.

In augustus 2013 is met de toegekende subsidie van de toenmalige stadsregio gestart met het project 
Revitalisatie Binnenbaan en Overhoeken I & II (hierna: project Overhoeken I & II). Doel van het project 
is om het bedrijventerrein te herstructureren zodat deze weer toekomstbestendig is. Een aantal 
knelpunten wordt daarbij aangepakt.

In het project is een participatietraject opgezet. Vanaf 2014 is in het traject door de bestaande 
ondernemers en omwonenden input gegeven. Kenmerkend voor het traject zijn de uitlopende wensen 
tussen de ondernemers onderling. Samen met ondernemers én bewoners is ingezet om te komen tot 
gedragen ingrepen en verbeteringen in de openbare ruimte. Samen zijn enkele doelen geformuleerd:

- Doorstroming en het verkeersnetwerk verbeteren;

- Parkeerproblematiek aanpakken;

- Vergroening bedrijventerrein.

Inmiddels zijn meerdere deelprojecten gerealiseerd om deze doelen te bereiken. Het belangrijkste 
deelproject, een nieuwe entree aan de zuidkant van het bedrijventerrein, moet nog uitgevoerd worden. 
Uit verkeersonderzoek van Movares (2015) blijkt dat het wenselijk is om een extra entree te 
realiseren aan de zuidkant van het bedrijventerrein Overhoeken I en II.

Een nieuwe verbindingsweg tussen de Nijverheidsweg en de Dienstenstraat zorgt voor een betere 
bereikbaarheid en een minder kwetsbare verkeersontsluiting van het bedrijventerrein. Het terrein 
wordt nu ontsloten via één volwaardige entree. 

De parkeerdruk op het bedrijventerrein is hoog. Naast de verbindingsweg wordt daarom een terrein 
met in totaal 20 extra parkeerplaatsen gerealiseerd.

De beoogde ontwikkeling past echter niet in het bestemmingsplan. Het college besloot op 4 oktober 
2018 het schetsontwerp vast te stellen en een bestemmingsplanprocedure te doorlopen. Inmiddels 
hebben een voorontwerp en een ontwerp van dit bestemmingsplan ter inzage gelegen. Hierdoor kan 
het plan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Beoogd effect
Een nieuwe verbindingsweg tussen de Nijverheidsweg en Dienstenstraat juridisch-planologisch 
mogelijk maken.

Argumenten
1.1 De wens voor een zuidelijke entree komt mede voort uit gesprekken die zijn gevoerd met 
ondernemers en omwonenden van Overhoeken I en II.

In de periode 2014-2015 heeft intensieve participatie plaatsgevonden ten behoeve van het project 
'herstructurering Overhoeken I en II'. In dat kader zijn meerdere informatiebijeenkomsten met 
ondernemer en omwonenden georganiseerd en zijn aparte interviews gehouden met ondernemers.

Het beeld dat naar voren kwam is dat de huidige ontsluiting van het terrein erg kwetsbaar is. Oorzaak 
hiervan zijn opstoppingen van de ontsluiting van de 'binnenring' (Ambachtsweg en Dienstenstraat) als 
gevolg van hoge parkeerdruk en het laden en lossen van vrachtwagens.



Tijdens een informatiebijeenkomst op 25 februari 2014 is een suggestie gegeven voor een extra 
ontsluiting. Veel ondernemers willen echter niet af van de oprit Kleidijk-Rivierweg. De knelpunten in 
het verkeersnetwerk zijn nader onderzocht via een onderzoek door Mobycon (2014) en Movares 
(2015).

In bijlage 8 van de toelichting van het voorliggende bestemmingsplan is een toelichting gegeven op 
keuze voor de ontsluitingsvariant van de zuidelijke entree. Deze notitie is geschreven op basis van de 
onderzoeken van Mobycon en Movares. De onderzoeken zelf zijn als bijlage van deze notitie 
opgenomen.

1.2 De zuidelijke entree past binnen de projectdoelstellingen van de herstructurering van Overhoeken 
I en II.

Deze doelstellingen zijn:

- Doorstroming en het verkeersnetwerk verbeteren;

- Parkeerproblematiek aanpakken;

- Vergroening bedrijventerrein;

Op dit moment is de verkeersdoorstroming afhankelijk van een enkele volwaardige entree via de 
Kleidijk-Rivierweg. Uit verkeersonderzoek van Mobycon (2014) en Movaris (2015) blijkt dat een 
tweede entree wenselijk is. De verspreiding en doorstroming van het verkeer verbetert door het 
toevoegen van een extra (volwaardige) entree. Het verkeersnetwerk is daardoor ook minder 
kwetsbaar. Het plan voorziet bovendien in de realisatie van 20 extra openbare parkeerplaatsen en 
komt daarmee tegemoet aan de hoge parkeerdruk. Het groen langs de verbindingsweg wordt opnieuw 
ingericht.

1.3 Het college heeft op 2 oktober 2018 een schetsontwerp van de zuidelijke entree vastgesteld.

Het schetsontwerp vormt de basis voor het opstellen van het bestemmingsplan. Het schetsontwerp 
moet nog verder uitgewerkt worden in een defitief ontwerp. Het bestemmingsplan biedt ruim 
voldoende flexibiliteit om eventuele wijzigingen mogelijk te maken.

1.4 Het nieuwe bestemmingsplan maakt de realisatie van een verbindingsweg en de extra 
parkeerplaatsen juridisch-planologisch mogelijk.

Het plangebied heeft nu grotendeels een bestemming 'water' en 'groen'. Voor de verbindingsweg is 
een bestemmings 'verkeer' nodig. Binnen de bestemming 'verkeer' zijn de functies 'water' en 'groen' 
toegestaan. Ten behoeve van de flexibiliteit in de exacte ligging van de weg krijgt het plangebied een 
verkeersbestemming.

1.5 Iedereen kon reageren op het voorontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan.

Inspraakreacities op het voorontwerpbestemmingsplan zijn samengevat en beantwoord in de Nota van 
Inspraak en Vooroverleg. In totaal zijn 7 reacties ontvangen, waarvan 1 ondernemer op het terrein en 
1 van een bewoner aan de Achterdijk. In de Nota is een verslag opgenomen van reacties tijdens de 
informatiebijeenkomst over het plan op 2 juli 2019. Het ontwerpbestemmingsplan is aangepast naar 
aanleiding van inspraakreacties.

Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan zijn samengevat en beantwoord in de Nota Zienswijzen. 
In totaal zijn 2 zienswijzen ontvangen. Het bestemmingsplan is niet meer aangepast naar aanleiding 
van deze zienswijzen.



De Nota van Inspraak en Vooroverleg en de Nota Zienswijzen zijn als bijlagen opgenomen in het vast 
te stellen bestemmingsplan.

Overleg gevoerd met
Bedrijven op Overhoeken I en II en Binnenbaan, omwonenden, Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP), 
Gasunie, Waterschap Hollandse Delta (WSHD), Provincie Zuid-Holland (PZH)

Kanttekeningen
1.1 Mogelijk wordt de oprit Kleidijk/Groene Kruisweg afgesloten na realisatie van de nieuwe entree.

Inmiddels geldt voor deze oprit al een inrijverbod voor vrachtwagens. Afsluiting van de oprit voor al het 
overige wegverkeer voorkomt dat er een sluiproute ontstaat vanaf de Rhoonse Baan richting de A15. 
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat door sluipverkeer een mogelijke toename van geluidsbelasting 
ontstaat van 2 DB op de bedrijfswoning Ambachtsweg 4. Afsluiting van de oprit zou een van de 
mogelijke maatregelen zijn om de geluidsbelasting te beperken.

Uit verkeerstellingen (voor en na realisatie van de zuidelijke entree)  moet blijken of daadwerkelijk 
sprake is van een sluiproute en of afsluiting van de oprit noodzakelijk is. Het voorliggende 
bestemmingsplan zelf maakt een afsluiting van de oprit niet specifiek mogelijk of onmogelijk. 
Vooralsnog gaat het plan uit van een situatie waarbij de extra uitgang richting Groene Kruisweg/A15 
blijft bestaan. Het handhaven van de oprit zorgt namelijk voor een snellere verkeersafvoer vanaf het 
bedrijventerrein.

Uitvoering/vervolgstappen
De bekendmaking van het raadsbesluit wordt gepubliceerd in De Schakel, website gemeente en De 
Staatscourant;

Na publicatie start een inzage en beroepstermijn van 6 weken.

Het bestemmingsplan is onherroepelijk indien na afloop van de beroepstermijn blijkt dat er geen (tijdig) 
beroep, of verzoek om een voorlopige voorziening,  is ingesteld tegen het plan.

Er kan daarna een omgevingsvergunning worden aangevraagd voor het realiseren van de zuidelijke 
entree.

Financiën
Het project wordt gefinancierd vanuit de subsidie voor het project Revitalisatie bedrijventerrein 
Overhoeken I en II.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Het raadsbesluit wordt bekend gemaakt via de website van de gemeente, De Schakel en de 
Staatscourant. Het bestemmingsplan is dan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indieners van een zienswijzen krijgen per brief apart melding van het raadsbesluit.

Voorstel
Inleiding
Met dit voorstel wordt het bestemmingsplan Zuidelijke entree Overhoeken I en II ter vaststelling 
aangeboden. Dit bestemmingsplan maakt het planologisch mogelijk een verbindingsweg aan te 
leggen tussen de Dienstenstraat en Nijverheidsweg in Rhoon.

In augustus 2013 is met de toegekende subsidie van de toenmalige stadsregio gestart met het project 
Revitalisatie Binnenbaan en Overhoeken I & II (hierna: project Overhoeken I & II). Doel van het project 



is om het bedrijventerrein te herstructureren zodat deze weer toekomstbestendig is. Een aantal 
knelpunten wordt daarbij aangepakt.

In het project is een participatietraject opgezet. Vanaf 2014 is in het traject door de bestaande 
ondernemers en omwonenden input gegeven. Kenmerkend voor het traject zijn de uitlopende wensen 
tussen de ondernemers onderling. Samen met ondernemers én bewoners is ingezet om te komen tot 
gedragen ingrepen en verbeteringen in de openbare ruimte. Samen zijn enkele doelen geformuleerd:

- Doorstroming en het verkeersnetwerk verbeteren;

- Parkeerproblematiek aanpakken;

- Vergroening bedrijventerrein.

Inmiddels zijn meerdere deelprojecten gerealiseerd om deze doelen te bereiken. Het belangrijkste 
deelproject, een nieuwe entree aan de zuidkant van het bedrijventerrein, moet nog uitgevoerd worden. 
Uit verkeersonderzoek van Movares (2015) blijkt dat het wenselijk is om een extra entree te 
realiseren aan de zuidkant van het bedrijventerrein Overhoeken I en II.

Een nieuwe verbindingsweg tussen de Nijverheidsweg en de Dienstenstraat zorgt voor een betere 
bereikbaarheid en een minder kwetsbare verkeersontsluiting van het bedrijventerrein. Het terrein 
wordt nu ontsloten via één volwaardige entree. 

De parkeerdruk op het bedrijventerrein is hoog. Naast de verbindingsweg wordt daarom een terrein 
met in totaal 20 extra parkeerplaatsen gerealiseerd.

De beoogde ontwikkeling past echter niet in het bestemmingsplan. Het college besloot op 4 oktober 
2018 het schetsontwerp vast te stellen en een bestemmingsplanprocedure te doorlopen. Inmiddels 
hebben een voorontwerp en een ontwerp van dit bestemmingsplan ter inzage gelegen. Hierdoor kan 
het plan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Beoogd effect
Een nieuwe verbindingsweg tussen de Nijverheidsweg en Dienstenstraat juridisch-planologisch 
mogelijk maken.

Relatie met beleidskaders
Toekomstvisie Albrandswaard 2025
Structuurvisie Albrandswaard

Argumenten
1.1 De wens voor een zuidelijke entree komt mede voort uit gesprekken die zijn gevoerd met 
ondernemers en omwonenden van Overhoeken I en II.

In de periode 2014-2015 heeft intensieve participatie plaatsgevonden ten behoeve van het project 
'herstructurering Overhoeken I en II'. In dat kader zijn meerdere informatiebijeenkomsten met 
ondernemer en omwonenden georganiseerd en zijn aparte interviews gehouden met ondernemers.

Het beeld dat naar voren kwam is dat de huidige ontsluiting van het terrein erg kwetsbaar is. Oorzaak 
hiervan zijn opstoppingen van de ontsluiting van de 'binnenring' (Ambachtsweg en Dienstenstraat) als 
gevolg van hoge parkeerdruk en het laden en lossen van vrachtwagens.

Tijdens een informatiebijeenkomst op 25 februari 2014 is een suggestie gegeven voor een extra 
ontsluiting. Veel ondernemers willen echter niet af van de oprit Kleidijk-Rivierweg. De knelpunten in 
het verkeersnetwerk zijn nader onderzocht via een onderzoek door Mobycon (2014) en Movares 
(2015).



In bijlage 8 van de toelichting van het voorliggende bestemmingsplan is een toelichting gegeven op 
keuze voor de ontsluitingsvariant van de zuidelijke entree. Deze notitie is geschreven op basis van de 
onderzoeken van Mobycon en Movares. De onderzoeken zelf zijn als bijlage van deze notitie 
opgenomen.

1.2 De zuidelijke entree past binnen de projectdoelstellingen van de herstructurering van Overhoeken 
I en II.

Deze doelstellingen zijn:

- Doorstroming en het verkeersnetwerk verbeteren;

- Parkeerproblematiek aanpakken;

- Vergroening bedrijventerrein;

Op dit moment is de verkeersdoorstroming afhankelijk van een enkele volwaardige entree via de 
Kleidijk-Rivierweg. Uit verkeersonderzoek van Mobycon (2014) en Movaris (2015) blijkt dat een 
tweede entree wenselijk is. De verspreiding en doorstroming van het verkeer verbetert door het 
toevoegen van een extra (volwaardige) entree. Het verkeersnetwerk is daardoor ook minder 
kwetsbaar. Het plan voorziet bovendien in de realisatie van 20 extra openbare parkeerplaatsen en 
komt daarmee tegemoet aan de hoge parkeerdruk. Het groen langs de verbindingsweg wordt opnieuw 
ingericht.

1.3 Het college heeft op 2 oktober 2018 een schetsontwerp van de zuidelijke entree vastgesteld.

Het schetsontwerp vormt de basis voor het opstellen van het bestemmingsplan. Het schetsontwerp 
moet nog verder uitgewerkt worden in een defitief ontwerp. Het bestemmingsplan biedt ruim 
voldoende flexibiliteit om eventuele wijzigingen mogelijk te maken.

1.4 Het nieuwe bestemmingsplan maakt de realisatie van een verbindingsweg en de extra 
parkeerplaatsen juridisch-planologisch mogelijk.

Het plangebied heeft nu grotendeels een bestemming 'water' en 'groen'. Voor de verbindingsweg is 
een bestemmings 'verkeer' nodig. Binnen de bestemming 'verkeer' zijn de functies 'water' en 'groen' 
toegestaan. Ten behoeve van de flexibiliteit in de exacte ligging van de weg krijgt het plangebied een 
verkeersbestemming.

1.5 Iedereen kon reageren op het voorontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan.

Inspraakreacities op het voorontwerpbestemmingsplan zijn samengevat en beantwoord in de Nota van 
Inspraak en Vooroverleg. In totaal zijn 7 reacties ontvangen, waarvan 1 ondernemer op het terrein en 
1 van een bewoner aan de Achterdijk. In de Nota is een verslag opgenomen van reacties tijdens de 
informatiebijeenkomst over het plan op 2 juli 2019. Het ontwerpbestemmingsplan is aangepast naar 
aanleiding van inspraakreacties.

Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan zijn samengevat en beantwoord in de Nota Zienswijzen. 
In totaal zijn 2 zienswijzen ontvangen. Het bestemmingsplan is niet meer aangepast naar aanleiding 
van deze zienswijzen.

De Nota van Inspraak en Vooroverleg en de Nota Zienswijzen zijn als bijlagen opgenomen in het vast 
te stellen bestemmingsplan.

Overleg gevoerd met
Bedrijven op Overhoeken I en II en Binnenbaan, omwonenden, Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP), 
Gasunie, Waterschap Hollandse Delta (WSHD), Provincie Zuid-Holland (PZH)



Kanttekeningen
1.1 Mogelijk wordt de oprit Kleidijk/Groene Kruisweg afgesloten na realisatie van de nieuwe entree.

Inmiddels geldt voor deze oprit al een inrijverbod voor vrachtwagens. Afsluiting van de oprit voor al het 
overige wegverkeer voorkomt dat er een sluiproute ontstaat vanaf de Rhoonse Baan richting de A15. 
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat door sluipverkeer een mogelijke toename van geluidsbelasting 
ontstaat van 2 DB op de bedrijfswoning Ambachtsweg 4. Afsluiting van de oprit zou een van de 
mogelijke maatregelen zijn om de geluidsbelasting te beperken.

Uit verkeerstellingen (voor en na realisatie van de zuidelijke entree)  moet blijken of daadwerkelijk 
sprake is van een sluiproute en of afsluiting van de oprit noodzakelijk is. Het voorliggende 
bestemmingsplan zelf maakt een afsluiting van de oprit niet specifiek mogelijk of onmogelijk. 
Vooralsnog gaat het plan uit van een situatie waarbij de extra uitgang richting Groene Kruisweg/A15 
blijft bestaan. Het handhaven van de oprit zorgt namelijk voor een snellere verkeersafvoer vanaf het 
bedrijventerrein.

Uitvoering/vervolgstappen
De bekendmaking van het raadsbesluit wordt gepubliceerd in De Schakel, website gemeente en De 
Staatscourant;

Na publicatie start een inzage en beroepstermijn van 6 weken.

Het bestemmingsplan is onherroepelijk indien na afloop van de beroepstermijn blijkt dat er geen (tijdig) 
beroep, of verzoek om een voorlopige voorziening,  is ingesteld tegen het plan.

Er kan daarna een omgevingsvergunning worden aangevraagd voor het realiseren van de zuidelijke 
entree.

Evaluatie/monitoring
Na realisatie wordt de hoeveelheid (sluip)verkeer via de oprit van de Kleidijk naar de Groene Kruisweg 
gemeten. Afhankelijk van het resultaat zullen aanvullende maatregelen genomen moeten worden. 
Gedacht kan worden aan het afsluiten van de oprit naar de Groene Kruisweg.

De verbindingsweg kan mogelijk zorgen voor het toenemen van sluipverkeer via het bedrijventerrein. 
Verkeer uit Barendrecht dat via de Rhoonse Baan naar de A15 wil volgt nu de route via de Rivierweg / 
Groene Kruisweg. Met de verbindingsweg ontstaat mogelijk een sluiproute via de route 
Nijverheidsweg/Dienstenstraat/Kleidijk/Oprit Groene Kruisweg. De verkeersintensiteit als gevolg van 
sluipverkeer heeft mogelijk een significant effect op de geluidsbelasting van de bedrijfswoning 
Ambachtsweg 4. Dit blijkt uit het voorlopig akoestisch onderzoek voor het bestemmingsplan. Uit de 
nameting moet blijken of deze toename daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Financiële informatie
Het project wordt gefinancierd vanuit de subsidie voor het project Revitalisatie bedrijventerrein 
Overhoeken I en II.

Juridische zaken
n.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Het raadsbesluit wordt bekend gemaakt via de website van de gemeente, De Schakel en de 
Staatscourant. Het bestemmingsplan is dan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indieners van een zienswijzen krijgen per brief apart melding van het raadsbesluit.



Collegebesluiten op de gemeentelijke website
Het college besluit het bestemmingsplan "Zuidelijke entree Overhoeken I en II" ter vaststelling aan te 
bieden aan de gemeenteraad.  

Bijlagen
1. Bestemmingsplan Zuidelijke entree Overhoeken I en II (NL.IMRO.0613.ZuidEntreeOH-VST1)
2. Nota Zienswijzen (geanonimiseerd)
3. Zienswijze 1 (geanonimiseerd)
4. Zienswijze 2 (geanonimiseerd)
5. 151343 rbsl Bestemmingsplan Zuidelijke entree Overhoeken I en II.pdf


