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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
 
Bij de ontwikkeling van de tweede Maasvlakte is in de Planologisch Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam 
(PMR) vastgelegd dat de leefbaarheid van de regio verbeterd zou worden. In het Bestuursakkoord inzake uitvoering van het 
PMR is afgesproken dat de provincie Zuid-Holland in opdracht van het Rijk uitvoering geeft aan de realisatie van 750 ha 
natuur- en recreatiegebied. Een van de gebieden waar dit plaats zou moeten vinden, is het Buijtenland van Rhoon. In 2006 
is voor dit gebied aangegeven dat een openbaar toegankelijk natuur- en recreatiegebied wordt gerealiseerd met een opper-
vlak van circa 600 hectare. Het gebied ten noorden van de Essendijk zou de hoofdfunctie openlucht- recreatie met natuur-
waarden krijgen. Het gebied ten zuiden van de Essendijk zou de hoofdfunctie Hoogwaardige natuur met recreatief medege-
bruik krijgen. Later is hiervoor het vigerende Bestemmingsplan Buytenland vastgesteld waarin hoofdzakelijk de bestemming 

tgelegd. Dat bestemmingsplan kwam echter niet overeen met wat bewoners en gebruikers van het gebied 
voor ogen hadden. Vanwege dit gebrek aan draagvlak wordt nu het nieuwe Chw bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon 
2021 opgesteld waarin de realisatie van Hoogwaardige akkernatuur mogelijk wordt gemaakt. Het betreft een vorm van na-
tuur die hand in hand gaat met recreatie en landbouw, die past bij het cultuurhistorisch polderlandschap en de wensen van 
haar bewoners. Het Chw bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon sluit aan bij de doelen die worden nagestreefd en is vol-
doende flexibel om nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan die doelen te kunnen accommoderen. Om die reden is gekozen 
een bestemmingsplan met Verbrede reikwijdte op te stellen. In een dergelijk bestemmingsplan is het mogelijk om op onder-
delen vooruit te lopen op de Omgevingswet en kunnen kan flexibiliteit worden geboden waar dat gewenst is. Tegelijkertijd 
biedt een dergelijk bestemmingsplan voldoende handvatten om kwaliteiten van natuur, landschap en cultureel erfgoed te 
borgen. 
 

 . 
Het plangebied is echter feitelijk in gebruik als intensief agrarisch gebied zoals dat is toegestaan op basis van het overgangs-
recht. In het Besluit milieueffectrapportage is in onderdeel D9 van de bijlage opgenomen dat de wijziging of uitbreiding van 
een landinrichtingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een oppervlakte 
van 125 hectare of meer van water, natuur, recreatie of landbouw of vestiging van een glastuinbouwgebied of bloembollen-
teeltgebied van 50 hectare of meer. Het onderhavige bestemmingsplan maakt de wijziging van intensief agrarisch gebruik 
naar 600 hectare Hoogwaardige akkernatuur mogelijk. Gezien het huidige feitelijke gebruik en de beoogde wijziging naar 
Hoogwaardige akkernatuur is daarmee sprake van overschrijding van de drempelwaarden waarmee een formele m.e.r.-be-
oordeling verplicht is. In dit document zijn de milieugevolgen van het Chw bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon onder-
zocht in de vorm van een m.e.r.-beoordeling.  
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1.2 Wat houdt een m.e.r.- beoordeling in? 
 
In een m.e.r.- beoordeling wordt getoetst of een m.e.r. procedure doorlopen moet worden. De wettelijke regeling voor de 
m.e.r.-beoordeling gaat uit van het principe 'nee, tenzij'. Dat wil zeggen, een volwaardige m.e.r.-procedure is alleen noodza-
kelijk als sprake is van 'belangrijke nadelige gevolgen' die het betreffende project voor het milieu kan hebben. Daarbij moet 
het bevoegd gezag rekening houden met de omstandigheden zoals aangegeven in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffect-
beoordeling, te weten:  

 de plaats van het project;  
 de omvang van het project;  
 de kenmerken van de potentiële milieueffecten (in samenhang met de eerste twee criteria). 

 
Het bevoegd gezag dient voorafgaand aan het besluit op het verlenen van het ontwerpbestemmingsplan een m.e.r-beoor-
delingsbesluit te nemen, waarin wordt aangegeven of wel of geen MER nodig is, gelet op de omvang van het project, de 
plaats van het project en de kenmerken van de potentiële (milieu)effecten en mogelijke mitigerende maatregelen.  
 
 

1.3 Leeswijzer 
 
Deze m.e.r.-beoordelingsnotitie:  

 beschrijft in hoofdstuk 2 de plaats en omvang van het project; 
 licht in hoofdstuk 3 de verwachte effecten voor de verschillende milieueffecten toe;  
 geeft ten slotte in hoofdstuk 4 de conclusie weer voor de m.e.r.-beoordeling. 
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2. PLAATS EN KENMERKEN VAN HET PROJECT 

2.1 Plaats van het project 
 
Het plangebied Buijtenland van Rhoon is aan weerszijden ingesloten door de dorpen Rhoon en de VINEX locaties Portland 
en Carnisselande (Barendrecht). De zuidoostzijde van het plangebied loopt gelijk aan de gemeentegrens met de gemeente 
Barendrecht. In de zuidzijde van het plangebied ligt een golfbaan die grenst aan de Oude Maas. Net ten noorden van het 
plangebied ligt de snelweg A15. Het plangebied wordt  van noord naar zuid doorkruist door een leidingstrook. Het gebied 
zelf is één van de dichtstbij gelegen open landschappen voor de bewoners van het stedelijk gebied van Rotterdam en om-
streken. Bovendien is dit gebied het grootste resterende open groengebied van het eiland IJsselmonde. 
De Rand van Rhoon en het Binnenland van Rhoon zijn niet meegenomen in het plangebied, ondanks dat in het vigerende 
bestemmingsplan 'Buytenland van Rhoon' deze gebieden wel waren meegenomen. Voor het gebied dat bekend staat als 
'Rand van Rhoon' bestaat geen duidelijkheid over de gewenste invulling van het gebied. Voor het Binnenland van Rhoon is 
een bestuursovereenkomst gesloten tussen gemeente en provincie waar de gewenste ontwikkelingen staan omschreven, 
maar over de verdere gewenste invulling van dit gebied bestaat nog onvoldoende duidelijkheid. Wel heeft dit gebied (ten 
noorden van het plangebied) een belangrijke toekomstige functie voor het Buijtenland van Rhoon, in de vorm van een en-
treepoort. In deze entreepoort  moet ruimte geboden worden aan bijvoorbeeld intensievere vormen van recreatie, een be-
zoekerscentrum, bijbehorende horeca en een recreatief transferium. Er is één gebied dat niet in het Streefbeeld is omschre-
ven, maar wel wordt meegenomen in het plangebied. Dat is de golfbaan aan de Oude Maas en de directe omgeving ervan. 
Er zijn in dit gebied geen ontwikkelingen bekend die vragen om een nadere afweging.  
 

 
Figuur 2.1 Plangebied Buijtenland van Rhoon 
 
Ter plaatse van het plangebied vigeert momenteel het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Buytenland'. Dit bestemmings-
plan is op 19 juni 2013 vastgesteld door de gemeente Albrandswaard.  
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2.2 Ligging ten opzichte van gevoelige/beschermde gebieden 
 
Overeenkomstig de provinciale omgevingsverordening is het plangebied niet gelegen binnen Natura 2000-gebied. Het plan-
gebied grenst aan de zuidzijde aan het niet stikstofgevoelige Natura 2000-gebied Oude Maas (figuur 2.2).  
 

 
Figuur 2.2 Ligging Natura 2000-gebieden (bron: AERIUS Calculator) 
 
Het grootste deel van het plangebied betreft NNN-gebied (figuur 2.3) uitgezonderd het Rhoon golfcenter. Het deel van het 
plangebied gelegen in de Oude Maas betreft NNN-Grote wateren.  
 

 
Figuur 2.3 - Ligging Natuurnetwerk Nederland (bron: kaartviewer provincie Zuid-Holland) 
 
Het plangebied is ook gelegen in een stiltegebied (figuur 2.4). In deze gebieden mogen geen ontwikkelingen worden toege-
laten die het natuurlijk heersende geluidniveau van 40 dB(A) structureel aantasten. Het plangebied is niet gelegen in be-
langrijk weidevogelleefgebied of grondwaterbeschermingsgebied (figuur 2.5).  
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Figuur 2.4: Stiltegebied binnen en nabij het plangebied, bron: kaartviewer provincie Zuid-Holland 
 
 

 
Figuur 2.5: Grondwaterbeschermingsgebieden nabij plangebied (roze cirkel), bron: kaartviewer provincie Zuid-Holland 
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2.3 Kenmerken van het project
 
Huidige situatie 
Het Buijtenland van Rhoon kent een planologisch regime in de vorm van een bestemmingsplan dat  sterk afwijkt van de 
huidige situatie. Dit bestemmingsplan Buytenland 2013 is onderverdeeld in een gebied met de bestemmingen natuur, recre-
atie en agrarisch. In werkelijkheid wordt nagenoeg het gehele gebied nog gebruikt als agrarische grond. Het huidige agrarisch 
gebruik valt onder het overgangsrecht. In 2006 is het gebied Buijtenland van Rhoon opgenomen in de Planologisch Kernbe-
slissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) als locatie voor Hoogwaardige natuur en recreatie met agrarisch 
medegebruik en in 2011 is dit in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) benoemd als openbaar toegankelijk 
natuur- en recreatiegebied Midden-IJsselmonde. Vervolgens is in 2013 het Bestemmingsplan Buytenland vastgesteld waarin 
het gebied voornamelijk is bestemd voor natuur en recreatie (figuur 2.6). Dit zou een gebied worden met voornamelijk zoet-
klei-oermoerasnatuur. Dit plan had echter weinig draagvlak. Uit onvrede met de voorgestelde ontwikkeling is een nieuw plan 
ontstaan, wat is vertaald in het Streefbeeld voor het Buijtenland van Rhoon. 
 

 
Figuur 2.6  Huidige planologische situatie Buijtenland van Rhoon (bestemmingsplan Buytenland 2013) 
 
Toekomstige situatie  
Het beoogde plan betreft geen concreet afgebakend project. Het Chw bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon 2021 maakt 
de realisatie van het Streefbeeld in juridisch-planologische zin mogelijk. Na de beschrijving van het Streefbeeld wordt inge-
gaan op de systematiek van dit bestemmingsplan en de mogelijkheden die hierin worden geboden. 
 
Streefbeeld 
In het Streefbeeld is een toekomstvisie geschetst van het Buijtenland van Rhoon en zijn de maatregelen omschreven die voor 
eind 2026 (verwerving en inrichting) moeten zijn genomen en die bijdragen aan de doelen van het Streefbeeld. Het Streef-
beeld is er op gericht om binnen het raamwerk van het cultuurhistorisch waardevolle polderlandschap 'Hoogwaardige ak-
kernatuur' te realiseren. Hiermee wordt de biodiversiteit versterkt, die door de intensivering van de landbouw in het geding 
is gekomen. Het Streefbeeld zet met genoemde maatregelen daarom vol in op het herstellen van kenmerkende akkerflora 
en akkervogels. Doordat agrariërs in het gebied hier samen met de gebiedscoöperatie aan werken, biedt het Streefbeeld een 
unieke kans op het herstellen van deze kenmerkende natuurwaarden. Binnen de randvoorwaarden van het herstel van ak-
kerflora en akkervogels is er niet alleen ruimte voor natuurinclusieve landbouw, maar ook voor passende vormen van recre-
atief medegebruik. Door middel van monitoring en lerend beheren, gaan de agrarische ondernemers die lid zijn van de ge-
biedscoöperatie in de komende jaren ontdekken hoe de natuurdoelstellingen behaald gaan worden met aangepast agrarisch 
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gebruik. De bedoeling is dat natuur en landbouw elkaar zullen versterken wat ook een positief effect zal hebben op het 
recreatief medegebruik door het herkenbare polderlandschap en de (akker)natuur. De ligging van het Buijtenland van Rhoon 
in de zuidrand van de stadsregio Rotterdam, zorgt ervoor dat de recreatiemogelijkheden in dit deel van de stadsregio sterk 
verbeteren. In die zin is het Streefbeeld voor het Buijtenland van Rhoon meer dan een visie op de toekomstige inrichting en 
beheer van enkele polders in het IJsselmondegebied. Het is eveneens een experiment voor circulaire- en natuurinclusieve 
landbouw in Nederland en Europa.  
 
Gezien de verduurzamingsdoelen en de rol die de landbouw daarin speelt, wordt dit plan door velen gezien als een voorbeeld 
van circulaire- en natuurinclusieve landbouw zoals de minister dat bedoelt. Het moge duidelijk zijn dat dit perspectief  niet 
van de ene op de andere dag gerealiseerd is. De minister streeft ernaar circulaire landbouw in 2030 in Nederland is geïntro-
duceerd. Tot die tijd wordt er volop geëxperimenteerd in diverse pilots om van nieuwe ervaringen te leren. Zo zal het streven 
naar circulaire landbouw organisch kunnen groeien. Het Streefbeeld is door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland op 3 juli 
2018 vastgesteld. De gemeenteraad van Albrandswaard heeft het Streefbeeld op 14 december 2020 vastgesteld. Daarmee 
is geborgd dat het Streefbeeld als visiedocument dient voor het Buijtenland van Rhoon, voor zowel gemeente, provincie als 
gebiedscoöperatie. De basis van deze toekomstvisie wordt gevormd door natuur-inclusieve landbouw waarbij  natuur- en 
landbouwmaatregelen in verwevenheid met elkaar worden ontwikkeld met een verhoging van de biodiversiteit en natuur-
waarde enerzijds en het ontstaan van een meer robuuste landbouwproductie anderzijds als doel. Natuur-inclusieve land-
bouw is een extensieve vorm van landbouw, die tegelijkertijd natuurwaarden genereert. Tegelijkertijd wordt in dit gebied 
passende recreatie in brede zin mogelijk gemaakt. Recreatie die in harmonie staat met de natuur en landbouwmogelijkhe-
den. Kortom, dit is een voor Nederland uniek project. Binnen het gebied is de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon 
verantwoordelijk voor het behalen van de doelen uit het Streefbeeld. 
 
In het Streefbeeld ligt de nadruk op twee zichtbare delen van de akkernatuur: akkerflora en akkervogels. Beiden zijn indicatief 
voor een breder herstel aan biodiversiteit in het gebied. Door te meten hoeveel doelsoorten flora en doelsoorten akkervogels 
zich weer vestigen in het gebied kan gepeild worden hoe het staat met het herstel van de biodiversiteit. Diverse landbouw- 
en natuurmaatregelen moet bij gaan dragen aan het herstel van deze doelsoorten. De natuurinclusieve landbouw helpt mee 
de natuurdoelen te halen en de natuurmaatregelen helpen weer mee de natuurinclusieve landbouw duurzamer en robuuster 
te maken. De ambitie met betrekking tot recreatie is om jaarlijks in het Buijtenland van Rhoon zo'n 500.000 tot 600.000 
unieke bezoekers te ontvangen. Het Buijtenland van Rhoon speelt bij de opvang van recreanten een belangrijke rol. Hier is 
met name plaats voor recreatief medegebruik en kleinschalige recreatieve ontwikkelingen. Concentratie van recreanten 
vindt vooral in de randen buiten het Buijtenland van Rhoon plaats, waar entreepunten worden gevestigd, die goed per auto 
en openbaar vervoer te bereiken zijn. Een verdere uitwerking van de ambitie op het vlak van recreatie is beschreven in de 
Recreatievisie 2030 Buijtenland van Rhoon. 
 
Om tot Hoogwaardige akkernatuur te komen is synergie nodig tussen natuurmaatregelen en de natuurinclusieve land-
bouw. De natuurinclusieve landbouw helpt mee de natuurdoelen te halen en de natuurmaatregelen helpen weer mee de 
natuurinclusieve landbouw duurzamer en robuuster te maken. Binnen dit plan zijn vier pijlers waarop de integratie van 
natuur en landbouw kunnen worden nagestreefd: 

1. Functionele agrobiodiversiteit: goed bodembeheer en een gezonde vruchtwisseling zorgen voor een goede pro-
ductie en zorgen voor het overige leven (insecten, planten en vogels). 

2. Landschappelijke diversiteit: in de ondersteuning van de agrarische productie kan het ruimtelijk juist indelen van 
gewassen en landschapselementen zorgen voor meer plaagbeheersende insecten, zodat er een natuurlijke plaag-
onderdrukking ontstaat. Dit leidt uiteindelijk weer tot verminderd/geen gebruik van (chemische) gewasbescher-
mingsmiddelen.  

3. Specifieke soorten: voorgaande en aanvullende maatregelen moeten zorgen voor het behalen van de beoogde 
natuurdoelen.  

4. Brongebieden verbindingszones:  maatregelen moeten zijn afgestemd op het hele plangebied, ook maatregelen 
die door individuele bedrijven worden genomen. De gebiedscoöperatie borgt dit. 
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Ook bestaat de wens dat er op kleine schaal gebruik wordt gemaakt van vee voor het begrazen van stukken grond. Daar-
naast zijn er concrete natuurmaatregelen te treffen, zoals de aanleg van bijvoorbeeld hoogstamboomgaarden, vochtige 
hooilanden en florarijke akkers. 
 
Het Chw bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan speelt een belangrijke rol bij realisatie van het Streefbeeld. In het bestemmingsplan wordt enerzijds 
de bestaande situatie vastgelegd met de daaraan gekoppelde bouw- en gebruiksmogelijkheden. Anderzijds biedt het be-
stemmingsplan flexibiliteitsbepalingen om toekomstige ontwikkelingen, onder voorwaarden, mogelijk te maken. Om het 
Streefbeeld te realiseren is de hoofdbestemming voor het grootste deel van het plangebied akkernatuur, waarbij ook exten-
sieve recreatie mogelijk is.  
 
Als het plan eenmaal is vastgesteld, kunnen zich nog steeds ontwikkelingen voordoen die nodig zijn om het Streefbeeld te 
realiseren. Die ontwikkelingen kunnen mogelijk worden gemaakt door het hanteren van de zogenaamde bestemmingsplan-
activiteit. Met dit instrument kan het college van burgemeester en wethouders een vergunning verlenen voor een activiteit 
met een ander gebruik, maar wel bijdraagt aan één of meerdere doelen uit het.  
 
Het toetsen van nieuwe ontwikkelingen aan doelen van het Streefbeeld, wordt ook wel het toetsen aan open normen ge-
noemd. Uit de toets blijkt niet rechtstreeks of iets is toegestaan of niet, maar de ontwikkeling moet bijdragen aan de doelen 
van het Streefbeeld. Dat kan lastig zijn in de toetsing en leiden tot subjectiviteit. Om nieuwe ontwikkelingen beter toetsbaar 
te maken , is het Streefbeeld uitgewerkt in beleidsregels. Hiermee wordt meer en duidelijker richting gegeven aan de afwe-
ging die moet worden gemaakt. Daarnaast wordt het beeldkwaliteitsplan als kwalitatief toetsingskader gebruikt voor nieuwe 
ontwikkelingen. Ook het beeldkwaliteitsplan wordt vormgegeven in de vorm van een beleidsregel.  Bij het maken van een 
afweging met een bestemmingsplanactiviteit aan de hand van beleidsregels, treedt de gebiedscoöperatie als adviseur op. 
 
Voor bestaande bestemmingen geldt dat de ontwikkelingsmogelijkheden blijken uit de onderliggende bestemmingsomschrij-
ving, de bouwregels en regels over werken en werkzaamheden (het aanlegvergunningenstelsel). Wil men ontwikkelingen 
doorvoeren waar de huidige bestemming niet in voorziet, dan kan gebruik gemaakt worden van de bestemmingsplanactivi-
teit en wordt getoetst aan beleidsregels. Een beleidsregels is een uitwerking van beleid, waardoor dit beter als toetsingskader 
voor onder meer de flexibiliteitsbepalingen in het bestemmingsplan kan dienen. De beleidsregels zijn geen onderdeel van 
het bestemmingsplan en kunnen gewijzigd worden, zonder daarvoor ook het bestemmingsplan te wijzigen.  
 
De basis voor de beleidsregels die we in dit bestemmingsplan hanteren, zijn het Streefbeeld en het Beeldkwaliteitsplan. Het 
Streefbeeld is de visie, de stip op de horizon, waar we naar toe willen en het bestemmingsplan is een van de instrumenten 
om daar aan bij te dragen. Nieuwe ontwikkelingen moeten dus bijdragen aan de realisatie van het Streefbeeld. Omdat het 
Streefbeeld zelf te abstract en te algemeen is om als toetsingskader te dienen, wordt dit uitgewerkt. Deze uitwerking wordt 
als beleidsregel afzonderlijk vastgesteld. 
 
Een aantal ontwikkelingen zijn dermate concreet, dat we ze in het bestemmingsplan hebben opgenomen. Zo is er sprake van 
een Horecagelegenheid, de Graaf van Portland, die past binnen de doelen van het Streefbeeld en waar een ruimtelijke on-
derbouwing voor is opgesteld. Deze is in de regels en verbeelding opgenomen. 
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3. KENMERKEN VAN DE MILIEUEFFECTEN 

Zoals hiervoor beschreven is het beoogde plan gericht op het realiseren van het Streefbeeld. Het is gebruikelijk om de mili-
eueffecten van de beoogde situatie te vergelijken met de referentiesituatie. Conform de m.e.r.-systematiek is voor wat be-
treft de referentiesituatie uitgegaan van het feitelijke legale agrarische gebruik zoals dat nu is toegestaan op basis van het 
overgangsrecht. Aangezien het bestemmingsplan slechts zeer beperkt nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt zijn in deze 
m.e.r.-beoordeling de milieugevolgen op hoofdlijnen afgewogen. Vanuit de m.e.r.-beoordeling worden randvoorwaarden 
aangegeven die in de regels van het bestemmingsplan kunnen worden opgenomen en waarmee negatieve milieueffecten 
kunnen worden voorkomen. 
 

3.1 Verkeer en parkeren 
 
Op het gebied van verkeer en vervoer bestaat geen specifieke wetgeving die relevant is voor de voorgenomen activiteit. De 
ambitie met betrekking tot recreatie is om jaarlijks in het Buijtenland van Rhoon zo'n 500.000 tot 600.000 unieke bezoekers 
te ontvangen. Het Buijtenland van Rhoon speelt bij de opvang van recreanten een belangrijke rol. Hier is met name plaats 
voor recreatief medegebruik en kleinschalige recreatieve ontwikkelingen. Concentratie van recreanten vindt vooral in de 
randen buiten het Buijtenland van Rhoon plaats, waar entreepunten worden gevestigd, die goed per auto en openbaar ver-
voer te bereiken zijn.  
 
In opdracht van de Gebiedscoörperatie Buijtenland van Rhoon UA heeft Goudappel Coffeng een verkeersstudie uitgevoerd 
(26 september 2020). Daarin wordt onderzocht wat het effect van de ontwikkeling Buijtenland van Rhoon tot recreatiegebied 
is op de aspecten verkeer en parkeren. Het doel van de studie is om verkeersbewegingen, middels tellingen, in beeld te 
krijgen. Daarnaast werden er interviews gehouden met verschillende ondernemers in het gebied en is er een parkeerbalans 
opgesteld. Het eindrapport biedt een overzicht van kansen en knelpunten van het gebied. Ook worden enkele verkeersmaat-
regelen geadviseerd. De belangrijkste bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit deze verkeersstudie staan hieronder be-
schreven. De volledige verkeersstudie is opgenomen in de bijlagen van het Chw bestemmingsplan. 
 
Ontsluiting en bezoekers 
In het noorden wordt het plangebied  afgebakend door de Rhoonse Baan en de A15. In het zuiden wordt het gebied afgeba-
kend door de Oude Maas. De belangrijkste ontsluitingswegen van het gebied zijn de Essendijk en de Rijsdijk. De Essendijk 
verbindt Rhoon met Barendrecht en de Rijsdijk verbindt het Buijtenland met de N492 richting Rotterdam en de A15. 
 
Om de maximale effecten te bepalen zijn twee varianten onderzocht: een toekomstig bezoekersaantal van 1,25 miljoen be-
zoekers per jaar en 3,3 miljoen bezoekers per jaar. Aangezien in het Buijtenland van Rhoon gerecreëerd wordt (wandelen, 
paardrijden en fietsen) zijn grote hoeveelheden autoverkeer niet wenselijk. Het gebied dient echter wel per auto bereikbaar 
te blijven. Om toch genoeg bezoekers aan te trekken zijn drie locaties aangewezen waar reizigers hun auto kunnen parkeren, 
zoals weergegeven in figuur 3.1. Het betreft de parkeerlocaties: de Johannapolder (parkeren zuid), parkeerplaats Zevenmeet 
(parkeren noord) en de parkeerplaats langs de Koedood (parkeren oost). Verder huisvest het gebied verschillende onderne-
mers die recreatieve activiteiten aanbieden en ook parkeergelegenheid hebben op eigen terrein. 
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Figuur 3.1 - Ontsluiting en parkeerlocaties 
 
Verkeersgeneratie 
De aantallen bezoekers en auto's naar het Buijtenland van Rhoon zijn hieronder samengevat voor variant 1 (1,25 miljoen 
bezoekers per jaar) en variant 2 (3,3 miljoen bezoekers per jaar: 

 Er worden 1,25  3,3 miljoen bezoekers per jaar verwacht. Dit komt overeen met 371.775 tot 1.017.720 auto's per 
jaar. 

 In de drukste maand worden tot 35.319 tot 96.683 auto's verwacht. 
 Op de drukste dag worden 2.561 tot 7.010 auto's verwacht. 

 
Dat levert een dagelijkse verkeersgeneratie op tussen de 5.122 tot 14.020 motorvoertuigbewegingen. 
 
Verkeerstellingen 
Om de huidige verkeerscirculatie en intensiteiten op het wegennet in beeld te brengen zijn gedurende de volgende maanden 
verkeerstellingen uitgevoerd: 

 maart 2018 (van 10 maart tot en met 23 maart); 
 september en oktober 2019 (van 25 september tot en met 08 oktober).  

 
De resultaten uit de tellingen zijn naast elkaar gelegd en schematisch weergegeven in een visualisatie. In figuur 3.2 is onder-
scheidt gemaakt in wegen met hoge intensiteit (1.000  2.000 motorvoertuigbewegingen per etmaal), gemiddelde intensiteit 
(100 tot 1.000 motorvoertuigbewegingen per etmaal) en lage intensiteit (tot 100 motorvoertuigbewegingen per etmaal). 
 

 
Figuur 3.2 - Schematische weergaven van de verkeerstellingen en de hoofdstructuur 
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Analyse infrastructuur 
Onderdeel van de verkeersstudie is een analyse van de huidige infrastructuur. Door de verkeersintensiteiten uit de tellingen 
te vergelijken met de huidige infrastructuur is bepaald of er sprake is van te hoge verkeersdruk in het gebied. Ook worden 
de gemeten snelheden vergeleken met de wettelijke snelheden en de daarbij horende breedtes van de verschillende wegen. 
Er heeft een analyse plaatsgevonden op basis van algemene cijfers uit het 'CROW Handboek Verkeersveiligheid' en de door 
Goudappel Coffeng uitgevoerde Wegenscan, waarin alle relevante ontwerpcriteria van CROW zijn opgenomen. Hiermee 
wordt bepaald hoeveel verkeer de huidige infrastructuur daadwerkelijk op een verkeersveilige wijze kan verwerken. 
 
Een groot deel van de wegen in het Buijtenland van Rhoon heeft geen of beperkte restcapaciteit op basis van de huidige 
vormgeving. De wegvakken zijn weergegeven in tabel 3.1 en figuur 3.3. Met verstevigde bermen op de Omloopseweg kan de 
verkeersveilige capaciteit verhoogd worden van 500 naar 1.000 motorvoertuigen per etmaal. Daarmee kan het huidige knel-
punt opgelost worden. Er lopen inmiddels gesprekken tussen het waterschap, de gebiedscoöperatie en gemeente of dit 
wenselijk is. Met verstevigde bermen op de Oudeweg kan de verkeersveilige capaciteit verhoogd worden van 700 naar 1.800 
motorvoertuigen per etmaal. Daarmee kan de restcapaciteit vergroot worden. Bij de overige wegvakken is alleen een weg-
vakverbreding mogelijk om de restcapaciteit te vergroten. Dit is echter zeer lastig te realiseren.  
 

  
Tabel 3.1 - Wegvakken zonder of met weinig restcapaciteit huidige situatie 
 

 
Figuur 3.3 - Wegvakken zonder of met weinig restcapaciteit huidige situatie 
 
Toekomstige verkeersdruk 
De opgave van de provincie Zuid-Holland is om gedurende een jaar 1,25 tot 3,3 miljoen bezoekers aan te trekken naar het 
Buijtenland van Rhoon. Om het gebied toch bereikbaar en leefbaar te houden heeft de provincie Zuid-Holland in totaal drie 
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locaties aangewezen waar bezoekers hun auto dienen te parkeren (de Johannapolder, parkeerterrein Zevenmeet en par-
keerterrein langs de Koedood). Om te bepalen of het gebied genoeg parkeergelegenheid bezit om 1,25 tot 3,3 miljoen be-
zoekers per jaar aan te kunnen zijn de drie parkeerlocaties geanalyseerd. Ten eerste is het huidige parkeeraanbod op de drie 
locaties in beeld gebracht. Door het in kaart brengen van de huidige parkeervraag is met behulp van schouwen op locaties 
bepaald wat de parkeerlocaties zijn met een parkeeroverschot of -tekort. Uiteindelijk is berekend wat de parkeervraag zal 
zijn in de toekomst. Daarbij is tevens rekening gehouden met de deelontwikkelingen Buytenhof (70.000 bezoekers per jaar) 
en Horeca Graaf van Portland (1.200 bezoekers extra op een zondag) die binnen het plangebied plaats zullen vinden. Met 
deze informatie kan de conclusie getrokken worden of meer parkeergelegenheid benodigd is en wat de locatie is waar het 
parkeeraanbod uitgebreid dient te worden. In figuur 3.4 is weergegeven waar, zonder maatregelen, problemen ontstaan in 
het Buijtenland van Rhoon. Ten opzichte van de huidige situatie neemt de problematiek toe op de Essendijk, Korteweg en 
Oudeweg. 
 

 
Figuur 3.4 - Wegvakken zonder of met weinig restcapaciteit (plansituatie) 
 
Parkeren 
Sommige recreatieve voorzieningen bieden parkeergelegenheid aan op eigen grond. Uit de opgemaakte parkeerbalans wordt 
geconcludeerd dat Golfcenter Rhoon, de Graaf van Poortland, de Buytenhof en de Vossenburg genoeg parkeerplaatsen be-
vatten om aan de parkeervraag te voldoen op drukke dagen in variant 1 (1,25 miljoen bezoekers per jaar). Voor variant 2 (3,3 
miljoen bezoekers per jaar) is de uitbreiding van parkeerplaatsen nodig. Daarbij is wel als uitgangspunt aangenomen dat alle 
parkeerplaatsen worden gebruikt. In de praktijk hebben de parkeerplaatsen aan de Johannapolder een hogere bezettings-
graad dan op de Zevenmeet. Dit kan wellicht voor problemen zorgen in de toekomst. De recreatieve voorzieningen en bele-
vingspunten worden wel gelijkmatig over het gebied verspreid. Dat kan er voor zorgen dat de Zevenmeet in de toekomst 
meer aantrekkingskracht krijgt. Duidelijke routeaanduiding en bewegwijzering zijn noodzakelijk om de Zevenmeet bekender 
te maken bij het bezoekende publiek. 
 
Tenslotte zijn de openbare parkeerplaatsen allemaal aan de randen van het gebied gevestigd waardoor ze nauwelijks ver-
keersgeneratie zullen opleveren in het Buijtenland van Rhoon. De nieuwe recreatieve voorzieningen zullen meer verkeers-
generatie opleveren. De Essendijk biedt als hoofdweg door het gebied onvoldoende restcapaciteit om dit verkeer in goede 
banen te leiden. Het is wenselijk het parkeerterrein bij het golfcenter uitsluitend te gebruiken door de bezoekers van de 
golfbaan. Het is niet wenselijk om grote stromen bezoekers van het Buijtenland van Rhoon dwars door het gebied te laten 
rijden. 
 
Maatregelen 
Afhankelijk van de toekomstvariant (1,25 miljoen of 3,3 miljoen bezoekers per jaar) zijn binnen het plangebied maatregelen 
nodig om een goede parkeer- en verkeerssituatie te kunnen waarborgen. Voor variant 1 (1,25 miljoen bezoekers per jaar) 
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zijn er voldoende parkeerplaatsen voorzien, voor variant 2 (3,3 miljoen bezoekers per jaar) is de uitbreiding van parkeer-
plaatsen nodig. Verder blijkt uit de verkeersstudie dat maatregelen noodzakelijk zijn om een goede en verkeersveilige afwik-
keling van het verkeer te kunnen garanderen. Dit betreffen algemene en wegvak specifieke maatregelen: 

 het parkeerterrein bij het golfterrein niet laten gebruiken door de nieuwe recreanten. Dit leidt tot ongewenste ver-
keersbewegingen op de Essendijk en Kortweg. 

 Met verstevigde bermen op de Omloopseweg kan de verkeersveilige capaciteit verhoogd worden van 500 naar 1.000 
motorvoertuigen per etmaal. Daarmee kan het huidige knelpunt opgelost en het toekomstige knelpunt sterk ver-
minderd worden. 

 Met verstevigde bermen op de Oudeweg kan de verkeersveilige capaciteit verhoogd worden van 700 naar 1.800 
motorvoertuigen per etmaal. Daarmee kan de restcapaciteit vergroot worden en kan de toekomstige verkeersdruk 
op een veilige wijze opgelost worden. Deze maatregel is echter niet mogelijk zonder verlegging van watergangen. 

 Een algemene aanbeveling is om de recreant via bebording en overige (online) bezoekersinformatie duidelijk te ma-
ken, dat zij parkeren bij de drie parkeerlocaties aan de randen van het gebied en vervolgens te voet, met de step of 
met de fiets het gebied in trekken. Dit past ook in de vastgestelde Recreatievisie 2030 voor het Buijtenland van 
Rhoon (augustus 2020). 

 Aanbevolen wordt ook de recreant te wijzen op de nabije ligging van metrostation Rhoon. De combinatie 'openbaar 
vervoer + (deel-) fiets' kan een interessant alternatief zijn voor de auto. Het verdient ook aanbeveling wandelroutes 
door het Buijtenland van Rhoon te laten starten en eindigen bij het metrostation. 

 
 
In de regels van het  bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon worden geen concrete maatregelen vastgelegd, maar is als 
voorwaarde voor nieuwe ontwikkelingen opgenomen dat de capaciteit van de omliggende wegen voldoende moet zijn voor 
een veilige afwikkeling van een eventuele verkeerstoename en dat wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen. Bij nieuwe 
ontwikkelingen moet dit worden aangetoond. Hiermee worden negatieve effecten ten gevolge van dit bestemmingsplan 
voorkomen. 
 
 
3.2 Geluid 
 
Op enkele kleine wegen wordt een verkeerstoename verwacht. Aan deze wegen zijn echter zeer beperkt woningen gele-
gen. Op de grote doorgaande wegen is sprake van een relatief beperkte verkeerstoename ten opzichte van het huidige 
verkeersbeeld. De totale toename van de totale verkeersintensiteit is beperkt waardoor ook de geluidstoename op omlig-
gende woningen beperkt is.  
 
Daarnaast kunnen geluidhinderlijke activiteiten mogelijk worden gemaakt middels de bestemmingsplanactiviteit. Hierbij 
gaat het om natuurinclusieve landbouw (extensieve akkerbouw en natuur). Daarnaast maakt het bestemmingsplan ook 
verdere verbreding van de landbouw mogelijk, zoals verkoop aan huis van streekproducten, kleinschalige recreatie en- ho-
recagelegenheden. In de directe nabijheid van de horecalocatie Graaf van Portland zijn geen woningen gelegen. Gezien het 
kleinschalige karakter is geen sprake van oprichting van relevante geluidbronnen. Deze ontwikkeling is daarmee inpasbaar 
in stiltegebied. Gezien het kleinschalige karakter wordt geen overschrijding van de grenswaarden verwacht. 
 
 
3.3 Luchtkwaliteit 
 
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2, van de Wet milieubeheer. De Wet milieu-
beheer bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. 
Hierbij zijn in de ruimtelijke ordenings- praktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) 
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en fijn stof (jaar- en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in de tabel 3.2 weer-
gegeven. 
 
Stof  Toetsing van  Grenswaarde 
Stikstofdioxide 

(NO2)
 Jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³ 

 Uurgemiddelde concentratie  Max. 18 keer p.j. meer dan 200 
µg/m³ 

Fijn stof (PM10)  Jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³ 
 24-uurgemiddelde concentratie  Max. 35 keer p.j. Meer dan 

50 µg / m³ 
Fijn stof (PM2,5)  Jaargemiddelde concentratie  25 µg/m³ 

Tabel 3.2 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet milieubeheer 
 
Op basis van de verkeersstudie bedraagt de maximale plantoename van de verkeersgeneratie op een wegvak (Korteweg) 
3.169 mvt/etmaal. Middels de NIBM-tool is de bijdrage van extra verkeer aan de luchtkwaliteit berekend. 
 

 
Tabel 3.3 NIBM-tool 
 
In tabel 3.4 zijn de achtergrondconcentraties ter plaatse van de Essendijk weergegeven en is getoetst of in 2020 aan de 
grenswaarden uit de Wet milieubeheer wordt voldaan. Er is uitgegaan worst-case uitgegaan van de achtergrondconcentra-
ties in 2020 aangezien door gebruikmaking van steeds betere technieken de achtergrondconcentraties luchtverontreini-
gende stoffen jaarlijks afnemen. De hoogste achtergrondconcentraties ter plaatse van de Essendijk zijn in tabel 3.4 weerge-
geven. 

 
Stofcategorie Maximale planbij-

drage 2023 (µg/m3) 
volgens 
NIBM rekentool 

Hoogste achtergrond 
concentratie (µg/m3) 
2020 (Essendijk) 

Maximaal optre-
dende 
concentratie 2020 
(µg/m3) 

Grenswaarde Wm  
(µg/m3) 

NO2 2,01 20,2 22,21 40 

PM10 0,49 18,1 18,59 40 
PM2,5 0,49 11 11,49 25 
Tabel 3.4 - Toetsing (2020) aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer 
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Uit tabel 3.4 blijkt dat wanneer de maximale planbijdrage bij de concentraties luchtverontreinigende stoffen worden opge-
teld in 2020 alsnog ruimschoots aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer wordt voldaan ter plaatse van de maatge-
vende weg Essendijk. Daarnaast zullen gezien het Streefbeeld, de kleinschaligheid van mogelijke nieuw te vestigen bedrijven 
en de huidige lage achtergrondconcentraties, de grenswaarden voor luchtkwaliteit in geen geval worden overschreden.  
Negatieve effecten kunnen hiermee worden uitgesloten. 
 
 
3.4 Externe veiligheid  
 
In het kader van het bestemmingsplan heeft onderzoek plaatsgevonden naar externe veiligheidsrisico's. De resultaten daar-
van worden hieronder weergegeven. Ten oosten van het plangebied bevinden zich de inrichtingen Vitesse Warehouse en 
distribution en Evides. Uit nader onderzoek is gebleken dat het invloedsgebied van deze inrichtingen niet reikt tot het plan-
gebied. In het plangebied zelf liggen geen risicovolle inrichtingen. 
 
Plaatsgebonden risico 
Op de verbeelding is rondom de leidingen een veiligheidszone opgenomen. Binnen deze zone is het niet mogelijk om (be-
perkt) kwetsbare objecten op te richten. Negatieve effecten ten aanzien van het plaatsgebonden risico kunnen worden uit-
gesloten 
 
Groepsrisico 
Een deel van het plangebied bevindt zich binnen het invloedsgebied van een leidingenstraat, enkele andere buisleidingen en 
transportroutes voor gevaarlijke stoffen. Het gaat hier om de wegen A15, A29, N492, het spoortraject Barendrecht vork  
Rotterdam Waalhaven Zuid en de rivier de Oude Maas. In het bestemmingsplan zijn geen ontwikkelingen voorzien in het 
invloedsgebied van de hierboven genoemde risicobronnen. Gezien de lage personendichtheid in het gebied zal het groeps-
risico niet worden overschreden. Daarnaast zullen nieuwe ontwikkelingen moeten voldoen aan de geldende regelgeving op 
het gebied van externe veiligheid. Hiermee kunnen ook mogelijke toekomstige nadelige milieugevolgen  worden uitgesloten. 
 

3.5 Geur 
 
Het plangebied kent een historie van akkerbouw, er komt komen . In de regels is voorzien in een flexibiliteitsbepaling om 
nieuwe agrarische bedrijven mogelijk te maken. Deze bedrijven zullen op natuurinclusieve landbouw gericht zijn. Voor (in-
tensieve) veeteelt is op basis van het voorliggende plan geen plaats. De bestaande agrarische bedrijven waren in het vige-
rende bestemmingsplan allemaal bestemd als 'Wonen'. In het bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon wordt de bestaande 
situatie bestemd om realisatie van het Streefbeeld mogelijk te maken. Deze bestaande situatie valt onder het overgangs-
recht. Aanwezige bouwvlakken van agrarische ondernemers worden omgezet naar een bouwvlak ten behoeve van de reali-
satie van Hoogwaardige akkernatuur. Bestaande agrarische bedrijven krijgen dus een bouwvlak binnen de bestemming Hoog-
waardige Akkernatuur, tenzij er met een partij schriftelijke afspraken zijn gemaakt over de bedrijfsbeëindiging en landschap-
pelijk inpassing, dan wel dat een bouwvlak ter plaatse vanuit ruimtelijke ordening niet aanvaardbaar is. 
 
Voor nieuw op te richten agrarische bebouwing geldt dat dit alleen kan indien dit noodzakelijk en doelmatig is voor de be-
drijfsvoering van volwaardige agrarische bedrijven. Het gaat in het plangebied om volwaardige agrarische bedrijven, maar 
wel met een extensieve agrarische bedrijfsvoering, in de vorm van natuurinclusieve landbouw om de realisatie van Hoog-
waardige akkernatuur mogelijk te maken. De agrariërs zullen hoofdzakelijk gefocust zijn op het voeren van extensieve agra-
rische akkerbouw in het plangebied ten behoeve van de doelstellingen uit het Streefbeeld. Agrarische bedrijven voor geiten-
houderij, kassen en bomen-/sierteelt kunnen niet worden gerealiseerd in het gebied. Binnen het gebied zal geen intensieve 
veehouderij plaats gaan vinden. Het houden van enkele dieren voor begrazing kan wel onderdeel zijn van de bedrijfsvoering. 
Op basis van het voorgenomen plan kunnen negatieve effecten op het gebied van geur worden uitgesloten. 
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3.6 Bodem en water 
 
Bodem 
Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen rechtstreeks mogelijk.  In het geval van nieuwe ontwikkelingen zal 
ten tijde van vergunningsaanvraag nader bodemonderzoek uitgevoerd moeten worden. Mocht er sprake zijn van bodemver-
ontreiniging dan zal deze vervuilde grond worden gesaneerd. In dat geval is sprake van een positief effect op de bodem. 
Significant negatieve effecten als gevolg van de beoogde ontwikkeling kunnen daarmee worden uitgesloten. 
 
Water 
Binnen het plangebied is geen sprake van concrete ontwikkelingen waarbij het verhard oppervlak toeneemt (uitgezonderd 
Graaf van Portland). Voor dit initiatief is de watercompensatie afzonderlijk geregeld (zie ruimtelijke onderbouwing Graaf 
van Portland in de bijlagen van het bestemmingsplan). Er vinden geen nieuwe ontwikkelingen plaats binnen de bescher-
mingszone van een primaire of regionale waterkering (uitgezonderd Graaf van Portland). Ten behoeve van die ontwikkeling 
is een watervergunning noodzakelijk voor de werkzaamheden gelegen in de beschermingszone van een waterkering. Ter 
voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om duurzame, niet-uitloogbare materia-
len te gebruiken, zowel gedurende de bouw- als de gebruiksfase. 
 
In de regels van het bestemmingsplan moet worden geborgd dat het watersysteem van aangrenzende gebieden niet wordt 
aangetast  en dat toekomstige toename van verharding moet worden gecompenseerd Ook is voor bouwwerkzaamheden in 
beschermingszones van watergangen en waterkeringen een watervergunning vereist op basis van het beleid van het Hoog-
heemraadschap.  Tot slot gelden de algemene regels op basis van de keur. Op basis van de eisen die worden gesteld door 
het Hoogheemraadschap en de regels uit het Chw bestemmingsplan kunnen belangrijke nadelige milieugevolgen worden 
uitgesloten. 
 
 
3.7 Ecologie 
 
Ten aanzien van de beschermde natuurgebieden wordt onderscheid gemaakt tussen Natura 2000 en het Natuurnetwerk 
Nederland.  
 
Soortenbescherming 
Aannemelijk is dat uitvoering van het bestemmingsplan zal leiden tot een toename van Hoogwaardige akkernatuur, waarvan 
vele beschermde en/of rode lijstsoorten zullen profiteren. Echter; het bestemmingsplan is het besluit dat ingrepen mogelijk 
maakt, hetgeen incidenteel ook een aantasting van beschermde dier- of plantensoorten kan betekenen. Uiterlijk bij het ne-
men van een besluit dat ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, zal daarom zekerheid moeten zijn verkregen of verlening 
van ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming nodig zal zijn en of het reëel is te verwachten dat deze zal worden 
verleend. 
 

 Er is geen ontheffing nodig voor de soorten waarvoor een provinciale  vrijstelling geldt van de verbodsbepalingen 
van de Wnb. Uiteraard geldt wel de algemene zorgplicht. Dat betekent dat iedereen voldoende zorg in acht moet 
nemen voor alle in het wild voorkomende planten en dieren en hun leefomgeving.  

 Tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. Verstoring van broedende vo-
gels is verboden op grond van de Wnb. Overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van vogels wordt voorkomen 
door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. In het kader van de Wnb wordt geen standaardpe-
riode gehanteerd voor het broedseizoen. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Indien 
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de werkzaamheden uitgevoerd worden op het moment dat er geen broedgevallen (meer) aanwezig zijn, is overtre-
ding van de wet niet aan de orde. De meeste vogels broeden overigens tussen 15 maart en 15 juli (bron: website 
vogelbescherming).  

 Het plangebied herbergt jaarrond beschermde nestplaatsen van vogels en mogelijk ook vaste rust-, verblijfs- of 
voortplantingsplaatsen van vleermuizen in bomen en gebouwen. Bij ingrepen aan potentieel geschikte bomen en 
gebouwen is nader (veld)onderzoek daarom noodzakelijk om te bepalen of het plan uitvoerbaar is in het kader van 
de Wnb. Indien jaarrond beschermde nestplaatsen van vogels of rust-, verblijfs- of voortplantingsplaatsen van vleer-
muizen aanwezig blijken te zijn en aangetast worden door de beoogde ontwikkeling, dan dient overtreding van de 
Wnb voorkomen te worden door het treffen van mitigerende en compenserende maatregelen. Indien de vereiste 
maatregelen worden genomen zal de Wnb de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg staan. 

 
Gebiedsbescherming 

Het plangebied grenst aan de zuidzijde aan het Natura 2000-gebied Oude Maas (zie figuur 3.9).  
 

 
Figuur 3.9 Ligging Natura 2000-gebieden (bron: AERIUS Calculator) 
 
De aangewezen habitats en soorten zijn niet stikstofgevoelig en weinig tot niet verstoringsgevoelig. Het bestemmingsplan 
zal ook niet leiden tot veranderingen in de waterhuishouding binnen het Natura 2000-gebied. Significante aantasting van de 
Natura 2000-doelen van het gebied Oude Maas als gevolg van het bestemmingsplan kunnen daarom op voorhand worden 
uitgesloten. 
 
Op veel grotere afstand (ca 16 km) ligt het Natura 2000-gebied Biesbosch dat deels wel stikstofgevoelig is. Omdat de uitvoe-
ring van het bestemmingsplan zal leiden tot een toename van de verkeersbewegingen in het gebied is bepaald of deze toe-
name kan leiden tot extra stikstofdepositie op de Biesbosch. In opdracht van de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon 
UA heeft Goudappel Coffeng een verkeersstudie uitgevoerd (26 september 2020). Daarin is onderzocht wat het effect van 
de ontwikkeling Buijtenland van Rhoon tot recreatiegebied is op de aspecten verkeer en parkeren (zie ook paragraaf 4.7 
Verkeer). Op basis van dit onderzoek is voor de verschillende wegvakken in het plangebied de verkeerstoename op een 
gemiddelde weekdag op jaarbasis berekend. Deze verkeerstoename is ingevoerd in AERIUS Calculator 2020 met als rekenjaar 
2021. De berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr. De AERIUS-berekening is toegevoegd 
in de bijlagen van het bestemmingsplan. Uitvoering van het bestemmingsplan leidt niet tot significante effecten op Natura 2000. 
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Natuurnetwerk Nederland 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de opvolger van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het zuidelijk deel van het 
plangebied maakt geheel deel uit van dit NNN (zie figuur 3.10). 

 

 
Figuur 3.10  Ligging Natuurnetwerk Nederland 
 
Het provinciale beleid is gericht op het behouden, herstellen en op langere termijn vergroten van de biodiversiteit in Zuid-
Holland, inclusief de biodiversiteit van de bodem. Om dit doel te bereiken zet de provincie in op duurzaam beheer, bescher-
ming en voltooiing van de het Natuurnetwerk Nederland, meer natuurwaarden op boerenland en in recreatiegebieden. Een 
groot deel van het plangebied is met dit doel aangewezen als onderdeel van het NNN. Middels dit bestemmingsplan wordt 
op experimentele wijze de balans tussen natuur, recreatie en landbouw gezocht om tot behoud en vooral een vergroting van 
de biodiversiteit te komen. Het bestemmingsplan geeft daarmee invulling aan het provinciale beleid ten aanzien van het 
NNN in het plangebied. Negatieve ten aanzien van NNN zijn niet te verwachten gezien de doelen zoals verwoord in het 
Streefbeeld. 
 
 
3.8 Cultuurhistorie en archeologie 
 
Cultuurhistorie 
Het Buijtenland van Rhoon is een ouderwets polderlandschap en bestaat uit verschillende polders. Het type polder is een 
jonge zeekleipolder. Het gebied is in verschillende fases ingepolderd en daardoor lopen er verschillende karakteristieke dij-
ken door het landschap. Deze dijken en polders zijn beeldbepalend voor het weidse landschap. In figuur 3.11 staan de ver-
schillende dijken vermeld. Omstreeks 1850 werden de meeste dijken extra gemarkeerd door het aanbrengen van beplanting 
(bomen) en sommige door bebouwing aan de dijk.  
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Figuur 3.11 - de verschillende dijken die door het gebied lopen zijn cultuurhistorisch van waarde (bron: Cultuurhistorische 
kaart Provincie Zuid-Holland) 
 
In het gebied komen drie Rijksmonumenten voor. Dit zijn alleen karakteristieke oude boerderijen. 

 Veerweg 3 - Portlandhoeve: Boerderij "portland". Mooie hove XVIII. Middenlangsdeeltype. Fraaie monumentale 
puntgevel; 

 Hoeve Johanna. Hoeve (ca. 1800?) met IJsselstenen puntgevel, waarin vlechtingen en boven de vensters rode strek-
ken. 9- ruits en 25-ruitsschuiframen. Deur met koperen knop en bovenlicht uit de bouwtijd. Stal XIXc. Pannen daken. 
Aan de weg een gietijzeren inrijhek, gedateerd 1877. 

 
(Vlaamse schuurgroep). Voorhuis met entree in symmetrische (tuitgevel) voorgevel. Erf toegankelijk via gemetselde 
brug. Ook kleine kas en de aangrenzende siertuin is aangewezen als rijksmonument. 

 
In het kader van het monumenteninventarisatieproject uit 1999 zijn alle gemeentelijke monumenten in het plangebied be-
schreven. Het betreft de volgende objecten: 

 Essendijk 4, boerderij uit 1891 (vrij gaaf, karakteristiek voor streek/periode); 
 Essendijk 24, boerderij uit circa 1930 (vrij gaaf, karakteristiek voor streek/periode); 
 Korteweg 4, boerderij uit 1912-1933 (vrij gaaf, karakteristiek voor streek/periode); 
 Oudeweg 1, boerderij uit ca. 1925 (vrij gaaf, karakteristiek voor streek/periode); 
 Veerweg 4 (= 6), boerderij uit circa 1800 (bijzondere boerderij door ruimtelijke organisatie. Grote afmetingen, fraai 

woonhuis); 
 Veerweg 7, voormalig veerhuis, thans woonhuis uit circa 1900 (oorspronkelijke functie (veerhuis) herkenbaar, mar-

kant object); 
 Het Weegje 3, boerderij uit 1893 (vrij gaaf, karakteristiek voor streek/periode); 
 brug bij Veerweg nr. 2, bouwjaar onbekend, brug/hekwerk circa 1875-1900 (geschiedkundige en waterstaatkundige 

waarde). 
 
Daarnaast bevindt zich naast het plangebied een eendenkooi (ten zuiden van de golfbaan). Het bijbehorende stiltegebied 
dat als een cirkel om het gebied heen ligt heeft een cultuurhistorische waarde en dient beschermd te worden. 
 
Met het voorgenomen plan wordt geen afbreuk gedaan aan de bestaande (rijks-) monumenten in het plangebied. Ook blijft 
het eeuwenoude polderlandschap gerespecteerd. Dit uit zich onder andere in het beschermen van de bomendijken op de 
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Essendijk middels een aanduiding, het opnemen van het afpalingsrecht voor de eendenkooi en het in standhouden van de 
vergezichten die een polderlandschap als het Buijtenland van Rhoon biedt. De bestaande landschappelijke en cultuurhisto-
rische kenmerken worden daarmee zoveel mogelijk behouden. Conform de bestemmingsplanregels moet nieuwe bebouwing 
voldoen aan de vereisten uit het beeldkwaliteitsplan. Negatieve milieueffecten kunnen hiermee worden uitgesloten. 
 
 
3.9 Mitigerende maatregelen 
 
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de voorwaarden in het Chw bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon (waaronder) 
toetsing aan het streefbeeld, landschap/natuur en verkeer negatieve milieueffecten voorkomen. Daarnaast borgt separate 
milieuwetgeving o.a. op het gebied van natuur, water en externe veiligheid dat negatieve effecten worden voorkomen. Er 
zijn geen aanvullende mitigerende maatregelen noodzakelijk. 
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4. CONCLUSIE 

Uit informatie in deze notitie blijkt dat de voorwaarden in het Chw bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon 2021 (waaron-
der) toetsing aan het streefbeeld, landschap, natuur en verkeer negatieve milieueffecten voorkomen. Het doorlopen van een 
volledige m.e.r.-procedure is daarom niet noodzakelijk. 
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Bijlage 2 Toelichting gebruik mogelijkheden Chw





Bijlage 2 Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte; toepassing Chw

De wettelijke grondslag voor het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte is gelegen in artikel 7c lid 
17, onder iiiii, en bijlage PM van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (BuChw).  

In onderstaande tabel is aangegeven van welke wettelijke bepalingen met het voorliggende plan 
worden afgeweken: 

Besluit uitvoering Chw Wettelijke bepaling Buijtenland van Rhoon 2021 
Artikel 7c, lid 1 In aanvulling op artikel 3.1, lid 

1, Wro kunnen regels gesteld 
worden voor: 
 het bereiken en in stand 

houden van een veilige, 
gezonde fysieke 
leefomgeving en een goede 
omgevingskwaliteit; 

 doelmatig beheren, 
gebruiken en ontwikkelen 
van de fysieke 
leefomgeving ter vervulling 
van maatschappelijke 
functies.  

Hiervan wordt in het plan 
gebruik gemaakt door in het 
plan regels op te nemen 
gericht op de doelen voor de 
fysieke leefomgeving (vertaling 
van de doelen uit het 
streefbeeld Buijtenland van 
Rhoon). 
 
Daarnaast biedt het plan op 
planniveau 
ontwikkelingsmogelijkheden 
(bouwen en gebruik), waarbij 
vervolgens op aanvraagniveau 
(mede) aan de hand van de 
(specifieke) doelstellingen een 
afweging wordt gemaakt over 
de kwaliteit en inpasbaarheid.  

Artikel 7c, lid 2 In afwijking van artikel 3.1, lid 
2, Wro is sprake van een 
plantermijn van 20 jaar. 

Hiervan wordt gebruik 
gemaakt; de planhorizon is 20 
jaar. 

Artikel 7c, lid 3 In afwijking van artikel 3.2 Wro 
geldt voor een voorlopige 
bestemming een termijn van 
ten hoogste 10 jaar. 

Hiervan wordt geen gebruik 
gemaakt; in het plan zijn geen 
voorlopige bestemmingen 
opgenomen. 

Artikel 7c, lid 4 Het bestemmingsplan kan door 
het gemeentebestuur gestelde 
regels als bedoeld in artikel 108 
van de Gemeentewet bevatten 
die geheel of gedeeltelijk 
betrekking hebben op de 
fysieke leefomgeving.  

Hiervan wordt in het plan geen 
gebruik gemaakt. 

Artikel 7c, lid 5 De regels van het 
bestemmingsplan kunnen een 
verbod inhouden om zonder 
voorafgaande melding een 
activiteit te verrichten.  

Hiervan is geen gebruik 
gemaakt. In het plan is geen 
meldingsplicht opgenomen.  

Artikel 7c, leden 6 en 7 In een bestemmingsplan 
kunnen tevens regels worden 
gesteld waarvan de uitleg van 
een bij die regels aan te geven 
bevoegdheid afhankelijk wordt 
gesteld van beleidsregels.  

In de plan wordt voor de uitleg 
van verschillende regels 
verwezen naar beleidsregels. 
Het betreft beleidsregels  ten 
aanzien van het behalen van 
(specifieke) doelstellingen uit 



Als de regels, bedoeld in het lid 
6, betrekking hebben op het 
uiterlijk van bouwwerken en bij 
de toepassing een interpretatie 
behoeven, stelt de raad 
hiervoor de criteria vast. Deze 
criteria zijn zoveel mogelijk 
toegesneden op de 
onderscheiden bouwwerken. In 
afwijking van artikel 12b van de 
Woningwet wordt het advies 
van de welstandscommissie 
dan wel de stadsbouwmeester 
slechts op die criteria 
gebaseerd. 

het streefbeeld Buijtenland 
van Rhoon. Tevens betreft het 
beleidsregels in de vorm van 
een Beeldkwaliteitplan. Omdat 
deze beleidsregels betrekking 
hebben op het uiterlijk van 
bouwwerken stelt de 
gemeenteraad het 
beeldkwaliteitsplan vast. 
 

Artikel 7c, lid 8 In dit lid is een specifieke 
regeling opgenomen ten 
aanzien van planschade bij het 
wegbestemmen van onbenutte 
bouw- en 
gebruiksmogelijkheden. 

Hiervan is geen gebruik 
gemaakt. 

Artikel 7c, lid 9 Bij de voorbereiding, 
vormgeving, inrichting en 
beschikbaarstelling van het 
plan kan worden afgeweken 
van bepalingen van het Besluit 
ruimtelijke ordening, de Wet 
geluidhinder en het Besluit 
geluidhinder.  

De vormgeving van het plan 
wijkt in principe niet af van 
een regulier bestemmingsplan. 
 
Het plan is opgesteld conform 
IMRO2012 en SVBP. Hierbij is 
om invulling te geven aan 
artikel 7c, wel een extra 
hoofdstuk voor de (specifieke) 
doelstellingen opgenomen. Dit 
is Hoofdstuk 2  doelstellingen. 
Daarnaast kennen enkele 
enkelbestemmingen in 
hoofdstuk 3 een afwijkende 
naamgeving t.o.v. het SVBP 
2012.  
 
Voorts wordt gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om af te 
wijken van het Bro door 
onderzoek te faseren door het 
stellen van randvoorwaarden 
bij de 
ontwikkelingsmogelijkheden 
die via een 
omgevingsvergunning voor 
een bestemmingsplanactiviteit 
die in het plan worden 
geboden.  



Artikel 7c, leden 10 en 11 In afwijking van artikel 6.12, lid 
1 en 3, van de Wro kan de raad 
bij vaststelling besluiten dat 
een exploitatieplan wordt 
vastgesteld bij een 
omgevingsvergunning voor het 
bouwen.  

Hier is geen gebruik van 
gemaakt. 

Artikel 7c, lid 12 Op het bestemmingsplan is 
artikel 8.42b van de Wet 
milieubeheer van 
overeenkomstige toepassing, 
zodat in het bestemmingsplan 
gebiedsgerichte 
maatwerkvoorschriften kunnen 
worden opgenomen. 

Hier is geen gebruik van 
gemaakt.  

Artikel 7c, lid 13 Bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan kan de raad 
de bevoegdheid tot het 
wijzigen van onderdelen van 
het bestemmingsplan 
delegeren aan het college van 
burgemeester en wethouders.  

Hiervan wordt geen gebruik 
gemaakt. 

Artikel 7c, lid 14  In aanvulling op artikel 3.6, 
eerste lid, onder c, van de Wet 
ruimtelijke ordening kan bij het 
bestemmingsplan worden 
bepaald dat het met het oog op 
de regels bedoeld in het eerste 
lid verboden is zonder 
omgevingsvergunning, als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder c, van de Wet 
algemene bepalingen 
omgevingsrecht gronden of 
bouwwerken te gebruiken. De 
vergunning wordt verleend als 
wordt voldaan aan de daartoe 
in het bestemmingsplan 
gestelde voorwaarden. 

In het plan wordt hiervan 
gebruik gemaakt. Activiteiten 
die geen belemmeringen 
vormen voor de (specifieke) 
doelstellingen en voldoen aan 
diezelfde (specifieke) 
doelstellingen kunnen via een 
omgevingsvergunning mogelijk 
gemaakt worden. Voor deze 
activiteiten (anders dan de 
bestaande activiteiten die op 
basis van een 
enkelbestemming zijn 
toegestaan) gelden 
voorwaarden. Als aan deze 
voorwaarden wordt voldaan 
wordt een 
omgevingsvergunning voor 
een bestemmingsplanactiviteit 
voor de betreffende activiteit 
verleend. 
 

Artikel 7c, lid 15 In afwijking van artikel 2.8, 
eerste lid, van de Wet 
algemene bepalingen 
omgevingsrecht juncto artikel 
3.2, aanhef en onderdeel b, 
van de Regeling 
omgevingsrecht verstrekt de 
aanvrager in of bij de 

Na vaststelling van de plannen 
zal bij de bedoelde 
vergunningaanvragen op deze 
wijze worden gehandeld.   



aanvraag om een 
vergunning voor het 
gebruiken van gronden of 
bouwwerken, bedoeld 
in artikel 2.1, eerste lid, 
aanhef en onder c, van die 
wet, gegevens en 
bescheiden over de 
gevolgen van het beoogde 
gebruik voor de fysieke 
leefomgeving. 

Artikel 7c, lid 16 In afwijking van artikel 2.12, lid 
1, van de Wabo kan een 
omgevingsvergunning die 
betrekking heeft op een 
activiteit als bedoeld in artikel 
2.1, lid 1, onder c, van de Wabo 
worden verleend als deze niet 
in strijd is met de verbrede 
reikwijdte van deze regels. 
Hiertoe dienen door de 
aanvrager gegevens en 
bescheiden te worden 
overgelegd waaruit blijkt wat 
de gevolgen zijn voor de fysieke 
leefomgeving.  

Na vaststelling van de plannen 
zal bij de bedoelde 
vergunningaanvragen op deze 
wijze worden gehandeld.   

Artikel 7c, lid 17 Overzicht van de plangebieden 
in Nederland waarvoor de 
pilot-status is verleend. 

De pilot status is momenteel 
nog niet verleend. 

Artikel 7c, lid 18 Bevat de termijn waarbinnen 
het plan onder de pilot-status 
kan worden vastgesteld. 

Het ontwerpbestemmingsplan 
Buijtenland van Rhoon 2021 
wordt overeenkomstig de 
pilot-status voor 7c vastgesteld 
voor 2024 en ter visie gelegd  
voor de inwerkingtreding van 
de Omgevingswet. 
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Bijlage 3 Verkeersonderzoek Goudappel Coffeng
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Bijlage 4 Ruimtelijke Onderbouwing Graaf van Portland
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Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Bij de ontwikkeling van de tweede Maasvlakte is in de Planologisch Kernbeslissing Project
Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) vastgelegd dat de leefbaarheid van de regio verbeterd zou
worden. In het Bestuursakkoord inzake uitvoering van het PMR is afgesproken dat de provincie
Zuid Holland in opdracht van het Rijk uitvoering geeft aan de realisatie van 750 ha natuur en
recreatiegebied. Een van de gebieden waar dit plaats zou moeten vinden, is het Buijtenland van Rhoon.
In 2006 is voor dit gebied aangegeven dat een openbaar toegankelijk natuur en recreatiegebied
wordt gerealiseerd met een oppervlak van circa 600 hectare. Het gebied ten noorden van de Essendijk
zou de hoofdfunctie openlucht recreatie met natuurwaarden krijgen. Het gebied ten zuiden van de
Essendijk zou de hoofdfunctie hoogwaardige natuur met recreatief medegebruik krijgen. Later is
hiervoor het vigerende Bestemmingsplan Buytenland vastgesteld.

Dat bestemmingsplan kwam echter niet overeen met wat bewoners en gebruikers van het gebied voor
ogen hadden. Vanwege dit gebrek aan draagvlak is in 2014 op initiatief van lokale agrariërs een
alternatief plan gepresenteerd met de titel �Levend Buijtenland van Rhoon�. Dit plan is gebaseerd op de
realisatie van hoogwaardige akkernatuur; een vorm van natuur die hand in hand gaat met recreatie en
landbouw en die past bij het cultuurhistorisch polderlandschap.

Vanuit de Tafel van Borging (waarin overheden, maatschappelijke organisaties en Havenbedrijf
Rotterdam zijn verenigd) werden met name door betrokken natuurpartijen echter zorgen geuit over de
te bereiken natuurwaarden in dit plan. Na adviezen van Alterra, oud Minister Cees Veerman en een
Commissie van drie kwartiermakers hebben het Rijk en de Provinciale Staten van de provincie
Zuid Holland uiteindelijk besloten om het alternatieve plan wel te omarmen, maar op voorwaarde dat
het plan samen met betrokken natuur en recreatiepartijen verder zal worden uitgewerkt tot gedeelde
verifieerbare doelen. Dit was de aanleiding voor het Louis Bolkinstituut en de Vereniging Nederlands
Cultuurlandschap, met inbreng van natuurorganisaties, agrarische ondernemers, recreatiedeskundigen
en lokale betrokkenen, een streefbeeld op te stellen. In het streefbeeld zijn de doelen beschreven die de
komende jaren moeten worden gerealiseerd op het gebied van natuur, landbouw en recreatie. Het
Streefbeeld wordt gerealiseerd door de gebiedscoöperatie waarin (lokale) natuurpartijen, agrarische
ondernemers en recreatieondernemers op een gelijkwaardige manier samenwerken.

Het streefbeeld is door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland op 3 juli 2018 vastgesteld. De
gemeenteraad van Albrandswaard heeft het streefbeeld op 14 december 2020 vastgesteld. Daarmee is
geborgd dat het streefbeeld als visiedocument dient voor het Buijtenland van Rhoon, voor zowel
gemeente, provincie als gebiedscoöperatie. Het streefbeeld wordt met het bestemmingsplan
Buijtenland van Rhoon 2021 planologisch mogelijk gemaakt en geborgd.
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Eind 2016 (voordat het streefbeeld opgeleverd is) is er vanuit de projectleiding van het
streefbeeld/provincie Zuid Holland een oproep geplaatst aan ondernemers/bewoners om
initiatieven/voorstellen in te dienen die iets kunnen betekenen voor het gebied 'Buijtenland van Rhoon'.
De Graaf van Portland is een initiatief dat hierop reageerde. De initiatiefnemer bezit een stuk grond aan
de Koedood in de Portlandse Polder en wil daar graag een (horeca )onderneming starten. Zo is de
initiatiefnemer in gesprek gegaan met de provincie en gemeente. Hierop is de brochure 'Graaf van
Portland' in maart 2017 uitgebracht. De eerste reacties vanuit provincie, gemeente en projectleiding
waren positief. Uiteindelijk is de 'Graaf van Portland' als initiatief opgenomen in het streefbeeld, zie ook
figuur 1.1.

De gemeenteraad heeft in 2019 goedkeuring gegeven om het initiatief 'Graaf van Portland' te gaan
onderzoeken. Deze ruimtelijke onderbouwing voorziet in dat onderzoek.

Figuur 1.1 opname van de horecagelegenheid in het Streefbeeld (bron: streefbeeld Buijtenland van
Rhoon)
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1.2 Ligging projectgebied

Het projectgebied ligt in het oosten van het 'Buijtenland van Rhoon' aan de Koedood, tegen de
buitenwijken Portland (gemeente Albrandswaard) en Carnisselande (gemeente Barendrecht) aan. Dit
gebied is onderdeel van het Buijtenland van Rhoon, het grootste resterende open groengebied van het
eiland IJsselmonde. Het perceel is kadastraal aangeduid met nummer 296. Het projectgebied bestaat
momenteel uit grasland. Op minder dan een kilometer lopen stopt de tram vanuit het centrum van
Rotterdam. In de buurt vind je verder de Oude Maas, de Koedoodse haven en verder naar het westen
toe ligt het dorp Rhoon.

Figuur 1.2 de ligging van het projectgebied is rood omcirkeld

1.3 Huidige planologische regeling

Ter plaatse van het projectgebied vigeert momenteel het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan
Buytenland'. Dit bestemmingsplan is op 19 juni 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van
Albrandswaard. In het vigerende plan is het gebied bestemd als Natuur 1. Het gebied is onderdeel van
het projectgebied dat wordt ingezet ter verbetering van de leefkwaliteit (meer recreatie en natuur) in de
regio door de uitbreiding van het Rotterdamse havengebied. Het projectgebied zelf valt niet binnen de
begrenzing van het Barro.

Deze ruimtelijke onderbouwing wordt meegenomen in de nieuwste planologische regeling voor het
gebied 'Buijtenland van Rhoon'. Parallel aan het opstellen van deze ruimtelijke onderbouwing wordt
gewerkt aan het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het Buijtenland van Rhoon. Het
vigerende bestemmingsplan wordt in dit bestemmingsplan gewijzigd om realisatie van het streefbeeld
mogelijk te maken. In het gebied kan zodoende een mix van natuurinclusieve landbouw, recreatie en
natuur verwezenlijkt worden. De horecabestemming die in deze ruimtelijk onderbouwing onderzocht
wordt, zal ondersteunend zijn aan de doelen uit dit nieuwe bestemmingsplan.
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Figuur 1.3 in rood omcirkeld het projectgebied binnen het bestemmingsplan Buytenland (2013) (bron:
Ruimtelijke plannen)

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de huidige situatie, de gewenste ontwikkeling en de
ruimtelijke inpassing daarvan. In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten getoetst aan het, voor het
project relevante, beleid op de verschillende niveaus. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de
omgevingsaspecten. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 de uitvoerbaarheid (maatschappelijk en
economisch) van het project besproken.
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Hoofdstuk 2 Projectbeschrijving

2.1 Huidige situatie

Het projectgebied wordt agrarisch gebruikt en bestaat momenteel uit grasland/hooiland, maar is
bestemd als 'Natuur 1'. Deze bestemming staat voor het behoud, herstel en versterking van de
landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden in de vorm van een natuurgebied dat
voldoet aan natuurdoeltype 2.8 (zoet klei oermoeras) van het Handboek Natuurdoeltypen. Ook wordt
het perceel gebruikt als materialendepot (zie figuur 2.1). Het perceel is reeds in eigendom van de
initiatiefnemer.

Het projectgebied biedt naar het westen toe een prachtige uitzicht over het eeuwenoude landschap van
het Buijtenland van Rhoon. Ten zuiden van het projectgebied liggen over de Portlandse Zeedijk heen
gekeken de Carnissegrienden, een gebied dat in trek is wandelaars. Het gebied ten noorden van de
Oude Maas is een aaneenschakeling van recreatieve en natuurgebieden, zoals omschreven in het plan
'IJsselmonde: recreatie mooi dichtbij, Schapsplan 2012 2020'. Het Natuur en recreatieschap
IJsselmonde beheert in deze omgeving een flink aantal natuur en recreatiegebieden, zoals te zien in
figuur 2.2.

Verder naar het oosten ligt de Koedoodhaven, een klein bedrijfsterrein en de Oude Maasheuvel. De
Oude Maasheuvel is een kunstmatige heuvel en ontstaan bij de aanleg van de Barendrechtse Vinex wijk
Midden IJsselmonde. Verder liggen in de omgeving een aantal woningen, een gemaal en een gas en
olieleiding.

Figuur 2.1 het projectgebied (bron: Google maps)
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Figuur 2.2 Natuur en recreatiegebieden (bron: IJsselmonde: recreatie mooi dichtbij, Schapsplan
2012 2020)

2.2 Beoogde ontwikkeling

De voorgenomen ontwikkeling bestaat uit een horecavoorziening met daarnaast activiteiten als
zaalverhuur, een bed & breakfast, een winkeltje voor streekproducten en een infopunt voor het
achterliggende Buijtenland van Rhoon. Bovendien wordt er ruimte geboden voor recreatieve activiteiten
als excursies, workshops en tochten. Het is de bedoeling dat de horecavoorziening als entreepunt voor
het Buijtenland van Rhoon dient, maar ook als vertrekpunt voor de andere recreatieve gebieden in de
buurt.

Locatiekeuze
In het Streefbeeld staat op deze locatie een horecavoorziening beschreven en op de kaart weergegeven.
Dit Streefbeeld is door zowel de gemeente, de provincie als de gebiedscoöperatie vastgesteld. De
gemeenteraad heeft in 2019 goedkeuring gegeven om het initiatief 'Graaf van Portland' te gaan
onderzoeken. Deze ruimtelijke onderbouwing voorziet in dat onderzoek.

Het initiatief past binnen het Streefbeeld en de uitvoering en vormgeving is door een
landschapsarchitect beoordeeld en aangepast. De gekozen locatie geeft invulling aan de recreatieve
ambities van het Streefbeeld.
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Bebouwing
Om de ontwikkeling van de Graaf van Portland goed te integreren in het landschap wordt met de
realisatie rekening gehouden met de historische boerenerven die veelal in het gebied voorkwamen. Zo
wordt gebouwd in de stijl van een zogenaamd 'hallenhuis', een veelvoorkomend boerderijtype in het
gebied. Ook wordt de omgeving landschappelijk zo ingericht dat er sprake is van een compact erf als
solitair element in het open weidse landschap van het Buijtenland van Rhoon. Het zicht vanaf de
Koedood op het open polderlandschap blijft behouden. Vanaf de Koedood verschijnt de Graaf van
Portland als een compacte kamer met daarachter het weidse open land van het Buijtenland van Rhoon.
De Graaf van Portland kan daarmee ook dienen als eyecatcher voor het Buijtenland van Rhoon in het
oostelijk plangebied.

Bedrijfsplan
In het bedrijfsplan zijn de volgende doelstellingen opgenomen:
 het initiatief versterkt de recreatieve functie van het Buijtenland van Rhoon;
 het initiatief draagt op een positieve manier bij aan de identiteit van het gebied;
 het initiatief verbetert de ontsluiting van het gebied en draagt bij aan de opvang van bezoekers aan

het Buijtenland van Rhoon;
 het initiatief geeft een positieve impuls aan de afzetmarkt van lokale producten.

De ontwikkeling zal worden opgebouwd uit o.a. de volgende aspecten:
Onderdeel BVO (m²)
Restaurant (75 zitplaatsen) 160
Zaal (50 personen) 80
Keuken + opslag 65
Toiletten 30
Kantoor/infopunt 50
Bed & Breakfast 90
Terras 200
Bijgebouw 200
Totaal 675 (exclusief terras)

Inrichting
Daarnaast biedt de ontwikkeling ruimte een natuurspeeltuin, een moestuin, parkeergelegenheid en een
terras. De gehele ontwikkeling vindt plaats op zo'n 10.000 m². Dat is iets meer dan de helft van het
kadastrale perceel, dat in totaal meer dan 18.000 m² groot is.

Qua landschappelijke inrichting wordt er onder andere veel gedaan met eetbare/plukbare vruchten en
groenten. Zo zijn er plannen voor een moestuin en vruchtdragende hagen en bomen (lindebomen,
walnoten, lijsterbes). Ook wordt de omgeving natuurlijk ingericht of wordt er gebruik gemaakt van
natuurlijke materialen.
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Figuur 2.3 inrichtingsplan Graaf van Portland

Figuur 2.4 impressie Graaf van Portland vanaf de Koedood



15

Rho adviseurs voor leefruimte 44002474.20191908
  

Bezoekers
Middels de ontwikkeling Graaf van Portland worden naar verwachting de volgende doelgroepen
getrokken:

uitbundig geel: houden van samen met anderen sportief en actief recreëren, vaak jonge gezinnen. Een
middagje natuurtuin is voldoende.

stijlvol en luxe blauw: recreëren is ontspanning en afstand nemen van de dynamiek van de dag. Na een
dag actief fietsen kan men genieten van lekker eten en drinken.

ondernemend paars: cultuur, activiteit en sportiviteit. aan te spreken met 'doe verkenningstochten',
zoals picknicken en kanoën.

creatief en inspirerend rood: recreatie betekent naast sportiviteit en ontspanning ook nieuwe dingen
ontdekken. Eerst een cultuurhistorische wandeling en daarna vergeten groenten uit de polder eten.

Aantal bezoekers
In het verkeersrapport, zoals dat is bijgevoegd bij het bestemmingsplan is naar aanleiding van een
eerdere uitspraak (2019) van de initiatiefnemer uitgegaan van 1.200 bezoekers op een zondag in het
hoogseizoen. Uit de vooroverlegreacties bleek dat veel mensen van dit genoemde aantal bezoekers
schrokken. Dit betrof een ruwe inschatting en is als zodanig beland in het verkeersrapport. Bij nader
inzien is een inschatting van 600 à 700 bezoekers op een piekdag realistischer. In deze onderbouwing
wordt dan ook uitgegaan van het aantal van 600 à 700 bezoekers op een piekdag. Ook gaat het om een
groeimodel, dus de bezoekersaantallen groeien naar dit aantal toe in de komende jaren.

Hetzelfde geldt voor de bezoekers aan het gehele gebied Buijtenland van Rhoon. Hier worden op
termijn (groei van nu tot 2026) naar schatting 1,25 tot 3,3 miljoen bezoekers over een heel jaar
verwacht, gebaseerd op het recreatierapport zoals dat is toegevoegd bij het bestemmingsplan
Buijtenland van Rhoon 2021. Dit correspondeert met zo'n 8.000 tot 22.000 bezoekers gedurende een
piekdag voor het gehele plangebied. Een deel van deze bezoekers zal een bezoek brengen bij de Graaf
van Portland. Deze aantallen zijn reeds mogelijk op basis van het bestemmingsplan Buytenland van
Rhoon.

Bezoekers aan de Graaf van Portland spreiden zich gedurende de dag over de openingstijden van 10 tot
22 uur in de zomer en van 10 tot 21 uur in de winter. De maximale gelijktijdige bezetting is naar
verwachting 150 tot 200 bezoekers. Dit aantal wordt niet gelijk behaald bij opening.
Horecagelegenheden moeten bekendheid opbouwen. Het duurt daarom enkele jaren, net als bij het
plangebied Buijtenland van Rhoon, voordat het verwachte aantal bezoekers dit niveau bereikt. Het
aantal bezoekers groeit mee met de groei van bezoekers aan het plangebied Buijtenland van Rhoon.

Parkeren
Ondanks dat veel bezoekers uit de omgeving zullen komen, zal een flink aantal ook met de auto komen.
In het bedrijfsplan is rekening gehouden met 42 parkeerplaatsen, waarvan 2 parkeerplaatsen voor
mindervaliden. Er wordt uitgegaan dat 40% van de bezoekers met de auto komt, 10% met het openbaar
vervoer en de rest met de fiets, te voet of overig vervoer. In paragraaf 4.1 is het aantal parkeerplaatsen
berekend op basis van de maximaal aanwezige bruto vloeroppervlakte. De parkeerplaatsen worden op
eigen terrein gerealiseerd. In figuur 2.3 is te zien dat een deel (24) van de parkeerplaatsen halfverhard
worden uitgevoerd.

Eigendomssituatie
Het aanvankelijke projectgebied is beschouwd als het kadastraal perceel Rhoon C 296. Dit is ook in het
bezit van de initiatiefnemer. Gedurende het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing is gebleken dat
er ook gesprekken gaande zijn met de eigenaar van de gronden op perceel 815, ten oosten van het
projectgebied. Een klein deel van het perceel, zoals getekend in het inrichtingsplan is daarmee niet
geheel onderzocht. Per onderzoek zal daarom aangegeven worden welke interpretatie mee te geven is
aan dit niet onderzochte deel ten aanzien van de haalbaarheid van de ontwikkeling.
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Figuur 2.5 kadastraal perceel 296 en 815 (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Ligging nabij leidingen
De ontwikkeling vindt plaats in de buurt van drie leidingen; een gas , olie en waterstofleiding. Zie ook
paragraaf 4.4. Door de ligging nabij deze leidingen en de inrichting van delen van de kas/moestuin en
het bijgebouw binnen de PR 10 6 contour van enkele leidingen is het nadrukkelijk verboden om de
objecten binnen de PR 10 6 contour te gebruiken als verblijfsruimte. De gebouwen verworden daardoor
geen (beperkt) kwetsbare objecten. Het bijgebouw en de moestuin zijn ook bestemd voor de productie
en opslag van goederen en niet voor de ontvangst van (groepen) mensen. De incidentele aanwezigheid
van individuen om bij de opslag te kunnen of te werken in de kas/moestuin is geen probleem. Om dit
nader te duiden is in het bestemmingsplan een aanduiding opgenomen zodat binnen de
belemmeringenstroken van de leidingen alleen bijbehorende bouwwerken mogen worden gerealiseerd
indien deze niet worden gebruikt als verblijfsobject.

Ligging in stiltegebied
Doordat de horecavoorziening in stiltegebied is gelegen gelden er beperkingen voor de bedrijfsvoering.
De initiatiefnemer dient er alles aan te doen om verstoring van het stiltegebied te voorkomen en/of
beperken. Om dit te borgen is het initiatief kleinschalig gehouden en geldt er een verbod op
evenementen.
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Hoofdstuk 3 Ruimtelijk beleidskader

3.1 Rijksbeleid

3.1.1 Nationale Omgevingsvisie (2020) & Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (barro,
2020)
In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) formuleert het Rijk een nieuwe integrale aanpak waarin samen
met andere overheden en organisaties optimaal kan worden gewerkt aan behoud van een gezond,
leefbaar en economische sterk Nederland. Met steeds een zorgvuldige afweging van belangen spelen de
volgende vier prioriteiten de komende een grote rol in de toekomstige ontwikkeling van de
leefomgeving van Nederland:
 ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie;
 een duurzaam en (circulair) economisch groeipotentieel;
 sterke en gezonde steden en regio�s;
 en een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Nationale belangen
De NOVI is vertaald in het Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL). Deze gaat echter pas in zodra de
omgevingswet in werking treedt. De voorloper van het BKL is het Besluit algemene regels ruimtelijke
ordening (Barro). Het Barro omvat alle ruimtelijke rijksbelangen die juridisch doorwerken op het niveau
van bestemmingsplannen. Het gaat om kaders voor onder meer het bundelen van verstedelijking, de
bufferzones, nationale landschappen, het Natuurnetwerk Nederland, 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 Barro stelt ook regels die in bestemmingsplannen moeten worden opgenomen, om deze belangen
te borgen.
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Figuur 3.1 groengekleurd is natuur en recreatiegebied Midden IJsselmonde (barro), rood omcirkeld is
het projectgebied (bron: Ruimtelijke plannen)

Toelichting
Om de haven van Rotterdam uit te breiden en zijn concurrentiepositie te behouden heeft de
Nederlandse overheid besloten de mainport Rotterdam te versterken, met respect voor de natuur,
milieu en kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond. Daartoe is de Project Mainportonwikkeling
Rotterdam (PMR) opgericht. Het PMR kent drie deelprojecten 1) uitbreiding op de Maasvlakte 2 inclusief
natuurcompensatie, 2) aanleg van 750 ha nieuwe natuur en recreatiegebieden op Midden IJsselmonde
en ten noorden van Rotterdam en 3) versterking van het bestaande Rotterdamse havengebied om de
kwaliteit van leefomgeving in de regio te verbeteren. In 2006 is het gebied Buijtenland van Rhoon reeds
opgenomen in de Planologisch Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) als locatie
voor hoogwaardige natuur en recreatie met agrarisch medegebruik en in 2011 is dit in het Besluit
algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) benoemd als openbaar toegankelijk natuur en
recreatiegebied Midden IJsselmonde.

Ondanks dat het projectgebied geen onderdeel is van het gebied dat is aangewezen als openbaar
natuur en recreatiegebied Midden IJsselmonde is het wel meegenomen in het gebied in het vigerende
bestemmingsplan dat hier geldt en wordt het ook weer meegenomen in het onderhavige
bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon 2021. Het initiatief moet bij gaan dragen aan de natuur ,
landbouw en recreatiedoelen zoals gesteld in het streefbeeld.
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3.1.2 Ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling
In het Besluit ruimtelijke ordening is in artikel 3.1.6 vastgelegd dat voor nieuwe stedelijke
ontwikkelingen de ladder voor duurzame verstedelijking doorlopen moet worden. Voor nieuwe
stedelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied moet de behoefte worden beschreven en
worden gemotiveerd waarom niet binnenstedelijk in de behoefte kan worden voorzien.

Toelichting
Het projectgebied ligt buiten bestaand stedelijk gebied. De ontwikkeling van een nieuwe
horecavoorziening is onder bepaalde voorwaarden een stedelijke ontwikkeling. Hiervoor dient te
worden gekeken naar het ruimtebeslag van deze ontwikkeling. Is de ontwikkeling in de vorm van een
terrein dan is sprake van een stedelijke ontwikkeling bij een oppervlakte vanaf 500 m². Daaronder is het
geen stedelijke ontwikkeling. Bestaat de stedelijke ontwikkeling uit het toevoegen van een gebouw, dan
ligt de ondergrens bij minder dan 500 m² aan bruto vloeroppervlakte. Met minder dan wordt bedoeld
dat er geen harde ondergrens is.

In het geval van de Graaf van Portland wordt een terrein ingericht van 10.000 m². De gebouwen hebben
een BVO van 675 m². Het ruimtebeslag van de gebouwen is dus maximaal 675 m². Het terras is hierbij
niet inbegrepen. De ontwikkeling is daarmee een stedelijke ontwikkeling te noemen en wordt in deze
ruimtelijke onderbouwing ook zo beschouwd.

In het streefbeeld Buijtenland van Rhoon en de Recreatievisie 2030 voor het Buijtenland van Rhoon
(opgesteld door ZKA in opdracht van de gebiedscoöperatie als uitwerking van het streefbeeld) staat
beschreven dat er behoefte is aan een horecavoorziening op de locatie van het projectgebied. Een
horecavoorziening op deze locatie bedient met name de oostkant van het projectgebied van het
Buijtenland van Rhoon (en de overige recreatiegebieden langs de Oude Maas) en draagt bij aan het
behalen van de doelstellingen uit dit streefbeeld. Door horeca voorzieningen zoals de Graaf van Portland
wordt het Buijtenland van Rhoon aantrekkelijker voor bezoekers. Deze ontwikkeling op het gebied van
recreatie moet in balans zijn met de doelstellingen voor natuur en landbouw. De ontwikkeling van de
Graaf van Portland houdt hier rekening mee door een zorgvuldige landschappelijke inrichting en door
het type horeca dat ontwikkeld wordt. Dit sluit aan op het type bezoekers dat naar het Buijtenland van
Rhoon zal komen. Ook streeft de Graaf van Portland zelf bepaalde doelstellingen na. Bijvoorbeeld door
het versterken van de recreatieve functie van het Buijtenland van Rhoon, maar ook door bij te dragen
aan de identiteit van het gebied. De ontwikkeling zorgt tevens voor een betere ontsluiting van het
gebied. Het verbetert de toegankelijkheid van het Buijtenland van Rhoon en zal ook werken als
eyecatcher doordat de ontwikkeling goed zichtbaar zal zijn vanaf winkelcentrum de Carnisse Veste in
Barendrecht. De inwoners van de wijk Carnisselande zullen hierdoor letterlijk het gebied ingetrokken
worden. Daarnaast gaat de horecavoorziening werken met lokale producten. Het voorziet daarmee in
een afzetmogelijkheid van deze lokale producten.

De ontwikkeling van de Graaf van Portland draagt zodoende bij aan het behalen van de ambities van het
streefbeeld.

3.2 Provinciaal beleid

Het vigerende provinciaal beleid voor het projectgebied zijn de Omgevingsvisie Zuid Holland
(2020 08 01) en de Omgevingsverordening Zuid Holland (2020 08 01). Relevante zaken uit dit beleid
worden getoetst aan de ruimtelijke ontwikkeling die mogelijk wordt gemaakt.
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3.2.1 Omgevingsvisie Zuid Holland (2020, geconsolideerd)
Behoud en versterking ruimtelijke kwaliteit
De provincie geeft richting en ruimte aan een optimale wisselwerking tussen ruimtelijke ontwikkelingen
en gebiedskwaliteit. In de gehele provincie, zowel in het stedelijk gebied als in het landelijk gebied,
beoogt het kwaliteitsbeleid een 'ja, mits beleid': ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk, met behoud of
versterking van de ruimtelijke kwaliteit (waarborg ruimtelijke kwaliteit). In de visie wordt hiervoor
verwezen naar de kwaliteitskaart. Het projectgebied ligt geheel binnen beschermingscategorie 1. Het
gebied kent de volgende kwaliteit: hoge en specifieke natuurwaarden binnen Zuid Holland, gebundeld
in het NNN en Natura 2000, die met elkaar een substantiële bijdrage leveren aan de Europese
biodiversiteit. Provincie en rijk hebben hier een gedeelde verantwoordelijkheid voor instandhouding en
versterking van deze waarden. Ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden met beschermingscategorie 1 zijn
in beginsel alleen mogelijk voor zover ze bijdragen aan het behoud of de ontwikkeling van de specifieke
waarden. Ruimtelijke ontwikkelingen binnen het gebied dienen bij te dragen aan behoud of
ontwikkeling van de in het gebied voorkomende specifieke waarden.

De provincie onderscheidt vier lagen: de ondergrond, cultuur en natuurlandschappen, stedelijke
occupatie en beleving. Deze zijn allen van toepassing op het projectgebied. Ieder ondergrond kent zijn
eigen richtpunten (specifieke waarden) om de ruimtelijke kwaliteit te versterken.

Laag van de ondergrond
In figuur 3.2 is te zien dat het projectgebied op een ondergrond ligt van oude stroomgordels en jonge
zeeklei. De volgende richtpunten zijn relevant voor ontwikkelingen in het gebied:
 Ontwikkelingen houden de onregelmatige patronen en het reliëf in het landschap herkenbaar en in

stand.
 Waar mogelijk worden de archeologische waarden van deze structuren meer herkenbaar gemaakt

bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Figuur 3.2 laag van de ondergrond (kwaliteitskaart Zuid Holland)
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Laag van de cultuur en natuurlandschappen
Het projectgebied ligt in de laag 'zeekleipolder' en 'rivierdeltalandschap'. De volgende richtpunten zijn
relevant voor ontwikkelingen in het gebied:
 Ontwikkelingen aan de rand van de eilanden passen bij de maat en schaal van de dijk en de

deltawateren.
 Herkenbaar houden van het patroon van (ronde) opwas en (langgerekte) aanwaspolders door

behouden en versterken van de (beplante) dijk als herkenbare landschappelijke structuurdrager in
contrast met de grootschalig, open polder.

 Bebouwing concentreert zich in of bij compacte kernen, niet in het open middengebied van de
polders.

 Behoud van het contrast tussen de binnendijkse akkerbouwpolders en buitendijkse natuur.

Figuur 3.3 laag van de cultuur en natuurlandschappen (bron: kwaliteitskaart Zuid Holland)

Laag van de beleving
In figuur 3.4 is te zien dat het projectgebied ligt in een gebied dat is aangeduid als natuurgebied. Ook
loopt er een fiets en wandelroute vlak langs het projectgebied . Ook is het gebied aangeduid als groene
buffer. Echter blijkt uit de verordening dat hier niet een beschermingscategorie 2 geldt, maar zelfs
beschermingscategorie 1. Ook ligt het projectgebied in een stiltegebied.
De volgende richtpunten zijn relevant voor ontwikkelingen in het gebied:
 Ontwikkelingen behouden of herstellen de wezenlijke natuurkenmerken en waarden van een

gebied.
 Toegankelijkheid en gebruik zijn in evenwicht met de ecologische draagkracht ter plaatse.
 In de stiltegebieden is alleen ruimte voor �gebiedseigen� geluid.
 Er vinden geen grootschalige nieuwe ontwikkelingen plaats in de bufferzone.
 Nieuwe ontwikkelingen dragen bij aan de recreatieve gebruiks en belevingswaarde en de

contrastkwaliteit met het stedelijk gebied.
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Figuur 3.4 laag van de beleving (kwaliteitskaart Zuid Holland)

Groene buffers
De provincie wil in alle overgangsgebieden van stedelijk gebied naar open landschap het contrast
behouden tussen de dynamiek en dichtheid van de stad en de luwte van de aangrenzende groene
ruimte. Daarom zijn deze gebieden aangewezen als groene buffer en als zodanig beschermd.

Versterking groenblauwe structuur
De provincie Zuid Holland zet in op de versterking van de groenblauwe gebieden zowel in als buiten de
stad. De provincie wil meer differentiatie aanbrengen in bestaande recreatieve gebieden door oog voor
biodiversiteit en aansluiting bij identiteit en cultuurhistorische waarde van de omgeving. Binnen
bestaande recreatiegebieden is ruimte voor nieuwe recreatieve voorzieningen, passend bij de
ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Locaties waar recreatieve routes samenkomen en die een toegang
vormen naar belangrijke recreatieve landschappen, worden beschouwd als �recreatieve poorten�. Hier
wil de provincie ruimte bieden aan passende voorzieningen.

Toetsing en conclusie
Het Buijtenland van Rhoon, waar binnen de ontwikkeling Graaf van Portland ligt, maakt onderdeel uit
van het gebiedsprofiel IJsselmonde. Het projectgebied wordt ingericht als een landschappelijk ingepast
compact erf waardoor het zicht vanaf de Koedood over de weidse akkers van het Buijtenland van Rhoon
goed behouden blijft. In het projectgebied worden natuur, recreatie en landbouw stevig vermengd. De
ligging van de Graaf van Portland tussen meerdere recreatiegebieden creëert een poortfunctie en maakt
het een perfecte uitvalsbasis om deze gebieden te ontdekken. De Graaf van Portland ligt bovendien op
een knooppunt van twee recreatieve (fiets )routes en nabij een tramhalte. Met deze ontwikkeling
worden (meer) bezoekers getrokken voor Buijtenland van Rhoon. De bezoekers kunnen vanuit de Graaf
van Portland het gebied eenvoudig te voet of per fiets het gebied ontdekken. Daarmee draagt de
ontwikkeling indirect bij aan de doelstellingen uit het streefbeeld en daarmee aan herstel van
natuurlijke waarden in het gebied. Dit verhoogt de recreatieve gebruiks en belevingswaarde van het
achterliggende gebied waarmee het contrast van de dit dichtstbij gelegen open landschap vanaf de
stadsregio Rotterdam nog verder wordt benadrukt.
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De provincie biedt op deze locaties ook ruimte aan passende voorzieningen. De Graaf van Portland kan
voor het Buijtenland van Rhoon dienen als katalysator voor andere recreatieve functies en de verkoop
van streekproducten. Het terrein van de Graaf van Portland wordt op een inheemse en biodiverse
manier ingericht. Daarmee draagt de ontwikkeling zelf ook bij aan de belevingswaarde en
biodiversiteitsdoelen in het gebied.

Stedelijke ontwikkelingen buiten bestaand stads en dorpsgebied
De provincie 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. Indien een gemeente een nieuwe stedelijke ontwikkeling wil realiseren, wordt de Ladder
voor duurzame verstedelijking doorlopen.

Toetsing en conclusie
In paragraaf 3.1.2 is de ladder onderbouwing reeds toegelicht.

3.2.2 Omgevingsverordening Zuid Holland (2020, geconsolideerd)
Onderstaande artikelen zijn relevante artikelen waaraan de voorgenomen ontwikkeling vanuit de
Omgevingsverordening Zuid Holland aan getoetst dient te worden.

Artikel 6.9 Ruimtelijke kwaliteit
Lid 1.
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:
1. zorgvuldige inbedding van de ontwikkeling in de omgeving, rekening houdend met de relevante

richtpunten van de kwaliteitskaart; en
2. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen als bedoeld in het derde lid;

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:
1. 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

2. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen als bedoeld in het derde lid.

Lid 2.
Uitzonderingen vanwege beschermingscategorieën zijn
a. een bestemmingsplan voor een gebied met beschermingscategorie 1, waarvan de plaats

geometrisch is bepaald en verbeeld op kaart 14 in bijlage II, kan niet voorzien in een ruimtelijke
ontwikkeling als bedoeld in het eerste lid, onder b en c, tenzij het gaat om de ontwikkeling van
bovenlokale infrastructuur of van natuur of om een in het Programma ruimte uitgezonderde
ruimtelijke ontwikkeling of een zwaarwegend algemeen belang en voorts wordt voldaan aan de
onder b en c gestelde voorwaarden;
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Lid 4.
Een bestemmingsplan dat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt als bedoeld in het eerste
lid bevat een beeldkwaliteitsparagraaf, waarin het effect van deze ontwikkeling op de bestaande
kenmerken en waarden wordt beschreven en waaruit blijkt dat de ruimtelijke kwaliteit ten minste gelijk
blijft, voor zover het gaat om een ruimtelijke ontwikkeling:
b. die is gelegen op gronden binnen een beschermingscategorie als bedoeld in het tweede lid, onder a
en b.

In figuur 3.5 zijn de zwarte horizontale lijnen gebieden met beschermingscategorie 1. De groene
verticale lijnen zijn gebieden met beschermingscategorie 2.

Figuur 3.5 ligging projectgebied in beschermingscategorie 1 (NNN) (bron: ruimtelijke plannen)

Artikel 6.24 Natuurnetwerk Nederland
Lid 1.
Een bestemmingsplan voor gronden binnen het Natuurnetwerk Nederland, onderverdeeld in bestaande
en nieuwe natuur, waternatuurgebied en ecologische verbinding, waarvan de plaats geometrisch is
bepaald en verbeeld op kaart 7 in bijlage II, wijst geen bestemmingen aan die de instandhouding en
ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden significant beperken, of
leiden tot een significante vermindering van de oppervlakte, kwaliteit of samenhang van die gebieden.

Lid 6.
Een bestemmingsplan voor het Buijtenland van Rhoon, waarvan de plaats geometrisch is bepaald en
verbeeld op kaart 7 in bijlage II, maakt hoogwaardige akkernatuur en (openlucht)recreatie mogelijk met
ruimte voor extensieve agrarische bedrijvigheid, voor zover deze bijdraagt aan hoogwaardige
akkernatuur en (openlucht)recreatie en met behoud van landschappelijke elementen en cultureel
erfgoed, alsmede leidingen voor telecommunicatie of het transport van gassen, vloeistoffen of
elektriciteit.
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Figuur 3.6 ligging projectgebied in Natuurnetwerk Nederland (bron: ruimtelijke plannen.nl)

In het gebied Buijtenland van Rhoon worden natuur en recreatiedoelstellingen gerealiseerd als
uitwerking van de Planologische Kernbeslissing (PKB) Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR).
Oorspronkelijk zou in het deel ten zuiden van de Essendijk natuur worden ontwikkeld en in het gebied
ten noorden daarvan recreatie. De betrokken partijen hebben thans afgesproken dat het gehele gebied
is bedoeld voor een mengfunctie hoogwaardige akkernatuur en recreatie met ruimte voor extensieve
agrarische bedrijvigheid. Dit betekent dat het hele gebied (exclusief wegen, woonkavels en erven)
binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland is gebracht. Hierbinnen wordt hoogwaardige
akkernatuur en recreatie ontwikkeld met ruimte voor agrarische bedrijvigheid, een en ander
overeenkomstig het Streefbeeld voor het Buijtenland van Rhoon, zoals vastgesteld op 3 juli 2018 Het
bestemmingsplan wordt getoetst op het borgen van natuur en recreatiebelangen.

Toetsing en conclusie
Met de Graaf van Portland wordt een ruimtelijke inpassing gerealiseerd, binnen beschermingscategorie
1, die past bij de bestaande gebiedsidentiteit en geen wijziging op structuurniveau met zich mee brengt.
Ruimtelijke ontwikkelingen zijn in beginsel alleen mogelijk voor zover ze bijdragen aan het behoud of de
ontwikkeling van de specifieke waarden. In paragraaf 3.2.1 is de ontwikkeling reeds getoetst aan de
richtpunten uit de provinciale kwaliteitskaart. Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling past bij de aard
en schaal van het Buijtenland van Rhoon.

In het geval van een bestemmingsplan moet een ontwikkeling in het NNN een beeldkwaliteitsparagraaf
bevatten, doordat het projectgebied is aangeduid als beschermingscategorie 1. Hierin moet het effect
van de ontwikkeling op de bestaande kenmerken en waarden worden beschreven waaruit blijkt dat de
ruimtelijke kwaliteit ten minste gelijk blijft. Ondanks dat hier een ruimtelijke onderbouwing is
geschreven en geen bestemmingsplan is een beeldkwaliteitsparagraaf opgenomen in paragraaf 3.2.3.
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De ontwikkeling is gelegen in het NNN gebied, wat betekent dat een ontwikkeling niet zondermeer
mogelijk is. Het is toegestaan om recreatie te ontwikkelen in dit gebied, voor zover deze bijdraagt aan
hoogwaardige akkernatuur en (openlucht)recreatie en met behoud van landschappelijke elementen en
cultureel erfgoed, alsmede leidingen voor telecommunicatie of het transport van gassen, vloeistoffen of
elektriciteit. Met de Graaf van Portland worden extra bezoekers naar het gebied getrokken die een
bijdrage leveren aan het behalen van de natuur en landbouwdoelstellingen in het gebied. Die bijdrage
kan geleverd worden door de juiste doelgroepen aan te trekken. De Graaf van Portland wil dezelfde
doelgroepen aantrekken als de doelgroepen die omschreven staan in het streefbeeld; de doelgroepen
die rust, beweging, gezelligheid en natuur zoeken. De ontwikkeling is daarmee op het gebied van
recreatie in balans met doelstellingen voor natuur (grotere biodiversiteit) en landbouw (o.a. korte
ketens en het verdienen van een goede boterham voor agrarisch ondernemers). Door het aantrekken
van bezoekers zouden de agrarische ondernemers in het gebied in staat moeten zijn ruime marges te
behalen met de bedrijfsvoering.

Artikel 6.10 Stedelijke ontwikkelingen
Lid 1.
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.

Lid 2.
Gedeputeerde staten kunnen bij de aanvaarding van een regionale visie aangeven in hoeverre de ladder
voor duurzame verstedelijking op regionaal niveau geheel of gedeeltelijk is doorlopen. In de toelichting
van het bestemmingsplan kan in dat geval worden verwezen naar de regionale visie bij de beschrijving
van de behoefte aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling, als bedoeld in artikel 3.1.6, tweede lid, van het
Besluit ruimtelijke ordening.

Toetsing
In paragraaf 3.1.2 is de ladder onderbouwing reeds toegelicht.

Artikel 3.28 Zorgplicht voor stiltegebieden
Eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten in een stiltegebied
de rust op significante wijze kan worden verstoord, is verplicht dergelijk handelen achterwege te laten,
behoudens voor zover dat ingevolge deze verordening uitdrukkelijk is toegestaan, dan wel, indien dat
achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs
van hem kunnen worden gevergd teneinde die verstoring te voorkomen of te beperken.

Artikel 3.29 Verbod toestellen
Lid 1.
Het is verboden zonder ontheffing een toestel te gebruiken waardoor de ervaring van de natuurlijke
geluiden in een stiltegebied kan worden verstoord.
Lid 2.
Tot een toestel als bedoeld in het eerste lid behoren in ieder geval:
a. een airgun en andere knalapparatuur;
b. een toestel om geluid elektrisch versterkt voort te brengen, waaronder een muziekinstrument en

een omroepinstallatie;
c. een modelvliegtuig, modelboot en een modelauto, indien deze wordt aangedreven door een

verbrandingsmotor; en
d. een schietwapen.
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Figuur 3.7 ligging projectgebied in het stiltegebied (ruimtelijke plannen.nl)

Toetsing en conclusie
In de voorgenomen ontwikkeling wordt een horecavoorziening gerealiseerd met daarnaast activiteiten,
verhuur en overnachtingen. Indien er activiteiten plaatsvinden die het stiltegebied verstoren, dient de
initiatiefnemer er alles aan te doen deze verstoring te voorkomen en/of beperken. Het is verboden om,
zonder ontheffing, toestellen te gebruiken waarmee geluid elektrisch versterkt wordt voortgebracht,
zoals een muziekinstrument of omroepinstallatie.

Daarnaast is de horecavoorziening in het Streefbeeld opgenomen. Het Streefbeeld is vastgesteld door
de provincie en gemeente. Een horecavoorziening op deze locatie is gewenst voor het tot uitvoering
brengen van de (recreatieve) ambities uit het Streefbeeld.

Er gelden beperkingen voor de Graaf van Portland om geluidsoverlast tot een minimum te beperken.
Deze beperkingen zitten in de openingstijden (geregeld in de APV), de schaal die in het
bestemmingsplan is vertaald naar het toegestane oppervlakte van gebouwen van de horecavoorziening
en de toegestane oppervlakte voor terras en een verbod om evenementen te organiseren. Daarmee is
voldoende gedekt dat het stiltegebied niet wordt verstoord.

3.2.3 Beeldkwaliteitsparagraaf
Omdat de voorgenomen ontwikkeling ligt binnen gronden met een beschermingscategorie 1 dient er
een beeldkwaliteitsparagraaf te worden opgesteld waarin wordt onderbouwd dat de ruimtelijke
kwaliteit minimaal gelijk blijft. Het projectgebied is onderdeel van het gebiedsprofiel 'IJsselmonde'.

Het landschap
De in paragraaf 3.1.2 beschreven relevante richtpunten worden in dit stukje 'landschap' gekoppeld aan
de ambities uit het gebiedsprofiel voor IJsselmonde.
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Open zeekleipolderlandschap
Na de grote stormvloeden in de 14e eeuw is IJsselmonde in de loop van honderden jaren door bedijking
van opwassen en aanwassen ontstaan. De op een aanwaspolders zijn moeilijk van elkaar te
onderscheiden door de grote mate van verstedelijking die op het eiland heeft plaatsgevonden. Grote
delen van en soms gehele polders zijn bebouwd. In andere polders overheerst het agrarische gebruik,
met voornamelijk akkerbouw en tuinbouw. Van oudsher hebben deze polders een open karakter. Vaak
is de poldergrens nog goed herkenbaar als beplante dijk in landelijk gebied en als oud bebouwingslint in
stedelijk gebied. Het open karakter van deze polders is aangetast door verspreide glastuinbouw en de
ontwikkeling van o.a. recreatiegebieden met een groenstructuur die niet geënt is op de polderstructuur.
De nog open delen van de zeekleipolders staan onder grote druk van verstedelijking en
functieverandering van agrarisch naar recreatief gebruik.

De relevante ambitie bij dit onderdeel is:
 Versterken van de polders als onderscheidende ruimtelijke eenheden met een eigen karakter. Bij

(nieuwe) ontwikkelingen (recreatie, natuur, verbreden landbouw) uitgaan van een sterke en eigen
identiteit per polder. Eenheid en herkenbaarheid gaan voor absolute openheid.

De ontwikkeling ligt enigzins van de dijk af en is relatief groot. Toch draagt de ontwikkeling bij aan een
eigen en sterke identiteit van het Buijtenland van Rhoon. Omdat de Graaf van Portland ook een
entreepunt is voor het gebied draagt deze ontwikkeling bij aan de herkenbaarheid van de polder.

Dijklint
Net als op de andere Zuid Hollandse eilanden is men op IJsselmonde eerst aan de dijken gaan bouwen
en wonen. Dijklinten zijn daarmee een wezenlijk onderdeel van het polderlandschap en van de
ontstaansgeschiedenis van het eiland. De bebouwing begon vaak met enkele boerderijen, meestal aan
de flauwere zeezijde van de dijk en groeide uit tot linten met een gemengd karakter van wonen en
werken aan beide zijden van de dijk. De situering van de bebouwing langs deze dijklinten varieert maar
de sterke relatie met het omliggende landschap is altijd aanwezig. Het contrast tussen de bebouwing
van het dijklint en het weidse landschap draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit.

De relevante ambities bij dit onderdeel zijn:
 Er is beperkt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen als rekening wordt gehouden met de

karakteristieken van het lint. Dit betekent dat de huidige korrelgrootte, het profiel, de variatie in
bebouwing en de transparantie van het dijklint met zicht over de polder richtinggevend zijn.

 Bij (nieuwe) ontwikkelingen wordt de relatie met het omliggende landschap opgezocht. De
bebouwing behoudt de karakteristieke kleinschaligheid door de onderlinge afstand te respecteren
of te herstellen. Routes en zichtrelaties blijven behouden of worden gerealiseerd. De ruimte achter
het dijklint blijft vrij van bebouwing.

De Graaf van Portland wordt ontwikkeld aan het lint van de Koedood in een gebied aan de rand van een
zeedijk waar nu nog geen bebouwing staat. Het krijgt de grootte van een boerderijerf, zoals er meerdere
in het Buijtenland van Rhoon voorkomen. Daarmee past de ontwikkeling qua korrelgrootte helemaal in
het dijklint. De ontwikkeling wordt echter sterk verenigd met het achterliggende Buijtenland van Rhoon
waardoor de relatie met het landschap versterkt wordt. Het zicht over de polder blijft intact vanaf het
terras van de Graaf van Portland. Ook blijven de zichtlijnen van de dijk/Koedood gehandhaafd.

Vrijetijdslandschap
In het buitendijks gebied ligt een aantal natuurgebieden, die onder invloed staan van de rivieren. Deze
grienden, riet� en graslanden zijn aantrekkelijke gebieden voor de actieve rustzoeker en de
onderzoekende natuurliefhebber. Ze zijn echter niet overal toegankelijk en beleefbaar. De recreatieve
voorzieningen zijn beperkt tot een padennetwerk en enkele parkeerplaatsen. Er ligt dan ook een lange
afstand wandelroute door dit gebied en een lange afstand fietsroute.
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De relevante ambitie bij dit onderdeel is:
 Knooppunten in het routenetwerk zoveel mogelijk koppelen aan landschappelijke structuurdragers,

bezienswaardigheden, oriëntatiepunten en recreatieve voorzieningen. Hier komen verschillende
vervoersmodaliteiten bij elkaar. Dit betekent ook dat het vaarnetwerk en het routenetwerk op land
goed op elkaar aansluiten.

Met de komst van de Graaf van Portland wordt de toegankelijkheid van het Buijtenland van Rhoon
vergroot. Langs een knooppunt wordt een recreatieve voorziening gerealiseerd. Vanuit de Graaf van
Portland zijn meerdere recreatiegebieden eenvoudig te bezoeken, waaronder ook de buitendijkse
grienden.

Rust en stilte
Stiltegebieden zijn (relatief) luwe gebieden met beperkte verstedelijking, waar het dagelijks geluid de 40
decibel niet overstijgt. In de stiltegebieden is alleen ruimte voor �gebiedseigen� geluid. Deze gebieden
dragen bij aan de beleving van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied van Zuid Holland.
De stille gebieden van IJsselmonde liggen vooral in zuidelijk deel van het Buijtenland van Rhoon en
omvatten daarnaast de buitendijkse natuurgebieden Klein Profijt en Carnisse grienden. De rust en stilte
die hier heerst is een belangrijke kwaliteit voor de rustzoekende recreant en voor de flora en fauna.
Naast stilte is ook de mate van verlichting een belangrijk aspect voor de beleving van de rust en de
ruimte. Verkeersveiligheid en sociale veiligheid vragen om voldoende verlichting, maar hebben ook een
verstorende werking voor mensen, planten en dieren. Daarom wordt niet alleen in de stiltegebieden,
maar op het hele eiland lichtvervuiling tegengegaan. Op IJsselmonde wordt de toegankelijkheid en
beleefbaarheid van veel natuurgebieden, waaronder de stiltegebieden, verbeterd waardoor het aantal
gebruikers zal toenemen. Tegelijkertijd krijgt een stiltegebied pas betekenis als de stilte echt kan worden
beleefd.

De relevante ambities van dit onderdeel zijn:
 De huidige stille gebieden stil houden als belevingskwaliteit van het buitengebied.
 Bij ontwikkelingen op het eiland en met name in stiltegebieden aandacht besteden aan:
 Bereikbaarheid en beleving van de stiltegebieden verbeteren. Extensieve recreatie kan ingezet

worden om deze gebieden (wandelend, fietsend of varend) te ervaren.
 Zoveel mogelijk gebruik maken van geluidsreducerende maatregelen bij ontwikkelingen nabij

stiltegebieden.

Om stiltegebieden echt te kunnen beleven, moet de stilte wel beleefd kunnen worden. Met de komst
van de Graaf van Portland wordt invulling gegeven aan mogelijkheden voor bezoek aan het stiltegebied
en daarmee beleefd kan worden. De Graaf van Portland biedt activiteiten aan, waardoor het gebied
ingetrokken kan worden en de beleving meegemaakt wordt.
Ook moet de Graaf van Portland bijdragen aan het tegengaan van lichtvervuiling richting de
natuurgebieden, met name richting het Buijtenland van Rhoon. Dit kan door bijvoorbeeld weinig
verlichting aan te brengen en de verlichting die er is aan de kant van de Koedood te plaatsen. Zo kan de
Graaf van Portland extra bijdragen aan het behoud en versterken van de natuurkenmerken en waarden
in het gebied.

Landschappelijke en stedenbouwkundige structuren
Het lint kent doorzichten richting het oosten, naar het Buijtenland van Rhoon. In het Buijtenland van
Rhoon is akkerbouw al decennia/eeuwen het traditionele grondgebruik. Hier zijn grote boerenerven een
uitgangspunt. Ten noorden van het projectgebied liggen een aantal woningen. Aan de overzijde van de
dijk (westkant) ligt de oude rivier de Koedood. Daarachter liggen de Vinex wijken van Barendrecht. Aan
de zuidkant van de zeedijk bevinden zich de grienden, buitendijkse natuur. Ook bevindt zich daar een
parkeerplaats voor bezoekers van het natuurgebied. Over de Koedood voert een weg.
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Figuur 3.8 het weidse uitzicht vanaf de dijk richting het Buijtenland van Rhoon
(bron: google streetview)

De kavel
De Graaf van Portland wordt gerealiseerd aan het lint/dijk van de Koedood. Door dicht tegen de dijk aan
te bouwen blijft zoveel mogelijk van de achterliggende openheid van het Buijtenland van Rhoon intact.
Het terras is daarbij gericht op het Buijtenland van Rhoon. Zo kan genoten worden van een weids
uitzicht. Ook komt er een natuurspeeltuin waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen.
De omgeving van het kavel wordt landschappelijk ingepast door de aanleg van bomen, struiken, hagen
en houtkanten. Middels de gekozen compacte erfinrichting blijft het zicht vanaf de Koedood behouden.

Figuur 3.9 inrichting van de kavel
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Figuur 3.10 aanleg van eetbare hagen

Het gebouw
Het oudste type boerderij in dit gebied is het hallenhuis. Dit is een van oorsprong langgestrekt,
driebeukig gebouw met de deel in het midden en de stallen aan weerszijden. Dit deel vormt het hart van
het bedrijf.
Kenmerkend voor het hallenhuis is de markante steile kap op een begane grondlaag. Het dakvorm van
het gebouw is een zadeldak. De kaprichting conform bestaande bebouwing in het polderlandschap,
dwars op de dijk.

De gebruikte materialen zijn duurzaam en grotendeels afbreekbaar of herbruikbaar zonder het milieu te
belasten. Het gebouw heeft een houten constructie en een houten gevel. In de toekomst wenst de
initiatiefnemer ook zonnepanelen te integreren voor de eigen energieopwekking en het afvalwater door
middel van een helofytenfilter ter plekke te zuiveren.
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Figuur 3.11 indeling van het gebouw (boven en benedenverdieping)

3.3 Gemeentelijk beleid

3.3.1 Structuurvisie Albrandswaard
De structuurvisie Albrandswaard (vastgesteld, 13 mei 2013) richt zich op de kwalitatieve ontwikkeling
van de dorpen en het landschap, het versterken en uitbreiden van recreatiemogelijkheden en
ontmoetingsplekken, het ruimte bieden aan ondernemerschap en het stimuleren van een �lerende
bevolking�. Voor het Buijtenland van Rhoon gelden vier relevante pijlers:
1. Van meer naar beter een versterking van de ruimtelijke kwaliteit.
2. Identiteit dorpen versterken versterk Rhoon vanuit de eigen uitstraling en identiteit. Betrek de

polders hierbij (waaronder Buijtenland van Rhoon).
3. Recreatie verbeteren versterk de potentie van strategisch gelegen gebieden door buiten de

dorpen door in te zetten op recreatieve economie.
4. Uitstraling en beleving verbeteren etaleer Albrandswaard en ondersteun ondernemerschap.

Ontspannen
Boeren beheren het landschap en de natuur. De agrarische sector is gemengd, duurzaam, biologisch en
gericht op streekproducten � iets wat vanuit de regio bezoekers trekt. De horeca biedt arrangementen
op het gebied van landschap en smaakbeleving en kleinschalige verblijfsmogelijkheden, zoals
bed and breakfast.
De focus op kwaliteit leidt tot groei van de werkgelegenheid in de recreatieve sector en zorgt voor
nieuwe economische dragers die helpen het polderlandschap in stand te houden.

Voor het Buijtenland van Rhoon is een indeling gemaakt waarbij in het gehele gebied aandacht is voor
recreatie en contact met de boer. In het noorden ligt de nadruk op recreatie met een prominente plek
voor aanwezige landschapswaarden, in het midden ligt de nadruk meer op natuurakkers, educatie en
landschapskwaliteit en in het zuiden ligt de nadruk op natuur en stilte. Het gebied wordt daar
waterrijker.
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Figuur 3.12 kaart uit de structuurvisie betreffende het Buijtenland van Rhoon met in het rood
omcirkeld het projectgebied (bron: structuurvisie gemeente Albrandswaard)

Toelichting
Doordat de structuurvisie een aantal jaar eerder is opgesteld dan het streefbeeld sluiten deze
documenten wellicht niet geheel op elkaar aan. Dat blijkt in ieder geval als gekeken wordt naar de
aansluiting op het provinciaal beleid. Sinds de provincie de wijziging van beschermingscategorie (cat. 2
naar 1) en de aanwijzing van het gehele Buijtenland van Rhoon als Natuurnetwerk Nederland heeft
doorgevoerd is er geen tweedeling meer tussen recreatie in het noorden en natuur in het zuiden.
Recreatie kan overal, mits de locatie geschikt is, plaatsvinden. In het projectgebied wordt
horecagelegenheid toegevoegd met daarnaast activiteiten als zaalverhuur, een bed & breakfast, een
winkeltje voor streekproducten en een infopunt voor het achterliggende Buijtenland van Rhoon en er
wordt ruimte geboden voor recreatieve activiteiten als excursies, workshops en tochten. Dit sluit geheel
aan bij pijlers 3 en 4 uit de structuurvisie. De recreatiemogelijkheden van het gebied worden namelijk
vergroot met de voorgenomen ontwikkeling. Het biedt bezoekers een kans om het gebied te bezichtigen
en dat is een mogelijkheid om Albrandswaard beter te etaleren.

In de voorgenomen ontwikkeling wordt daarnaast aandacht geschonken aan streekproducten van de
boer. Bezoekers wordt informatie geboden over het gebied en de gelegenheid om het gebied te
beleven. Ook is er ruimte voor kleinschalig overnachten middels een bed and breakfast. De ontwikkeling
van een horecavoorziening op deze locatie betekent de komst van een economische drager voor het
polderlandschap en biedt ook werkgelegenheid in de recreatieve sector in de regio.
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3.3.2 Horeca nota Albrandswaard
Op 22 november 2013 is de horeca nota Albrandswaard Centraal vastgesteld. In de nota staat het
stimuleren van goede initiatieven, het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, het vooraf bieden van
duidelijke richtlijnen, het beperkt sturen door vergunningverlening en gebiedsgerichte aanpak en het
normeren door toezicht en handhaving.

Met circa 25.000 inwoners, voorzieningen van een grote stad om de hoek, evenals voordelen van een
groene gemoedelijke levendige gemeenschap. In deze mix is ook (de kwaliteit van) horeca van belang.

Relevante doelen uit dit beleid in het kader van de voorgenomen ontwikkeling zijn:
 De horeca economische ontwikkelkansen bieden.
 Balans vinden tussen levendigheid, leefbaarheid van de woonomgeving en ondernemerschap.

Inzetten op kwaliteit, waarbij de horeca past bij de gewenste ontwikkeling van een gebied. De
ontwikkeling van de horeca innovatief, creatief en dynamisch benaderen.

 De grootte van de sector en het aanbod van horeca afstemmen op zowel grootte van de gemeente
en de wensen van de inwoners en ambities van horecapartners.

De visie op de horeca luidt 'Levendige, aantrekkelijke gemeente met ruimte voor initiatieven van
ondernemers'. Hierin wordt ingezet op kwaliteit, initiatieven ondersteunen en de leefbaarheid in balans
houden.

Middels gebiedsbeschrijvingen kan een visie worden gegeven over hoe horeca gewenst is in een
bepaald gebied. Buiten deze beschrijvingen om is het verboden horeca activiteiten te ontplooien buiten
de daarvoor bestemde panden en locaties.

Toetsing
Overeenkomstig met het beleid is in de recreatievisie 2030 voor het Buijtenland van Rhoon (opgesteld
door ZKA in opdracht van de gebiedscoöperatie als uitwerking van het streefbeeld) het gebied
opgedeeld in de daar gewenste horeca activiteiten. Deze opdeling is te zien in figuur 3.13. Zo is duidelijk
gemaakt waar horeca wel gewenst is en waar niet. In zone 1 en zone 2 zouden deze ontwikkelingen als
enige kunnen.

In het streefbeeld 'Buijtenland van Rhoon' staat reeds een horecalocatie aangegeven. Hieraan wordt
invulling gegeven middels het initiatief 'Graaf van Portland'. De Graaf van Portland is ondersteunend aan
deze natuur , landbouw en recreatiedoelen. De ontwikkeling van het horecapunt is dan ook gewenst en
enigszins noodzakelijk voor de uitvoering van het streefbeeld en de daarbij behorende doelen. Buiten de
Graaf van Portland om is recreatie wel gewenst binnen het plangebied, maar niet in de vorm van een
primaire horecavoorziening.
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Figuur 3.13 zonering recreatievisie 2030 Buijtenland van Rhoon (bron: 2030 Buijtenland van Rhoon)
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Hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten

4.1 Verkeer en parkeren

Toetsingskader
Op het gebied van verkeer en vervoer bestaat geen specifieke wetgeving die relevant is voor de
voorgenomen activiteit. Wel dient in het kader van het ruimtelijk plan dat de activiteit mogelijk maakt,
te worden onderbouwd dat het geheel voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Dit houdt onder
meer in dat er voldoende parkeergelegenheid aanwezig dient te zijn en de eventuele verkeerstoename
niet leidt tot knelpunten in de verkeersafwikkeling. Ter bepaling van het benodigd aantal
parkeerplaatsen wordt in het Handboek Verkeersmaatregelen Gemeentelijk Verkeers en Vervoerplan
Albrandswaard (3 oktober 2012) verwezen naar kencijfers uit CROW publicatie 182 (2008). Omdat deze
publicatie verouderd is, wordt de parkeerbehoefte van de ontwikkeling berekend aan de hand van de
meest actuele CROW kencijfers (CROW publicatie 381, 2018). Qua uitgangspunten geeft het GVVP de
gebiedskenmerken 'weinig stedelijk' en 'rest bebouwde kom'. Bij deze uitgangspunten wordt
aangesloten.

Verkeersstudie Buijtenland van Rhoon
In opdracht van de Gebiedscoörperatie Buijtenland van Rhoon UA heeft Goudappel Coffeng een
overkoepelende verkeersstudie uitgevoerd (26 september 2020). Daarin wordt het effect onderzocht
van de ontwikkeling Buijtenland van Rhoon tot recreatiegebied voor 1,25 tot 3,3 miljoen bezoekers per
jaar op verkeer en parkeren. Het totaal aantal bezoekers dat in het hele gebied wordt verwacht op
termijn is 1,25 tot 3,3 miljoen over een heel jaar, wat correspondeert met 8.000 tot 22.000 bezoekers
gedurende een piekdag voor het gehele plangebied. In de rapportage komt ook de ontwikkeling Graaf
van Portland aan bod, waarbij een interview met de initiatiefnemer van het horecapunt als input heeft
gediend. Daarom worden enkele conclusies en aanbeveling uit de verkeersstudie van Goudappel
Coffeng genoemd ter onderbouwing van deze paragraaf. Naar aanleiding van de laatste inzichten zijn
bepaalde uitgangspunten gewijzigd, 1.200 bezoekers is gewijzigd naar 600 á 700 bezoekers op een
piekdag en 320 mvt/etmaal is gewijzigd naar 190 verkeersbewegingen (95 mvt/etmaal).

Ontsluiting
Gemotoriseerd verkeer
De projectlocatie is gelegen aan de Koedood. Samen met de Essendijk vormt de Koedood een
belangrijke verbinding van het gebied Buijtenland van Rhoon. De Koedood is een erftoegangsweg buiten
de bebouwde kom waar een maximum snelheid van 60 km/uur geldt. De weg is circa 4,5 meter breed
en beschikt aan weerszijden over verstevigde bermen.

In oostelijke richting leidt de Koedood naar de Zuider Carnisseweg, deze weg maakt Barendrecht en
aansluitingen op de rijksweg A29 bereikbaar. In noordwestelijke richting kan via de Essendijk het gebied
Buijtenland van Rhoon worden bereikt en via de Korte Koedoodsedijk het westen van Barendrecht.
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Langzaam verkeer
Op de Koedood zijn geen aparte voorzieningen voor fietsers of voetgangers aanwezig. Langzaam verkeer
deelt de rijbaan met het gemotoriseerde verkeer. Ten oosten van de projectlocatie, in het verlengde van
de Gaatkensbult, is vanaf de Koedood een fiets en wandelpad richting Barendrecht te bereiken. In het
gebied Buijtenland van Rhoon zijn eveneens verschillende fiets en wandelpaden aanwezig.

Openbaar vervoer
Op <1 km loopafstand van de projectlocatie ligt de tramhalte Opstelspoor Carnisselande in Barendrecht.
Aldaar halteert tramlijn 25, die rijdt van Barendrecht Carnisselande via Rotterdam Zuid, Centrum,
Rotterdam Centraal, de Schieweg en het Sint Franciscus Gasthuis naar Schiebroek. De tramlijn vormt
daarbij een belangrijke verbinding tussen Noord en Zuid.

Parkeren
De voorgenomen ontwikkeling bestaat uit een horecavoorziening met daarnaast activiteiten als
zaalverhuur, een bed & breakfast, een winkeltje voor streekproducten en een infopunt voor het
achterliggende Buijtenland van Rhoon. Ook wordt er ruimte geboden voor recreatieve activiteiten als
excursies, workshops en tochten. Het is de bedoeling dat de horecavoorziening als entreepunt voor het
Buijtenland van Rhoon dient, maar ook als vertrekpunt voor de andere recreatieve gebieden in de buurt.

Bovenstaande activiteiten zorgen voor een parkeerbehoefte die dient te worden opgevangen. In de
Verkeersstudie Buijtenland van Rhoon wordt genoemd dat de ondernemer 200 bezoekers per dag
verwacht te trekken op gemiddelde werkdagen. Op zondag worden tijdens het hoogseizoen zo'n 600 tot
700 bezoekers verwacht, aldus de bijgestelde verwachting van de initiatiefnemer. In eerdere uitspraken
is de initiatiefnemer uitgegaan van 1.200 bezoekers op een zondag in het hoogseizoen, maar dit is bij
nader inzien te hoog ingeschat. Op basis van verblijfsduur en aanwezigheidspercentages resulteert dat
volgens de CROW parkeernormen die de gemeente Albrandswaard hanteert in een parkeerbehoefte
van minimaal 40 parkeerplaatsen.

Figuur 4.1 geeft een berekening van de parkeerbehoefte op basis van de meest recente
CROW kencijfers (zie toetsingskader). De kencijfers hebben een bandbreedte. Conform deze kencijfers
ligt de parkeerbehoefte tussen de 40 (minimaal) en 49 (maximaal) parkeerplaatsen. Kanttekening hierbij
is dat de CROW kencijfers rekening houden met een hoog autogebruik, terwijl de horeca voor een deel
gericht is op wandelaars/fietsers in het gebied. Een gedeelte van de 'bezoekers' zal niet van ver komen,
maar woont in de buurt van het projectgebied. Dit leidt naar verwachting tot een autogebruik van
ongeveer 40%. Daarmee zal de daadwerkelijke parkeerbehoefte wellicht wat lager liggen dan in figuur
4.1 is berekend op basis van de globale CROW kencijfers.

Figuur 4.1 Parkeerbehoefte beoogd programma
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Ondanks dat de parkeerbehoefte naar alle waarschijnlijkheid lager zal uitvallen wil de horecavoorziening
wel voorzien in zijn eigen parkeerbehoefte, om de druk op de nabijgelegen parkeerplaats niet te
verhogen. Volgens bovenstaande parkeerberekening dienen er minimaal 40 parkeerplaatsen te worden
gerealiseerd. Er worden in totaal 42 parkeerplaatsen gerealiseerd, waarvan 2 geschikt voor
mindervaliden. Zie voor de parkeerindeling ook figuur 2.3.

Door te voorzien in de parkeerbehoefte op eigen terrein wordt voldoende parkeergelegenheid geboden
om de parkeerbehoefte van de ontwikkeling op te vangen. Het aspect parkeren leidt daarmee niet tot
knelpunten voor de voorgenomen ontwikkeling.

Verkeersgeneratie en �afwikkeling
Zoals hierboven beschreven komen tijdens drukke weekenden naar schatting 95 personen per
weekenddag als bestuurder van een personenauto naar de projectlocatie. De extra verkeersgeneratie
per etmaal is daarmee 190 motorvoertuigbewegingen per etmaal (heen en terug). In de huidige situatie
bestaat de projectlocatie uit grasland en trekt deze geen verkeer aan.

In de Verkeersstudie Buijtenland van Rhoon is onderzocht of de bestaande wegenstructuur de
verkeerstoename als gevolg van de ontwikkeling van Buijtenland van Rhoon naar behoren kan
afwikkelen. Daarbij is eveneens rekening gehouden met de verkeerstoename ten behoeve van de
ontwikkeling van Graaf van Portland. Op basis van de huidige verkeersintensiteiten wordt
geconcludeerd dat een aantal wegen in het gebied al tegen de maximumcapaciteit aanzitten. Ten
opzichte van de huidige situatie neemt de problematiek toe op de Essendijk, Korteweg en Oudeweg.
Voor deze wegen worden een aantal infrastructurele maatregelen aanbevolen om de capaciteit te
verhogen.

De Koedood blijkt in zijn huidige vormgeving voldoende capaciteit te hebben om de verwachte
verkeersaantallen te kunnen verwerken. Daar komt bij dat de ontwikkeling Graaf van Portland met 190
mvt/etmaal op een drukke dag maar in beperkte mate bijdraagt aan de totale verkeerstoename ten
behoeve van Buijtenland van Rhoon (5.122 mvt/etmaal bij 1,25 miljoen bezoekers per jaar en 14.020
mvt/etmaal bij 3,3 miljoen bezoeker per jaar). Dat is slechts 1,5% tot 3% van het totaal aantal
verkeersbewegingen. Daarmee kan worden geconcludeerd dat de beoogde ontwikkeling op zichzelf niet
tot knelpunten zal leiden met betrekking tot de afwikkeling van het verkeer. In het kader van de
overkoepelende ontwikkeling Buijtenland van Rhoon zijn op enkele wegen in het gebied wel
maatregelen noodzakelijk om de verwachte verkeersaantallen in goede banen te leiden. Meer hierover
is te lezen in de overkoepelende verkeersstudie van Goudappel Coffeng een (26 september 2020), waar
overigens nog uit werd gegaan van 320 mvt/etmaal (op basis van 1.200 bezoekers op een piekdag).

Afwijking projectgebied
De afwijking van het projectgebied resulteert voor het aspect verkeer en parkeren niet in een andere
uitkomst.

Conclusie
De bereikbaarheid van de projectlocatie is voor de verschillende modaliteiten is goed. De
parkeerbehoefte van Graaf van Portland wordt geheel op eigen terrein opgevangen. De verwachte
verkeerstoename ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling wordt zonder problemen afgewikkeld
op het omliggende wegennet. In het kader van de overkoepelende ontwikkeling Buijtenland van Rhoon
zijn op enkele wegen in het gebied wel maatregelen noodzakelijk om de verwachte verkeersaantallen in
goede banen te leiden. Het aspect verkeer en parkeren staat de voorgenomen ontwikkeling niet in de
weg.
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4.2 Luchtkwaliteit

Normstelling en beleid
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijke
onderbouwing uit het oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden
met de luchtkwaliteit. Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2
van de Wet milieubeheer. Dit onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden voor
zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in
de ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide
(jaargemiddelde) en fijn stof (jaar en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de
laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 4.5 weergegeven.

Tabel 4.1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wet milieubeheer
stof toetsing van grenswaarde
stikstofdioxide (NO2) jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³
fijn stof (PM10) jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³

24 uurgemiddelde concentratie max. 35 keer p.j. meer dan 50 µg / m³
fijn stof (PM2,5) jaargemiddelde concentratie 25 µg /m³

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen
hebben voor de luchtkwaliteit onder andere uitoefenen indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet
leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in
betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht.

Besluit niet in betekenende mate
In dit Besluit niet in betekenende mate is bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen
voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties
onderscheiden:
 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (=

1,2 µg/m³);
 een project valt in een 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 en 3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen, kantoorlocaties met een bruto
vloeroppervlak van niet meer dan 100.000 m2 bij één ontsluitingsweg en 200.000 m2 bij twee
ontsluitingswegen.

Onderzoek
Ten gevolge van de onderhavige ontwikkeling zal het aantal verkeersbewegingen met circa 190
mvt/etmaal toenemen (zie paragraaf 4.1). Uit de NIBM tool blijkt dat het plan niet in betekenende mate
bijdraagt aan de toename van de hoeveelheid stikstofdioxide en fijn stof in de lucht. Er wordt voldaan
aan de luchtkwaliteitswetgeving en nader onderzoek is niet noodzakelijk.
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Figuur 4.1 uitkomsten NIBM tool

De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Koedood (rekenpunt 15943411). Uit de
NSL monitoringstool blijkt dat in 2020 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijnstof
langs deze weg ruimschoots onder de grenswaarden lagen. De concentraties luchtverontreinigende
stoffen bedroegen in 2020; 21.5 µg/m³ voor NO2, 19.0 µg/m³ voor PM10 en 11.7 µg/m³ voor PM2,5. Het
aantal overschrijdingsdagen van de 24 uur gemiddelde concentratie PM10 bedraagt 7 dagen. Hierdoor is
er ter plaatse van het projectgebied sprake van een aanvaardbaar woon en leefklimaat.

Afwijking projectgebied
De afwijking van het projectgebied resulteert voor het aspect luchtkwaliteit niet in een andere uitkomst.

Conclusie
Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling in het projectgebied.
Ter plaatse van het projectgebied is er sprake van een aanvaardbaar woon en leefklimaat.

4.3 Ecologie

Toetsingskader
Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Wet natuurbescherming
en het beleid van de provincie ten aanzien van het Natuurnetwerk Zuid Holland de uitvoering van het
plan niet in de weg staan.

Wet natuurbescherming
Met de Wnb zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden en dier en
plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke
regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving.

Gebiedsbescherming
De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden, te weten:
 Natura 2000 gebieden;
 Natuurnetwerk Nederland (NNN).

De Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese
netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen
voor de leefgebieden van vogelsoorten (Vogelrichtlijn) en de instandhoudingsdoelstellingen voor de
natuurlijke habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn).
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Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden aangewezen in de
provinciale verordening. Voor dit soort gebieden geldt het 'nee, tenzij' principe, wat inhoudt dat binnen
deze gebieden in beginsel geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden.

Soortenbescherming
In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen:
 soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn;
 soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn;
 overige soorten.

Uitwerking Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid Holland
In de provincie Zuid Holland wordt vrijstelling verleend voor het weiden van vee en voor het op of in de
bodem brengen van meststoffen. In het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van
gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied,
bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw, bestendig beheer of onderhoud aan
vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen
of bermen, of natuurbeheer, of bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van
een bepaald gebied worden vrijstellingen verleend ten aanzien van de soorten genoemd in bijlage 6 bij
deze verordening. Het betreft aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, bruine kikker, bunzing, dwergmuis,
dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, hermelijn, huisspitsmuis, kleine
watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos, wezel en woelrat.

Onderzoek
Gebiedsbescherming
Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van Natura 2000 gebied. Het dichtstbijzijnde Natura
2000 gebied betreft de Oude Maas en is gelegen op circa 70 m afstand ten westen van het
projectgebied. De dichtstbijzijnde stikstofgevoelige gebieden betreffen Krammer Volkerak en de
Biesbosch op circa 17 km. De ligging van het projectgebied ten opzichte van Natura 2000 gebieden is
weergegeven in figuur 4.2.

Figuur 4.2 Ligging projectgebied ten opzichte van Natura 2000 gbieden
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Gezien de beperkte ontwikkeling en ligging buiten Natura 2000 gebieden kunnen directe effecten zoals
areaalverlies, versnippering, verstoring en verandering van de waterhuishouding worden uitgesloten.
Om ook vermesting/verzuring uit te kunnen sluiten is stikstofonderzoek uitgevoerd die is toegevoegd in
Bijlage 1. Uit het stikstofonderzoek blijkt dat in de aanleg en gebruiksfase geen sprake is van een
toename van de stikstofdepositie. Significante negatieve effecten op Natura 2000 gebieden kunnen
derhalve worden uitgesloten.

Wel maakt het projectgebied onderdeel uit van Natuurnetwerk Nederland (NNN). De provincie is
verantwoordelijk voor het beleid binnen de NNN gebieden. In deze ruimtelijke onderbouwing wordt
onderbouwd waarom de ontwikkeling op deze locatie wenselijk is en geen afbreuk doet aan het NNN.

Soortenbescherming
Om de effecten van de ontwikkeling met betrekking tot soortenbescherming te bepalen is een
Quickscan Flora en Fauna uitgevoerd. Dit onderzoek is bijgevoegd in Bijlage 2.

Vogels
Het projectgebied is geschikt als locatie voor broedvogels. Aan te raden is om niet tijdens het
broedseizoen te starten met de werkzaamheden, maar voorafgaand aan dit seizoen te starten om
vogels niet tot broeden te laten komen in het gebied. Indien er tijdens het broedseizoen wordt gestart
met de werkzaamheden dient een ecoloog vast te stellen dat er geen verstoring plaats vindt van
broedvogels. Verder is het gebied geschikt als foerageergebied van diverse beschermde soorten als
uilen, ooievaars en roofvogels, echter is dit niet essentieel foerageergebied door de naastgelegen
weilanden en natuurgebieden. Een ontheffing op de Wnb is niet noodzakelijk.

Vleermuizen
In het projectgebied zijn geen opstallen en bomen aanwezig. De aanwezigheid van verblijfsplaatsen van
vleermuizen in het projectgebied wordt uitgesloten. Wel staat er aan de rand van het projectgebied een
geschikte schuur. Dit valt echter buiten de verstorende invloedssfeer van de werkzaamheden. Er is
potentieel foerageergebied aanwezig voor de vleermuizen, echter is dit niet essentieel foerageergebied
door de naastgelegen weilanden en natuurgebieden. Geadviseerd wordt om de (bouw)verlichting aan te
passen op de aanwezigheid van vleermuizen. Dit houdt in dat er in de schemer en nacht geen
(bouw)verlichting wordt gebruikt om verstoring van het foerageergebied van vleermuizen te
voorkomen. Op deze manier kan redelijkerwijs worden voorkomen dat de vleermuizen verstoord
worden. Nader onderzoek is niet nodig.

Grondgebonden zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen en overige fauna
Er zijn tijdens het veldbezoek geen (beschermde) zoogdieren, amfibieën, reptielen of vissen of sporen
daarvan waargenomen. Op grond van verspreidingsgegevens en vanwege het aanwezige biotoop hoeft
geen rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van grondgebonden beschermde zoogdieren,
vissen of overige (ongewervelde) fauna. Voor amfibieën en reptielen ontbreekt het aan een geschikt
biotoop.

Flora
Op grond van de waarneming tijdens het veldbezoek en verspreidingsgegevens hoeft geen rekening te
worden gehouden met beschermde flora. Nader onderzoek naar soortenbescherming is dan ook niet
noodzakelijk.

Conclusie
De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot negatieve effecten op beschermde soorten. Daarbij dient
wel rekening te worden gehouden met broedende vogels door buiten het broedseizoen te bouwen of te
voorkomen dat vogels in het projectgebied gaan broeden. Ook is de zorgplicht voor wilde
dieren/planten onverkort van kracht.
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Gezien de beperkte ontwikkeling en ligging buiten Natura 2000 gebieden kunnen directe effecten zoals
areaalverlies, versnippering, verstoring en verandering van de waterhuishouding worden uitgesloten.
Uit het stikstofonderzoek blijkt dat in de aanleg en gebruiksfase geen sprake is van een toename van de
stikstofdepositie. Significante negatieve effecten op Natura 2000 gebieden kunnen derhalve worden
uitgesloten. Het projectgebied maakt wel onderdeel uit van Natuurnetwerk Nederland (NNN). De
provincie is verantwoordelijk voor het beleid binnen de NNN gebieden.

4.4 Externe veiligheid

Beleid en normstelling
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, te weten het
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk
wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag
gedurende het hele jaar) en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt
weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting dan wel infrastructuur. Het GR drukt de kans
per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval
waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. het bevoegd
gezag heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt.

Risicovolle inrichtingen
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe
veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Op basis van het Bevi geldt voor het PR een
grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Beide
liggen op een niveau van 10 6 per jaar. Bij de vaststelling van een ruimtelijke onderbouwing moet aan
deze normen worden voldaan, ongeacht of het een bestaande of nieuwe situatie betreft.

Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten
aanzien van het GR in het invloedsgebied van de inrichting. De in het externe veiligheidsbeleid
gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde.

Vervoer van gevaarlijke stoffen
Per 1 april 2015 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (BEVT) en de regeling Basisnet in
werking getreden. Het BEVT vormt de wet en regelgeving, en de concrete uitwerking volgt in het
Basisnet. Het Basisnet beoogt voor de lange termijn (2020, met uitloop naar 2040) duidelijkheid te
bieden over het maximale aantal transporten van, en de bijbehorende maximale risico's die het
transport van gevaarlijke stoffen mag veroorzaken. Het Basisnet is onderverdeeld in drie onderdelen:
Basisnet Spoor, Basisnet Weg en Basisnet Water. Het BEVT en het bijbehorende Basisnet maakt bij het
PR onderscheid in bestaande en nieuwe situaties. Voor bestaande situaties geldt een grenswaarde voor
het PR van 10 5 per jaar ter plaatse van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en een streefwaarde
van 10 6 per jaar. Voor nieuwe situaties geldt de 10 6 waarde als grenswaarde voor kwetsbare objecten,
en als richtwaarde bij beperkt kwetsbare objecten. In het Basisnet Weg en het Basisnet Water zijn
veiligheidsafstanden (PR 10 6 contour) opgenomen vanaf het midden van de transportroute.

Tevens worden in het Basisnet de plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes. Het
Basisnet vermeldt dat op een afstand van 200 m vanaf de rand van het tracé in principe geen
beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik. Er geldt een oriënterende waarde voor
het groepsrisico en onder voorwaarden een verantwoordingsplicht tot 200 m binnen de transportroute.
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Besluit externe veiligheid buisleidingen
In het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) wordt aangesloten bij de risicobenadering uit het
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook voor buisleidingen normen voor het PR en het GR
gelden. Op grond van het Bevb dient zowel bij consoliderende bestemmingsplannen als bij
ontwikkelingen inzicht te worden gegeven in de afstand tot het PR en de hoogte van het GR als gevolg
van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen.

Afwijking projectgebied
In het rapport voor externe veiligheid is reeds rekening gehouden met het correcte projectgebied.

Onderzoek
Risicovolle inrichtingen
In de omgeving van het projectgebied zijn geen risicovolle inrichtingen gelegen die van invloed zijn op
het projectgebied.

Vervoer over weg, spoor en water
Nabij het projectgebied bevindt zich een aantal transportroutes voor gevaarlijke stoffen. Het gaat hier
om de rijksweg A15, het spoortraject Barendrecht vork � Rotterdam Waalhaven Zuid en het
vaarwegtraject Oude Maas. Het projectgebied ligt buiten de 200 meter zone van deze risicobronnen
maar wel binnen het invloedsgebied. Gezien de beperkte toename van de personendichtheid in het
gebied en de grote afstand tot deze risicobronnen wordt geen significante toename van het groepsrisico
verwacht. Er kan worden volstaan met een beknopte verantwoording van het groepsrisico.

Buisleidingen
In de omgeving van het projectgebied vindt geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over de weg, per
spoor of over water. Het plangebied ligt wel binnen de invloedsgebieden van de hogedruk gasleiding
NM 415103 van de NAM, buisleiding GHY_507_H2_Unimills van Air Products en buisleiding rrp I6 van
N.V. Rotterdam Rijn Pijpleiding Maatschappij (K1 leiding). De ligging van de buisleidingen ten opzichte
van het projectgebied is weergegeven in figuur 4.3.

Figuur 4.3 Ligging projectgebied ten opzichte van buisleidingen
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Vanwege de ligging binnen het invloedsgebied van de buisleidingen heeft nader onderzoek
plaatsgevonden naar de externe veiligheidsrisico's (bijlage 3) . De resultaten van dit onderzoek zijn
hieronder beschreven.

Waterstofleiding
In zowel de huidige als toekomstige situatie is er geen sprake van een groepsrisico. Het groepsrisico is
daarmee lager dan 10% van de oriëntatiewaarde. Dit betekent dat volstaan kan worden met een
beperkte verantwoording van het groepsrisico. In figuur 4.4 is de berekende PR 10 6 contour
weergegeven. Uit de figuur wordt duidelijk dat er geen bebouwing binnen de PR 10 6 contour ligt.
Het plaatsgebonden risico en het groepsrisico vormen daarmee geen belemmering voor de beoogde
ontwikkeling.

Figuur 4.4 Plaatsgebonden risicocontour 10 6 waterstofleiding (rode lijnen).

Hogedruk aardgasleiding
In de huidige situatie is er geen sprake van een groepsrisico. In de toekomstige situatie neemt het
groepsrisico toe tot 0.018 keer de oriëntatiewaarde. Het groepsrisico is daarmee lager dan 10% van de
oriëntatiewaarde. Het groepsrisico vormt daarmee geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. In
figuur 4.5 is de berekende PR 10 6 contour weergegeven. Uit de figuur wordt duidelijk dat de
kas/moestuin en het bijgebouw gedeeltelijk binnen de PR 10 6 contour liggen.

Figuur 4.5 Plaatsgebonden risicocontour 10 6 hogedruk gasleiding (rode lijn).
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K1 leiding
In zowel de huidige als toekomstige situatie is er geen sprake van een groepsrisico. Het groepsrisico is
daarmee lager dan 10% van de oriëntatiewaarde. Het groepsrisico vormt daarmee geen belemmering
voor de beoogde ontwikkeling. In figuur 4.6 is de berekende PR 10 6 contour weergegeven.

Figuur 4.6 Plaatsgebonden risicocontour 10 6 hogedruk K1 leiding (rode lijnen).

Uit de figuur 4.5 en 4.6 wordt duidelijk dat de kas/moestuin en het bijgebouw gedeeltelijk binnen de PR
10 6 contouren van de hogedruk gasleiding en de K1 leiding liggen. De normstelling voor het
plaatsgebonden risico gaat voor nieuwe situaties uit van een grenswaarde van 1.0 10 6 /jr voor
kwetsbare objecten, dit betekent dat altijd moet worden voldaan aan deze grenswaarden. Voor beperkt
kwetsbare objecten is dit een richtwaarde, dit betekent dat om gewichtige redenen daarvan mag
worden afgeweken.

In het ontwerp is er voor gekozen om de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten zover mogelijk van
de buisleidingen te situeren en buiten de PR 10 6 contouren. Het bijgebouw (bestemd voor opslag) en de
kas/moestuin zijn geen verblijfsruimten en zijn daarmee geen kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object.
Een nadere beschouwing van risicoreducerende maatregelen en ruimtelijke alternatieven met een lager
groepsrisico is in dit geval daarom niet noodzakelijk.

Beknopte verantwoording groepsrisico
Vanwege de ligging binnen het invloedsgebied van de hiervoor genoemde buisleidingen, de rijksweg
A15, het spoortraject Barendrecht vork � Rotterdam Waalhaven Zuid en vaarwegtraject Oude Maas
dient het groepsrisico te worden verantwoord. In deze verantwoording wordt ingegaan op de aspecten
groepsrisico, zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid en bereikbaarheid. In het kader van het wettelijk
vooroverleg zal voor de verantwoording aanvullend advies gevraagd worden aan de veiligheidsregio.

Groepsrisico
Uit berekeningen die zijn uitgevoerd vanwege de ligging in het invloedsgebied van de buisleidingen
blijkt dat het groepsrisico in de beoogde situatie onder de oriëntatiewaarde is gelegen.
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Bestrijdbaarheid en bereikbaarheid
De bestrijdbaarheid is afhankelijk van de inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten, in hoeverre zij in
staat zijn hun taken goed uit te kunnen voeren en om daarmee verdere escalatie van een incident te
voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het voldoende/ adequaat aanwezig zijn van aanvalswegen
en bluswatervoorzieningen, maar ook de brandweerzorgnorm wordt hier onder geschaard. Ten aanzien
van de aspecten bereikbaarheid en bluswatervoorziening hanteert de regionale brandweer de
richtlijnen zoals beschreven in de NVBR publicatie �Handleiding bluswatervoorziening en
bereikbaarheid�.

Uit de bovengenoemde handreiking volgt het advies dat het projectgebied goed bereikbaar moet zijn
voor de hulpverleningsdiensten via twee van elkaar onafhankelijke aanvalswegen, waardoor in geval van
werkzaamheden of calamiteiten het plangebied goed bereikbaar is. Het plangebied wordt op twee
plaatsen ontsloten. Aan de oostelijke zijde wordt het plangebied via de Koedood ontsloten. Vanuit deze
aanvalswegen kan in zowel noordelijke en zuidelijke richting van het plangebied worden ontsloten. Via
deze aansluitingen kunnen de hulpdiensten tevens het plangebied bereiken en kan van de bron af
gevlucht worden. Gelet op het bovenstaande zijn de bestrijdbaarheid en bereikbaarheid voor
hulpdiensten goed te noemen.

Zelfredzaamheid
Het uitgangspunt is dat de meerderheid van de aanwezige personen binnen het projectgebied
zelfredzaam zullen zijn. De mogelijk aanwezige kinderen en ouderen worden beschouwd als minder
zelfredzame personen. Er wordt van uitgegaan dat de ouders/verzorgers de kinderen en ouderen
kunnen begeleiden. In het kader van een effectieve zelfredzaamheid kan het hulpsysteem 'Hartveilig
Wonen' worden gehanteerd, waarbij vrijwilligers kunnen worden opgeroepen om iemand te reanimeren
in afwachting van een ambulance.

De zelfredzaamheid kan worden verbeterd door extra bouwkundige en organisatorische maatregelen
te treffen:
1. Voor toxische scenario's is het nieuwe gebouw een uitstekende schuilplaats mits tijdig de

ventilatiesystemen worden afgezet en de ramen en deuren worden gesloten. Bij het brandpaneel
dient een hoofdschakelaar te zitten om de mechanische ventilatie uit te kunnen zetten.

2. De luchtdichtheidseisen van het Bouwbesluit maken het mogelijk de schuilplaats circa 4 uur te
gebruiken.

3. Een goede interne noodprocedure op te laten stellen en de beide scenario's zoals genoemd jaarlijks
te beoefenen.

Conclusie
Er zijn geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten gelegen binnen het PR 10 6 van omliggende
risicobronnen. Daarnaast blijkt uit berekeningen die zijn uitgevoerd vanwege de ligging in het
invloedsgebied van de buisleidingen dat het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde is gelegen. Gezien
de beperkte toename van de personendichtheid in het gebied en de grote afstand tot de risicobronnen
de rijksweg A15, het spoortraject Barendrecht vork � Rotterdam Waalhaven Zuid en vaarwegtraject
Oude Maas wordt ten aanzien van deze risicobronnen geen significante toename van het groepsrisico
verwacht. Uit de beknopte verantwoording blijkt dat de zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid en
bereikbaarheid van het projectgebied als voldoende kan worden beschouwd. Het aspect externe
veiligheid staat de boogde ontwikkeling niet in de weg. Het aspect externe veiligheid vormt geen
belemmering voor het voorliggende plan.
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4.5 Kabels en leidingen

Toetsingskader kabels & leidingen
Planologisch relevante leidingen en hoogspanningsverbindingen dienen te worden gewaarborgd. Tevens
dient rond dergelijke leidingen rekening te worden gehouden met zones waarbinnen mogelijke
beperkingen gelden. Planologisch relevante leidingen zijn leidingen waarin de navolgende producten
worden vervoerd:
 gas, olie, olieproducten, chemische producten, vaste stoffen/goederen;
 aardgas met een diameter groter of gelijk aan 18 inch;
 defensie brandstoffen;
 warmte en afvalwater, ruwwater of halffabricaat voor drink en industriewatervoorziening met een

diameter groter of gelijk aan 18 inch.

Onderzoek
Ten westen van het projectgebied is een waterstofleiding, gasleiding en een olieleiding gelegen. Hierop
is bij het aspect externe veiligheid nader ingegaan. Daarnaast zijn in de directe omgeving geen
hoogspanningsverbindingen gelegen.

Conclusie
Het aspect kabels en leidingen levert geen belemmeringen op voor het voorgenomen plan.

4.6 Archeologie

Beleid en normstelling
De Erfgoedwet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de
ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen met als uitgangspunt: 'de veroorzaker
betaalt'.

Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen bestaan dat ter
plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de initiatiefnemer voorafgaand aan
bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkomsten van het archeologisch
onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging te worden betrokken. Het
belangrijkste doel is de bescherming van het archeologische in de bodem (in situ) omdat de bodem
doorgaans de beste garantie biedt voor een goede conservering. Er wordt uitgegaan van het
basisprincipe de 'verstoorder' betaalt voor het opgraven en het documenteren van de aangetroffen
waarden als behoud in de bodem niet tot de mogelijkheden behoort.

Onderzoek
In het bestemmingsplan 'Buijtenland van Rhoon 2021' dat wordt opgesteld voor het gebied waar het
projectgebied deel van uit gaat maken geldt een 'Waarde Archeologie 1'. Dit betekent dat er bij
grondwerkzaamheden (inclusief heien) vanaf een oppervlakte groter dan 200 m² en een diepte dieper
dan 1 meter onder het maaiveld er archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. Geadviseerd
wordt om altijd eerst in contact te treden met de gemeente voor het archeologisch onderzoek wordt
opgestart.
De meldingsplicht archeologische toevalsvondst of waarneming blijft altijd van kracht (Erfgoedwet,
artikel 5.10 Archeologische toevalsvondst).

Afwijking projectgebied
De afwijking van het projectgebied resulteert voor het aspect archeologie niet in een andere uitkomst.
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Conclusie
De voorgenomen ontwikkeling voorziet in grondwerkzaamheden groter dan 200 m². Onbekend is of er
grondwerkzaamheden of heien plaats vindt dieper dan 1 meter. Geadviseerd wordt om zodra alle
bouwplannen bekend zijn bij de aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen contact op te nemen met
de gemeente om afstemming te zoeken omtrent eventueel archeologisch onderzoek. Indien
archeologisch onderzoek is vereist dan dient dit bij de aanvraag van de omgevingsvergunning uitgevoerd
te worden.

4.7 Cultuurhistorie

Het projectgebied ligt in de Portlandpolder. Deze is in 1769 ingepolderd. De locatie kent geen
aanduiding als rijks of gemeentelijk monument en is niet aangemerkt als beeldbepalend in het
geldende bestemmingsplan. Met de uitwerking van het plan is voorts rekening gehouden met het
beeldkwaliteitsplan, waarin wordt aangegeven hoe bebouwing op de desbetreffende locatie gewenst is.
Er is voor de planlocatie gekozen voor een hallenhuis boerderij. Dit is de in het gebied oudste
voorkomende boerderij.

Geconcludeerd kan worden dat met het plan geen schade wordt toegebracht aan bestaande
cultuurhistorische panden, structuren of landschappen.

4.8 Bodemkwaliteit

Beleid en Normstelling
Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden
gehouden met de bodemgesteldheid in het projectgebied. Bij functiewijzigingen dient te worden
bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of er
sprake is van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de
desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig
dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht
saneren). Voor een nieuw geval van bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot oude gevallen (voor
1987), dat niet functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesaneerd.

Onderzoek
Op de locatie heeft in november 2020 een verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden, zie Bijlage 5.
Door middel van een verkennend milieukundig vooronderzoek en veldonderzoek is de milieuhygiënische
kwaliteit van de boven en ondergrond alsmede het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie
vastgesteld.

Uit het vooronderzoek is gebleken dat het perceel altijd in gebruik is geweest als agrarisch weiland. In
het westen van het plangebied is in 1984 een watergang gedempt. Verder is uit het vooronderzoek niet
gebleken dat er verontreinigingen mogen worden verwacht anders dan bestrijdingsmiddelen (OCB's) in
de toplaag, gezien het agrarisch gebruik van de locatie. De omgevingsdienst (DCMR) kon vanwege de
COVID situatie niet bij haar archief om te controleren of er mogelijk asbest aanwezig is in de bodem.
Hierdoor zijn twee eerdere onderzoeken en een saneringsplan uit 1998 op locatie niet toegankelijk
gebleken. Dit waren onderzoeken ter voorbereiding op de aanleg van een toekomstige leidingstraat.
Verdere details van de onderzoeken alsmede voor welke stof gesaneerd is, zijn niet bekend. Er wordt
aangenomen dat het saneringsplan is uitgevoerd. De leidingstraat is overigens nog steeds aanwezig.



51

Rho adviseurs voor leefruimte 44002474.20191908
  

Op basis van de onderzoeksresultaten uit het veldonderzoek kunnen de volgende conclusies worden
vastgesteld:
 in de boven en ondergrond zijn geen bodemvreemde bijmengingen aangetroffen;
 visueel is geen asbestverdacht materiaal waargenomen;
 de bovengrond is licht verontreinigd met OCB's;
 de ondergrond is licht verontreinigd met kobalt en nikkel;
 het grondwater is licht verontreinigd met barium.

Gelet op de onderzoeksresultaten, te weten de aangetoonde overschrijding van de betreffende
achtergrondwaarden (grond) en streefwaarde van het grondwater dient de hypothese 'onverdacht' voor
de onderzoekslocatie formeel te worden verworpen. Echter, de gemeten waarden zijn dermate gering
dat aanvullend onderzoek naar het voorkomen van deze stoffen in het perceel, volgens IDDS, niet
noodzakelijk is.

IDDS geeft aan in voldoende mate een beeld te hebben verkregen van de chemische bodemkwaliteit ter
plaatse van de onderzoekslocatie. Belemmeringen inzake de bestemmingswijziging worden vanuit
milieuhygiënisch oogpunt niet voorzien.

Indien op de onderzoekslocatie ten gevolge van graafwerkzaamheden grond vrijkomt en buiten de
locatie wordt hergebruikt, vindt hergebruik veelal plaats binnen het kader van het Besluit
bodemkwaliteit. In dat geval dient de chemische kwaliteit van de grond te worden getoetst aan de
kwaliteitsnormen die door het Besluit bodemkwaliteit aan de betreffende toepassing zijn verbonden.

Doordat het onderzoek steekproefsgewijs is uitgevoerd valt niet uit te sluiten dat er plaatselijk sprake
kan zijn van een afwijkende bodemopbouw. Ook zijn er mogelijk nog voormalige watergangen en
bebouwing in de bodem aanwezig. Indien op de locatie graafwerkzaamheden worden uitgevoerd wordt
derhalve aanbevolen om alert te blijven op plaatselijke afwijkingen in de bodem die kunnen wijzen op
eventuele bodemverontreiniging.

Afwijking projectgebied
Een deel van het plangebied is niet onderzocht in bovenstaand bodemonderzoek. Gelet op de locatie die
niet onderzocht is (merendeels op locatie van de gasleidingen) en de resultaten uit het
bodemonderzoek is het aannemelijk dat er ook in het niet onderzochte deel slechts sprake is van lichte
bodemverontreiniging.

Conclusie
De grond is hooguit licht verontreinigd met OCB's, kobalt en nikkel. Het grondwater is licht verontreinigd
met barium. De gevonden verontreinigingen zijn dermate minimaal dat het aspect bodem geen
belemmering voor de vormt voor de realisatie van het project.

4.9 Explosievenonderzoek

Toetsingskader
Verspreid over Nederland ligt nog diverse munitie uit de tweede wereldoorlog. Bij het spontaan
aantreffen bestaat een verhoogd veiligheidsrisico vanwege ontploffingsgevaar. Om dit risico te
beperken wordt er vooraf bureauonderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van conventionele
explosieven (CE).
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Op een onderzoek naar CE is diverse wet en regelgeving van toepassing. Het gaat dan om:
 Arbeidsomstandighedenwet, besluit en regeling;
 Gemeentewet
 Werkveld specifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat opsporen conventionele

explosieven;
 Wet wapens en munitie;
 Rijksfinanciëring.

Onderzoek
Aan de hand van bureauonderzoek wordt onderzocht of er in het plangebied sprake is van de mogelijke
aanwezigheid van conventionele explosieven. Dit onderzoek bestaat uit twee delen. In de eerste fase,
het indicatieonderzoek, wordt onderzocht of er oorlog gerelateerde handelingen of gebeurtenissen te
achterhalen zijn, die duiden op de mogelijke aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied. In de
tweede fase, het contra indicatieonderzoek, is nagegaan of er naoorlogse bodemactiviteiten
achterhaald kunnen worden die zorgen voor een risico verlagend profiel van het onderzoeksgebied.

Uit de eerste fase van het onderzoek blijkt dat er in de omgeving van het gebied palenvelden en
mijnenvelden aanwezig zijn. In het projectgebied zelf is er in het bronnenmateriaal geen sprake van de
aanwezigheid van deze objecten.

Figuur 4.7 overzichtskaart palen en mijnenvelden rond het projectgebied (bron: archief M.M.O.D.)

In de tweede fase van het onderzoek blijkt dat er in het onderzoeksgebied enkele veranderingen zijn
doorgevoerd. Uit historische gegevens omtrent de aangelegde ondergrondse infrastructuur valt op te
maken dat er in delen van het onderzoeksgebied leidingen zijn gerealiseerd, waarvan gesteld kan
worden dat deze door middel van bodemroerende werkzaamheden tot stand zijn gekomen.
Aangenomen kan worden dat men eventueel aangetroffen CE bij bovengenoemde werkzaamheden
heeft gemeld en dat deze daarvoor voorgeschreven wijze zijn verwijderd en vernietigd. De achterhaalde
naoorlogse werkzaamheden vormen daardoor contra indicaties op het nader vast te stellen risicoprofiel.
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Uit het indicatieonderzoek kan geconcludeerd worden dat er geen feitelijk herleidbare gegevens
achterhaald zijn waaruit blijkt dat de onderzoekslocatie bij oorlogshandelingen of militaire activiteiten
betrokken is geweest. Op basis van het contra indicatieonderzoek is vastgesteld dat er binnen de
onderzoekslocatie ondergrondse infrastructuur in de vorm van leidingen is gerealiseerd. Op basis van
deze onderzoeken kan geconcludeerd worden dat het projectgebied 'niet verdacht' wordt van
conventionele explosieven.

Conclusie
Op basis van het onderzoek naar conventionele explosieven kan worden geconcludeerd dat de geplande
werkzaamheden in het projectgebied op reguliere wijze kunnen worden uitgevoerd.

4.10 Bedrijven en milieuzonering

Toetsingskader
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven
in de omgeving van milieugevoelige functies, zoals woningen:
 ter plaatse van de naastgelegen woningen een goed woon en leefmilieu kan worden gegarandeerd;
 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en de milieuruimte van de betreffende bedrijven.

Om de belangenafweging tussen bedrijvigheid en nieuwe woningen in voldoende mate mee te nemen,
wordt in dit plan gebruikgemaakt van de VNG publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). In
deze publicatie is een lijst opgenomen waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten
zijn gerangschikt naar mate van milieubelasting. Voor elke bedrijfsactiviteit is de maximale richtafstand
ten opzichte van milieugevoelige functies aangegeven op grond waarvan de categorie indeling heeft
plaatsgevonden. De richtafstanden gelden ten opzichte van het omgevingstype 'rustige woonwijk'.
Milieuzonering beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en
stof. De richtafstanden gelden ten opzichte van het omgevingstype 'rustige woonwijk/rustig
buitengebied'. Voor het omgevingstype 'gemengd gebied' gelden kleinere afstanden. De richtafstanden
gelden voor de aangegeven bedrijfsactiviteiten in het algemeen. Op basis van onderzoek naar de
specifieke milieusituatie van een bedrijf kunnen kleinere aan te houden afstanden gerechtvaardigd zijn.
Hiermee kan dan onderbouwd worden afgeweken van de richtafstanden indien de specifieke
bedrijfsvoering van het betreffende bedrijf daar aanleiding toe geeft.

Onderzoek
Het restaurant betreft geen milieugevoelige functie. Het gebied waarin de ontwikkeling plaats vindt kan
worden getypeerd als een rustig buitengebied.

In de buurt van het projectgebied liggen enkele woningen, een boerderij, akkers, een gemaal en een
haventje met bedrijfsfunctie. Het restaurant met daarnaast activiteiten, verhuur en overnachtingen
dient op basis van de VNG publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' een richtafstand aan te houden van
10 meter op het gebied van geur en geluid ten opzichte van milieugevoelige objecten, zoals woningen.
De afstand van de woningen tot het restaurant bedraagt meer dan 10 meter.

Afwijking projectgebied
De afwijking van het projectgebied resulteert voor het aspect bedrijf en milieuzonering niet in een
andere uitkomst.

Conclusie
Geconcludeerd wordt dat de realisatie van het restaurant met daarnaast activiteiten, verhuur en
overnachtingen geen negatieve gevolgen heeft voor het woon en leefklimaat op de locatie. Er wordt
voldaan aan de richtafstanden tot milieugevoelige objecten, zoals woningen. Het aspect milieuhinder
staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg.
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4.11 Water

Waterbeheer en watertoets
Het projectgebied ligt binnen het beheersgebied van het waterschap Hollandse Delta, verantwoordelijk
voor het waterkwantiteits en waterkwaliteitsbeheer. Bij het tot stand komen van dit bestemmingsplan
wordt overleg gevoerd met de waterbeheerder over de voorgestane ontwikkelingen.

Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de
waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Deze
paragraaf geeft een overzicht van de voor het projectgebied relevante nota's, waarbij het beleid van het
waterschap nader wordt behandeld.

Europa:
 Kaderrichtlijn Water (KRW)

Nationaal:
 Nationaal Waterplan (NW)
 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
 Waterwet

Provinciaal:
 Provinciaal Waterplan
 Provinciale Structuurvisie
 Verordening Ruimte

Waterschapsbeleid
In het Waterbeheerprogramma 2016 2021 (WBP) staan de doelen van het waterschap Hollandse Delta
voor de taken waterveiligheid (dijken en duinen), voldoende water, schoon water en de waterketen
(transport en zuivering van afvalwater). Ook wordt aangegeven welk beleid gevoerd wordt en wat het
waterschap in de planperiode wil doen om de doelen te bereiken. De maatregelen voor de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn onderdeel van het plan.

Uit het oogpunt van waterkwaliteit moet schoon hemelwater worden afgekoppeld en direct worden
geloosd op oppervlaktewater. Dit vermindert de vuiluitworp uit het gemengde rioolstelsel en verlaagt
de belasting van de afvalwaterzuivering. Bij een toename van aaneengesloten verhard oppervlak,
binnen de bebouwde kom, van 500 m² of meer, moet voor de versnelde afstroom van hemelwater een
vergunning worden aangevraagd in het kader van de Keur. Buiten de bebouwde kom is een vergunning
noodzakelijk vanaf 1.500 m2. Voor een toename aan verhard oppervlak moet 10% van deze toename
worden gecompenseerd in de vorm van open water binnen het peilgebied waarin de verharding
toeneemt.

Onderzoek
Huidige situatie
Het projectgebied ligt aan de weg de Koedood en bestaat in de huidige situatie uit gras /hooiland. De
grond is tevens in gebruik als materialendepot. De bodem bestaat uit kalkrijke poldervaaggronden
gelegen op lichte klei. In de directe omgeving van het projectgebied is sprake van grondwatertrap Vb
met een gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen de 25 en 40 centimeter en een laagste
grondwaterstand tussen de van meer dan 1,2 meter beneden het maaiveld. Het maaiveld ligt op
gemiddeld 70 centimeter onder NAP.
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Waterkwantiteit
Ten oosten en ten zuiden van het projectgebied liggen twee watergangen. Ten oosten ligt watergang
D29348 en ten zuiden ligt watergang D8210. Het gaat in beide gevallen om dijksloten. De sloten zijn in
onderhoud bij het waterschap. Rond beide watergangen geldt een beschermingszone van 1 meter.

Figuur 4.8 Uitsnede Legger wateren en kunstwerken (waterschap Hollandse Delta)

Veiligheid en waterkeringen
Ten zuiden van het projectgebied is een kern en beschermingszone van de primaire kering de
Portlandse Zeedijk gelegen (figuur 4.9). Het projectgebied grenst ten oosten aan de beschermingszone
van de waterkering de Koedood. De Koedood is een regionale waterkering (figuur 4.10).
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Figuur 4.9 uitsnede legger primaire waterkeringen met in rood omcirkelt het projectgebied
(waterschap Hollandse Delta)

Figuur 4.10 legger regionale waterkeringen (bron: Waterschap Hollandse Delta)

Afvalwaterketen en riolering
In de huidige situatie is de locatie niet aangesloten op de gemeentelijke riolering.

Toekomstige situatie
Algemeen
In de voorgenomen ontwikkeling neemt het saldo verhard oppervlak toe door de bouw van het
restaurant en de bijbehorende erfverharding. De oppervlakteverharding neemt met 2.000 m² toe.
Voor een toename in verharding dient 10% gecompenseerd te worden door het aanbrengen van een
gelijkwaardige vervangende voorziening. De voorkeursvolgorde ten aanzien van het aanbrengen van een
gelijkwaardige vervangende voorziening betreft: nieuw te graven oppervlaktewater in de directe
nabijheid van de verhardingstoename, nieuw te graven oppervlaktewater binnen hetzelfde peilgebied,
nieuw te graven oppervlaktewater in het benedenstrooms gelegen peilgebied of een eventueel
alternatief.
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In figuur 4.11 is een voorstel voor watercompensatie gedaan. Hierbij wordt 80 m² in de natuurspeeltuin
gecompenseerd en 120 m² door verbreding van de watergang ten noorden van het projectgebied.

Figuur 4.11 voorstel voor 200 m² aan watercompensatie (80 in de natuurspeeltuin en 120 naast de
watergang in het noorden van het projectgebied)

Afvalwaterketen en riolering
Conform de Leidraad Riolering en vigerend waterschapsbeleid is het voor nieuwbouw gewenst een
gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen zodat schoon hemelwater niet bij een
rioolzuiveringsinstallatie terecht komt. Afvalwater wordt aangesloten op de bestaande gemeentelijke
riolering. Voor hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden:
 hemelwater vasthouden voor benutting,
 (in ) filtratie van afstromend hemelwater,
 afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater,
 afstromend hemelwater afvoeren naar RWZI.

Watersysteemkwaliteit en ecologie
Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om duurzame,
niet uitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw als de gebruiksfase.

Veiligheid en waterkeringen
Er is een omgevingsvergunning nodig voor de werkzaamheden gelegen in de beschermingszone van de
waterkeringen. Het gaat dan respectievelijk om de Portlandse Zeedijk en de Koedood. Ondanks dat een
deel van het projectgebied ligt binnen de beschermingszone van deze primaire en regionale waterkering
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wordt hier binnen geen bebouwing mogelijk gemaakt. Het bouwvlak is gelegen buiten de
beschermingszones van deze waterkeringen. Een omgevingsvergunning voor werkzaamheden in de
beschermingszone van een waterkering is vooralsnog niet nodig.

Waterbeheer
Voor aanpassingen aan het bestaande watersysteem dient bij het waterschap vergunning te worden
aangevraagd op grond van de 'Keur'. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor het graven van nieuwe
watergangen, het aanbrengen van een stuw of het afvoeren van hemelwater naar het
oppervlaktewater. In de Keur is ook geregeld dat een beschermingszone voor watergangen en
waterkeringen in acht dient te worden genomen. Dit betekent dat binnen de beschermingszone niet
zonder ontheffing van het waterschap gebouwd, geplant of opgeslagen mag worden. De genoemde
bepaling beoogt te voorkomen dat de stabiliteit, het profiel en/of de veiligheid wordt aangetast, de aan
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
(hoofd)watergangen worden tijdens de jaarlijkse schouw gecontroleerd en gehandhaafd.

Er dient een vergunning te worden aangevraagd om werkzaamheden te mogen uitvoeren in de
beschermingszone van de waterkeringen.

Afwijking projectgebied
De afwijking van het projectgebied resulteert voor het aspect bedrijven en milieuzonering niet in een
andere uitkomst.

Conclusie
De ontwikkeling heeft een beperkt negatief gevolg voor het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse.
Het plan zorgt voor een beperkte toename in verharding. Hierdoor heeft het plan een beperkt negatief
effect op de waterbalans. De verhardingstoename bedraagt met 2.000 m² aan verharding meer dan
1.500 m² waaronder geen water gecompenseerd hoeft te worden. Het is dan ook noodzakelijk voor
minimaal 200 m² aan watercompensatie uit te voeren. Dit gebeurt in en rond het projectgebied.
Mochten er later toch werkzaamheden plaatsvinden gelegen in de beschermingszone van de
waterkering dan dient een vergunning aangevraagd te worden. Voor aanpassingen aan het bestaande
watersysteem dient sowieso een vergunning aan te worden gevraagd.

Het aspect water vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

4.12 M.e.r. beoordeling

Toetsingskader
In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van
de omgevingsvergunning planmer plichtig, projectmer plichtig of mer beoordelingsplichtig zijn. Voor
deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd
gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan
of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als
bedoeld in bijlage III van de EEG richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen:
 de kenmerken van de projecten;
 de plaats van de projecten;
 de kenmerken van de potentiële effecten.

Onderzoek en conclusie
Deze ontwikkeling is meegenomen in de aanmeldnotitie m.e.r. beoordeling die geschreven wordt
voor de gehele gebiedsontwikkeling en het bestemmingsplan 'Buijtenland van Rhoon 2021' . De
oprichting van een restaurant is daarnaast op zichzelf niet m.e.r. beoordelingsplichtig.
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Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid

5.1 Economische uitvoerbaarheid

De uitvoering en kosten van het voornemen berusten volledig bij de initiatiefnemer. Met de gemeente
Albrandswaard is een anterieure overeenkomst afgesloten waarin is geregeld dat de eventuele
uitgekeerde (tegemoetkomingen in) planschade door de initiatiefnemer aan de gemeente worden
vergoed. Hiermee is de economische uitvoerbaarheid voldoende verzekerd.

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Vooroverleg
In het kader van het vooroverleg artikel 3.1.1 Bro wordt de ontwerp omgevingsvergunning aan de
gebruikelijk overleginstanties toegestuurd. Dit is gelijktijdig gebeurd met het bestemmingsplan
Buijtenland van Rhoon 2021. Er zijn diverse reacties binnengekomen op het voorontwerp/vooroverleg.
De reacties zijn voorzien van een beantwoording en is als bijlage toegevoegd aan het bestemmingsplan
Buijtenland van Rhoon. De reacties hebben in zowel het bestemmingsplan als de ruimtelijke
onderbouwing tot enkele wijzigingen geleid.

Voor de onderbouwingen zijn kort samengevat de volgende wijzigingen doorgevoerd:
 Evenementen zijn geschrapt uit de activiteiten.
 Aantal verwachte bezoekers is bijgesteld van 1.200 naar 600 á 700. De verkeersparagraaf en andere

gerelateerde gegevens en paragraven zijn hierop aangepast.
 De maximale bruto vloeroppervlakte is naar beneden aangepast. Ook de parkeerbehoefte is hierop

aangepast.
 Er is een maximumterrasgrootte bepaald.
 De locatiekeuze is uitgebreider behandeld.
 Figuur 3.11 is vervangen, er stond een verkeerd aantal personen voor het restaurant in de figuur

benoemd.

Terinzagelegging
De ontwerp omgevingsvergunning, inclusief bijbehorende ruimtelijke onderbouwing, wordt gedurende
zes weken ter inzage gelegen, waarbij eenieder in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze kenbaar
te maken.
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Bijlage 1 Stikstofonderzoek
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memo 

 

Postbus 150, 3000 AD  Rotterdam 

Telefoon: 010-2018555 

Fax: 010-4121039 

E-mail: info@rho.nl 

   
Plan: Graaf van Portland 

Onderwerp: Berekening(en) stikstofdepositie aanleg- en gebruiksfase 

Datum: 4 november 2021 

Auteur: Ing. T.A.C. Giesen 

 
 
Inleiding  
De voorgenomen ontwikkeling bestaat uit een horecavoorziening met daarnaast activiteiten als zaalverhuur, een bed & 
breakfast, een winkeltje voor streekproducten en een infopunt voor het achterliggende Buijtenland van Rhoon. 
Bovendien wordt er ruimte geboden voor recreatieve activiteiten als excursies, workshops en tochten. Het is de 
bedoeling dat de horecavoorziening als entreepunt voor het Buijtenland van Rhoon dient, maar ook als vertrekpunt 
voor de andere recreatieve gebieden in de buurt.  
 
In het bedrijfsplan zijn de volgende doelstellingen opgenomen: 

 het initiatief versterkt de recreatieve functie van het Buijtenland van Rhoon; 
 het initiatief draagt op een positieve manier bij aan de identiteit van het gebied; 
 het initiatief verbetert de ontsluiting van het gebied en draagt bij aan de opvang van bezoekers aan het 

Buijtenland van Rhoon; 
 het initiatief geeft een positieve impuls aan de afzetmarkt van lokale producten.  

 
De ontwikkeling zal worden opgebouwd uit o.a. de volgende aspecten: 
Onderdeel BVO (m²) 
Restaurant (75 zitplaatsen) 160 
Zaal (50 personen) 80 
Keuken + opslag 65 
Toiletten 30 
Kantoor/infopunt 50 
Bed & Breakfast 90 
Terras 200 
Bijgebouw 200 
Totaal 675 (exclusief terras) 
 
Daarnaast biedt de ontwikkeling ruimte een natuurspeeltuin, een moestuin, parkeergelegenheid en een terras. De 
gehele ontwikkeling vindt plaats op zo'n 10.000 m². Dat is iets meer dan de helft van het kadastrale perceel, dat in totaal 
meer dan 18.000 m² groot is. Het plangebied biedt naar het westen toe een prachtige uitzicht over het eeuwenoude 
landschap van het Buijtenland van Rhoon. Ten zuiden van het plangebied liggen over de Portlandse Zeedijk heen 
gekeken de Carnissegrienden, een gebied dat in trek is wandelaars. Het gebied ten noorden van de Oude Maas is een 
aaneenschakeling van recreatieve en natuurgebieden, zoals omschreven in het plan 'IJsselmonde: recreatie mooi 
dichtbij, Schapsplan 2012-2020'. Het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde beheert in deze omgeving een flink aantal 
natuur- en recreatiegebieden. Verder naar het oosten ligt de Koedoodhaven, een klein bedrijfsterrein en de Oude 
Maasheuvel. De Oude Maasheuvel is een kunstmatige heuvel en ontstaan bij de aanleg van de Barendrechtse Vinex-
wijk Midden-IJsselmonde. Het projectgebied is weergegeven in figuur 1. 
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Figuur 1 Ligging projectgebied (rode cirkel) 
 
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft de Oude Maas en is gelegen op circa 70 m afstand ten westen van het 
projectgebied. De dichtstbijzijnde stikstofgevoelige gebieden betreffen Krammer-Volkerak en de Biesbosch op circa 17 
km. Het projectgebied ligt buiten beschermde natuurgebieden (figuur 2). 
 

 
Figuur 2 Ligging plangebied (rood) ten opzichte van Natura 2000-gebieden 
 
Het project kan leiden tot een toename van stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden in de omgeving. In deze memo 
wordt een onderbouwing gegeven ten aanzien van de stikstofdepositie. Met het programma AERIUS Calculator is een 
berekening uitgevoerd ten behoeve van de aanlegfase van het project om de gevolgen qua stikstofdepositie binnen 
omliggende Natura 2000-gebieden in beeld te brengen en te toetsen of de eventuele toename past binnen de eisen die 
gelden op grond van de Wet natuurbescherming. De uitgangspunten van de berekening zijn opgenomen in de bijlagen 
van deze memo. 
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Uitgangspunten 
In de berekeningen is uitgegaan van rekenjaar 2021 (jaar van realisatie). De verkeerstroom is ingevoerd tot aan het punt 
waar deze opgaan in het heersende verkeersbeeld. Dit is het geval op het moment dat het aan- en afrijdende verkeer 
zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet, dan wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich 
op de betrokken weg bevindt. Op grond van jurisprudentie worden de gevolgen voor het milieu van het af- en aanrijdend 
verkeer niet meer aan het in werking zijn van de inrichting toegerekend wanneer dit verkeer kan worden geacht te 
zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld. In dit geval is de verkeersstroom ingetekend tot de Korte 
Koedoodsedijk en de Zuider Carnisseweg waarna het verkeer op gaat in het heersende verkeersbeeld.  
 
Gebruiksfase 
In de berekening is uitgegaan van een worst-case benadering waarin de horecavoorziening gas verbruikt.  
 
Tabel 1  Emissiekengetallen per m2 BVO 

BVO (m2) NOx (kg/m2) Totaal NOx (kg/ha/jr) Invoer Aerius 
Totaal NOx (kg/ha/jr) 

 

675 0,161 108 216  

 
In de berekening is uitgegaan van een worst-case situatie waarbij de totale emissie is vermenigvuldigd maal 2. Tijdens 
drukke weekenden bezoeken naar schatting 95 personen per weekenddag als bestuurder van een personenauto naar 
de projectlocatie. De extra verkeersgeneratie per etmaal is daarmee 190 motorvoertuigbewegingen per etmaal (heen 
en terug). Dit cijfer is gehanteerd als invoer voor de berekeningen in AERIUS Calculator. 
 
Aanlegfase 
De aanlegfase heeft, zij het tijdelijk, ook een potentieel effect op de stikstofdepositie. In dit stadium van het planproces 
zijn gegevens over de aanlegfase nog niet bekend. Er is daarom een indicatieve berekening uitgevoerd op basis van 
worst-case inschattingen waarmee de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan wordt aangetoond. Tijdens de 
aanlegfase is er sprake van de inzet van zwaar materieel en de aanvoer van materiaal met vrachtwagens.  
 
Om de uitvoerbaarheid van het plan aan te tonen is voor de aanlegfase een verkennende berekening gemaakt op basis 
van worst-case uitgangspunten. Zo is de worst-case aanname gedaan dat elk werktuig valt binnen de STAGE klasse IIIa 
(bouwjaar 2006). Naar verwachting wordt er tijdens de aanlegfase uitsluitend gebruik gemaakt van nieuwer (zuiniger 
en schoner) materieel, wat deze berekening worst-case maakt. Onderstaande tabel 1 toont de invoergegevens van het 
materieel tijdens de aanlegfase.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Emissiewaarden Aerius 5-7-2018, kantoren en winkels 
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Tabel 1 Machines aanlegfase 
  op locatie L/uur L/jaar Stage bouwjaar 
Omschrijving machine totaal inzet uren Brandstofverbruik Brandstofverbruik klasse   
Zwaar materieel      

Rups graafmachine 348 13 4524 
IIIa,130 
<=kW<300 2006 

Shovel 102 10 1020 
IIIa,130 
<=kW<300 2006 

Tractor met kieper 204 7 1428 
IIIa,130 
<=kW<300 2006 

Mobiele kraan 350 7 2450 
IIIa,130 
<=kW<300 2006 

Telekraan 944 8 7552 
IIIa,130 
<=kW<300 2006 

Verrijker 944 4 3776 
IIIa,130 
<=kW<300 2006 

Heistelling 304 14 4256 
IIIa,130 
<=kW<300 2006 

  Totaal 20.750   

Minikraan 255 4 1020 
IIIa, 37< = 
kW 56 2008 

 
Verkeersbewegingen bouwverkeer 
Voor het aan- en afvoeren van materialen is gerekend met een worst-case aanname van 150 vrachtwagenbewegingen 
gedurende het gehele bouwproces. De afwikkeling van het verkeer is weergegeven in de berekeningen zelf. Voor het 
aantal verkeersbewegingen van bouwpersoneel is de aanname gedaan dat het gaat om maximaal 10 auto�s/busjes die 
gedurende de bouwtijd (maximaal 215 dagen) elke dag heen en terug rijden (worst-case). Dit betekent 4.300 
middelzware (worst-case) verkeersbewegingen per jaar. 
 
Resultaten en conclusie 
Uit de AERIUS-berekeningen blijkt dat er geen rekenresultaten zijn hoger dan 0,00 mol/ha/j. voor zowel de aanlegfase 
als de gebruiksfase. Daarnaast is geen sprake van negatieve effecten tijdens de gebruiksfase. Derhalve is de 
uitvoerbaarheid van het voorgenomen plan aangetoond en is geen vergunning in het kader van de Wet 
natuurbescherming vereist. 
 
 
 
Bijlage 1: Aerius berekening gebruiksfase 
Bijlage 2: Aerius berekening aanlegfase 
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Bijlage 2 Quickscan Flora en Fauna





 
 
 

 
 
 

  

Quickscan Wet natuurbescherming 
Graaf van Portland, Rhoon 
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Samenvatting 
 
 n   dra  t  an      s    2  09 2020 een e  l   s  e     ks an   t e  erd     er eel   29  
 e e samen att n   es  r   t de  elan r  kste res ltaten en   n l s es  an  et  nder  ek     r 
de   lled   e d  er    en         k naar     dst k     n l s e en ad  es  
 
Soortbescherming 
  t   rea st d e en    t   t ets k mt naar   ren dat  n  et  lan e  ed  een  es   kte 
 er l    laatsen    r de  ers   llende  es  ermde s  rten aan e       n    el   rdt  et 
 lan e  ed  e r  kt als   era eer e  ed d  r al emene    els en  aars    nl  k d  r 
 es  ermde    els  rten   als   len, r      els en de    e aar   aarnaast  s  et   k 
aannemel  k dat  leerm   en  et  lan e  ed als   era eer e  ed  e r  ken     ter  s d t    r 
alle s  rten  een essent eel   era eer e  ed  an e e de naast ele en  e landen en 
nat  r e  eden   ead  seerd   rdt  m de        erl   t n  aan te  assen    de m  el  ke 
aan e    e d  an  leerm   en    t    dt  n dat er t  dens de s  emer en de na  t  een 
       erl   t n    rdt  e r  kt  m  erst r n   an  et   era eer e  ed  an  leerm   en te 
   rk men   et kan n et   rden   t esl ten dat  e de   els  n  et  r edse   en  e r  k 
maken  an  et  lan e  ed     r de e s  rten  eldt     r nd  an art kel   1, l d 2   et 
nat  r es  erm n  dat  et  er  den  s    ettel  k nesten, r st laatsen en e eren  an  n  et   ld 
le ende    els te  ern elen    te  es  ad  en,    nesten  an    els  e  te nemen         rke r 
  nden de  erk aam eden d s  laats    ten  et  r edse   en   l  aal  an 15 maart t t 15   l   
   na  aststell n  d  r een desk nd   e  l    dat  een  r edende    els  n  et  lan e  ed 
aan e       n   
 
Nader  nder  ek naar  es  ermde s  rten  s n et n  d akel  k   
 
Gebiedsbescherming 
 et  lan e  ed maakt  een  nderdeel   t  an Nat ra 2000  e  ed,   ermee  s   t esl ten dat 
de r  mtel  k  nt  kkel n  le dt t t   s eke a name  an    er lakte aan e e en  a  tatt  en  n 
Nat ra 2000  e  eden    el maakt  et  lan e  ed  nderdeel   t  an Nat  rnet erk Nederland 
 NNN    e  r   n  e  s  erant   rdel  k    r  et  ele d   nnen de NNN  e  eden       ad  seren 
 m   nta t    te nemen met de  r   n  e  m na te  aan    t estemm n  n d    s  m de 
 erk aam eden   t te k nnen   eren   
 
 e e     ks an d et  een   ts raken   er st kst  de  s t e   m  eker te    n dat  et 
 lan   rnemen  een st kst  de  s t e  er  r aakt     st kst   e  el    Nat ra 2000  e  ed 
d ent a art st kst   nder  ek   t e  erd te   rden   
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 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

 e  am l e  ems  s    rnemens  m     et    d  e st k  raakl   ende  r nd een   re a 
 ndernem n  te real seren     et  er eel ten    d esten  an K ed  d 2  te  arendre  t  
   ra  aand aan de e r  mtel  ke  n ree  d ent  nder  ek  err   t te   rden naar de 
aan e    e d  an  es  ermde  e  eden,  l ra en  a na,  m na te  aan        de e  nt  kkel n  
de   et nat  r es  erm n    rdt   ertreden   n dat kader  s d  r      een     ks an   et 
nat  r es  erm n    t e  erd    t ra   rt  resenteert de  e  nd n en  an dat  nder  ek  
 
1.2 Doel van het onderzoek 

 et d el  an de     ks an  s te  nder  eken      
  n  et  lan e  ed  es  ermde  lant  en d ers  rten k nnen    rk men   
 de  n ree  m  el  k een e  e t  ee t    de e  es  ermde s  rten  
 de  n ree  m  el  k een e  e t  ee t     es  ermde nat  r e  eden  Nat ra 2000 en 

NNN   
  et  lan e  ed een  elan r  ke   n t e    r  es  ermde  lant  en d ers  rten kan 

 er  llen        r eeld als essent eel   era eer e  ed,  l e r  te, nest     
 er l    laats    

     as s  an    enstaande  e  nd n en nader  nder  ek n d    s  
 
 
1.3 Leeswijzer 

 n     dst k 2   rdt de    et  an  et  nder  ek t e el   t      dst k    es  r   t de 
kenmerken  an  et  lan e  ed en de l    n  ten       te  an  es  ermde nat  r e  eden  
    dst kken   en 5  es  r   en de res ltaten  an  et   rea   en  eld nder  ek   n     dst k 
    rden   er  t   n l s es  etr kken en ad  es  e e en,       r eeld ten aan  en  an nader 
 nder  ek   en   er    t  an de  e r  kte l terat  r staat  n     dst k    
 
 e  elan r  kste   er  ds  e al n en   t de   et nat  r es  erm n  staan  n    la e   en    la e 
    ee t een aantal aan e el n en  eer  an nat  r  n l s e      en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Opzet van het onderzoek 

2.1 Bureauonderzoek 

   r m ddel  an  r nnen  en l terat  r nder  ek   rdt  nder    t  elke  es  ermde  l ra en 
 a na  n de  m e  n   an  et  lan e  ed re ent    n  aar en men    er      rdt  e r  k 
 emaakt  an     ks an  l  dat     r  e tn  ea  de  e e ens   t de Nat  nale  ata ank  l ra 
en  a na  ntsl  t   aarnaast raad le en  e rele ante  ers re d n satlassen en a t ele 
 e s tes    k  ren en  e de l    n   an  et  lan e  ed ten       te  an  es  ermde 
nat  r e  eden  n kaart   an de  and  an de e  n  rmat e maken  e een  ns  att n     de 
 etre  ende s  rten  n  et  lan e  ed    r k nnen k men,  e  en de  a  tat   rke r  an de 
 etre  ende s  rten    k maken  e een  ns  att n     de    r en men r  mtel  ke  n ree  
ne at e e e  e ten  ee t    de    tent eel  aan e   e  es  ermde s  rten en  e  eds  n t es   
 
 
2.2 Veldonderzoek 

Naast een   rea st d e   rdt een    t   t ets   t e  erd  een  eld e  ek met als d el een 
 ns  att n  te maken  an de e  l   s  e k al te ten  an  et  lan e  ed   e  e  nd n en  an 
 et  r nnen  en l terat  r nder  ek   rden  n  et  eld  et etst en  nd en n d   aan e  ld  
 
    et m ment dat een    t   t ets   rdt   t e  erd,    n n et alle s  rten     t aar aan e     
  ers  rten    n       r eeld alleen na  ta t e      n een  e aalde  er  de  an  et  aar a  e     
 aar m    n de e sen d e s  rten s  rt r e en aan   n lee  m e  n  stellen met  etrekk n  t t 
 aste r st  en  er l    laatsen,   edsel e  eden en m  rat er  ten  er eleken en  et etst met 
de s t at e  n  et  eld     de e man er  s   k  et  elan   an  et  lan e  ed  e  rdeeld    r 
 l ra en  a na d e n et    n  aar en men  ed rende de    t   t ets, maar des ndanks t    
k nnen    rk men ter  laatse  an  et  lan e  ed   e res ltaten  an de    t   t ets  etre  en 
  tsl  tend  aarnem n en   nnen  et  lan e  ed en de  n l eds eer  an de  erk aam eden 
 
 
2.3 Effectenbeoordeling 

    as s  an de  eldkenmerken  an  et  lan e  ed en de  ers re d n   an  es  ermde 
s  rten,   rdt  e  rdeeld    r  elke  es  ermde s  rten  et  lan e  ed  an  eteken s kan 
   n      de e t ets n    rdt alleen  ekeken naar de  es  ermde s  rten   t de   et 
nat  r es  erm n    e e s  rten  e  en een Nederlandse      r  ese  es  erm n  en 
m eten   rden  et etst       rk men en e  e t    anneer e  e ten   treden    
 er  ds e al n en   rden   ertreden, dan    n er m  el  k maatre elen n d    m de e  e ten 
te    rk men,  er a  ten    te   m enseren  m te   ld en aan de   et nat  r es  erm n     
 
 l emene s  rten   rden d s n et mee en men  n de e t ets n    e e s  rten    n   dan   
al emeen  n Nederland dat de   nst  e staat  an  nstand   d n  n et  n  et  ed n  k mt d  r 
de meeste  r  e ten     end en  eldt    r de e s  rten een  r  stell n   an de 
 er  ds e al n en   als  eer e e en  n art kelen   1,   5 en   10  an de   et 
nat  r es  erm n     el  eldt de   r  l   t     r nd  an art kel 1 11  
  



 Beschrijving van het plangebied en planvoornemen 

 nderstaand       r 1   s  et  nder  eks e  ed  eer e e en  n relat e t t de d re te  m e  n   
 a el 1  ee t  n aan  ll n          r 1 een   er    t  an de l  at e en  m an   an  et 
 lan e  ed   et  lan   rnemen  s     et  er eel een   re a  ndernem n  te real seren   e 
    ks an  ee t  etrekk n      et  e ele  er eel  
 

 

 

 
Tabel 1: Gegevens plangebied 

Plaats  arendre  t 

Perceel   29 ,  arendre  t 

Oppervlakte onderzoeksgebied 1    0 m2 

 
3.1 Algemene beschrijving van het plangebied 

 et  lan e  ed  s    d t m ment  raakl   end terre n dat  r tendeels   t  rasland  estaat  aar 
 eel  e  ne  erenkla   t ssen te   nden  s       r 2    an de   st  en    d   de  an  et 
 lan e  ed l   en sl  t es en te ens    n er aan de n  rd  st   de,    ten  et  lan e  ed, 
enkele   stallen te   nden       r      n de    d  st  nt  an  et  er eel l  t een  e  elt e  aar 
 ers   llende  lanten     r e en       r      en  esten  an  et  lan e  ed l   en meerdere 
akker  en  e landen, ten    den l  t  et kle ne nat  r e  ed  arn sse  r enden met daar 
aan ren end de   de  aas en ten   sten l   t een  eas alteerde  e    
 



 

 

 

 

 

 



3.2 Planvoornemen 

 e  am l e  ems  s    rnemens  m  n  et m dden  an  et  er eel een   re a ndernem n  te 
         ten een   re a ndernem n   s  et de  ed el n  dat de  e  eker   er meer te  eten 
k mt   er de  a rar s  e    lt  r en nat  r  an de  m e  n        r 5  ee t een  m ress e 
 eer  an  et t ek mst  e   stal en de l  at e     et  er eel  aar d t   rdt  e    d  
 

 

 
3.3 Ligging plangebied ten opzichte van beschermde natuurgebieden 

    nderstaande kaart       r     s te   en dat  et  lan e  ed deel   tmaakt  an  et 
Nat  rnet erk Nederland   et  e  ed maakt  een  nderdeel   t  an een ander  es  ermd 
 e  ed,   als Nat ra 2000,  elan r  k  e de   el e  ed    strate  s  e reser er n  nat  r   et 
d   tst      nde  elan r  ke  e de   el e  ed l  t    12, km a stand  an  et  lan e  ed   et 
d   tst      nde Nat ra 2000  e  ed  s de   de  aas en l  t    225m a stand  
 

 

 

 
  



 n      r    s een   er    t  eer e e en  an  et d   tst      nde Nat ra 2000  e  ed  de 
  es  s    met st kst    e  el  e  a  tatt  en ten       te  an  et  lan e  ed   e e 
    ks an d et  een   ts raken   er st kst  de  s t e   m  eker te    n dat  et  lan   rnemen 
 een st kst  de  s t e  er  r aakt     st kst   e  el    Nat ra 2000  e  ed d ent a art 
st kst   nder  ek   t e  erd te   rden  
 

 

  



 Bureauonderzoek 

  t re ente  ers re d n s e e ens  an de Nat  nale  ata ank  l ra en  a na  N      l  kt dat 
 n    na     et  lan e  ed    nnen een straal  an 5 k l meter  d  erse  es  ermde s  rten    n 
 aar en men     aand    de te  er a  ten    t  en  n  et  lan e  ed,  s een sele t e 
 emaakt  an s  rten d e  n  et  lan e  ed k nnen    rk men   e e  es  ermde s  rten    n 
 eer e e en  n  nderstaande ta el  
 
Tabel 2: Verwachte beschermde flora- en faunasoorten in het projectgebied (Bron: NDFF) 

Soortgroep Soort (wetenschappelijke soortnaam) 
Afstand tot locatie 

[km] 

Vogels waarvan het nest 
jaarrond beschermd is 

   m alk (Falco subbuteo) 0 1 

    erd  Buteo buteo) 0 1 

 a  k  Accipiter gentilis) 0 1 

   sm s  Passer domesticus  0 1 

  er  al    Apus apus  0 1 

   e aar (Ciconia ciconia) 0 1 

 ans  l (Asio otus) 0 1 

  er er (Accipiter nisus) 0 1 

Kerk  l  Tyto alba  0 1 

 le  t alk  Falco peregrinus   0 1 

  ek (Corvus frugilegus) 1 5 

 teen  l  Athene vidalii  1 5 

Vleermuizen 

 e  ne d er  leerm  s (Pipistrellus pipistrellus) 0 1 

    e d er  leerm  s (Pipistrellus nathusii) 0 1 

Kle ne d er  leerm  s (Pipistrellus pygmaeus) 1 5 

 aat l e er (Eptesicus serotinus) 1 5 

 eer leerm  s (Myotis dasycneme) 1 5 

  ee kle r  e  leerm  s  Vespertilio murinus  1 5 

  ater leerm  s (Myotis daubentonii) 1 5 

 

  



 Veldonderzoek 

 et  eld nder  ek  s    2  se tem er 2020   t e  erd d  r     an der  eer   n ta el    s een 
  er    t  eer e e en  an de  eers mstand   eden t  dens  et  eld e  ek   
 
Tabel 3: Weersomstandigheden tijdens veldbezoek van weerstation Rotterdam (bron: KNMI) 

Datum 
Temperatuur ( ) 

     Min.            Max. 
Overheersende 

windrichting (bft) 
Bewolking Neerslag (mm) 

2  09 2020 1 ,9 20,           aar  e  lkt 0 mm 

 
 
 e  n ta el    en emde s  rten k nnen     as s  an  ers re d n s e e ens    rk men  n  et 
 lan e  ed     dens  et  eld e  ek  s  er  l ens na e aan     et  lan e  ed een   n t e 
 er  lt    r   nder andere  de e s  rten   e e  e  nd n en   rden   er nder  er s  rt r e  
  teen e et  
 
5.1 Vogels 

   dens  et  eld e  ek    n enkele al emene    els  rten  e  en  n  et  lan e  ed, d t  aren 
de   arte kraa ,  la  e re  er en de    td      n  et naast ele en  e land  s een  r e   an 
r nd de 15   arte kraa en en ka  en  aar en men d e aan  et   era eren  aren   erder  s 
  er l e end   er  et naast ele en  e land een     erd  e  en d e  erd  e  e aa d d  r de 
  arte kraa en   e     erd  s een s  rt  aar an  et nest  aarr nd  es  ermd  s   aarr nd 
 es  ermde nesten       er l   selen daar an     n n et  aar en men   et kan n et   rden 
  t esl ten dat  e de   els  et  lan e  ed  e r  ken als  r edl  at e   
 
    et  e  elt e  n de    d  st  nt    n t ee   era eerl  at es  e  nden  an    els     de e 
 lekken    n meerder  ka  tte  slakken    en  e  nden       r       t d  dt er   dat een    el 
elders  n de  e landen een slak   ndt en de e meeneemt naar de  e  el  m  et daar   t  et 
slakken   s te  alen    t k nnen  ers   llende s  rten    n  e eest   als merels, l  sters, 
eksters en s ree  en   
 

 

 

 
  



 et  lan e  ed  estaat   t een   en  eld met naast  ele en  e landen,   ermee kan  et d enst 
d en als   era eer e  ed    r de  ers   llende  es  ermde s  rten   len, r      els en de 
   e aar d e  n de  m e  n   an  et  lan e  ed    r k nnen k men   an e e  et relat e  
kle ne    er lak  an  et  lan e  ed  n  er   d n  t t de naast ele en  e land  al d t st k 
 r nd  een essent eel   era eer e  ed    r de e s  rten    n   
 
    et naast ele en  er eel  ten n  rd  sten  staat een   stal  K ed  d 2    elke enkele 
 es   kte   en n en  ee t    r de   er  al   en de    sm s     ter  s de aan l e r  te    r 
de   er  al   n et   t maal  an e e de  m e n n   an  et terras     end en staat d t    s 
   ten  et  lan e  ed en de  erst rende  n l eds eer  an de  erk aam eden    ermee  s een 
ne at e  e  e t    de e   tent ele nestl  at es       r and   t te sl  ten   
 
 en n  rden  an  et   stal    n mmer 2  staan enkele   n  eren  elke d enst    den k nnen 
d en als   nterr est laats  an de rans  l    k de e   n  eren staan    ten  et  lan e  ed en 
de  erst rende  n l eds eren  an de  erk aam eden   
 
5.2 Vleermuizen 

 n  et  lan e  ed    n  een   stallen en   men aan e      et   stal en de   men  n  et 
aan ren ende  er eel    n  e  ntr leerd     es   kte   en n en    r  leerm   en   n  et 
  stal    n enkele  es   kte   en n en  e  nden       r 9     t   stal  alt    ten  et  lan e  ed 
en de  erst rende  n l eds eren  an de  erk aam eden   n de   men     et naast ele en 
 er eel    n  een   ltes,  n er tte    mdelen,  n es  e rde takken en l s an end s   rs 
aan etr   en   
 

 

 

 
 ls   era eer e  ed  ee t  et  lan e  ed  aars    nl  k een   n t e  n et essent eel   n  er and 
met de aan e    e d  an  r en en de  ml   ende  e landen en sl  t es   e   menr           r 
10 d e l   t lan s de   len  lderse  eed  k   rmt een l  n  rm   element  elke m  el  k kan 
d enen als  l e r  te    r  leerm   en   e e   menr    l   t  e   den  alt    ten de  erst ren 
 n l eds eren  an de  erk aam eden   
 



 

 
5.3 Grondgebonden zoogdieren 

   dens  et  eld e  ek    n  een   es  ermde      d eren    s  ren daar an  aar en men  
   r de  es  ermde s  rten d e  n de  m e  n   an  et  lan e  ed    r k nnen k men 
  l ens de  ers re d n s e e ens  as       r and al  ast esteld dat  et    ste    t    n et 
aan e           n    t  s t  dens  et  eld e  ek  nderstree t  
 
5.4 Amfibieën en reptielen 

   dens  et  eld e  ek    n am    e n en re t elen n et  aar en men     r de  es  ermde 
s  rten d e  n de  m e  n   an  et  lan e  ed    r k nnen k men   l ens de 
 ers re d n s e e ens  as       r and al  ast esteld dat  et    ste    t    n et aan e        
   n    t  s t  dens  et  eld e  ek  nderstree t   
 
5.5 Vissen 

 n de sl  t es r nd m  et  lan e  ed k nnen al emene   ss  rten n et   rden   t esl ten   et 
 es  ermde s  rten   e t   l ens de  ers re d n s e e ens  een reken n   e   den te 
  rden   e sl  t es  l   en  e   den en  allen    ten de  erst rende  n l eds eer  an de 
 erk aam eden  
 
5.6 Overige fauna 

   dens  et  eld e  ek    n enkele al emene  l nders  rten  aar en men   als  et kle ne 
k  l  t e,   nt  and    e en  et      eest e     r de  es  ermde s  rten d e  n de  m e  n  
 an  et  lan e  ed    r k nnen k men   l ens de  ers re d n s e e ens  as       r and al 
 ast esteld dat  et    ste    t    n et aan e           n    t  s t  dens  et  eld e  ek 
 nderstree t   
 
5.7 Flora 

  l ens de  ers re d n s e e ens k nnen er enkele  es  ermde s  rten  aat lanten 
   rk men  n een straal  an 1 t t 5 km  an  et  lan e  ed   es  ermde s  rten    n n et 
aan etr   en   l emene s  rten   als de akkerd stel en  r  t   e  lad    n  el  aar en men  
 erder st nd  et  eld   l met  e  ne  erenkla   en  s er  n de    d  st  nt  an  et 
 lan e  ed een st k  an       2 meter aan etr   en  aar  a anse d   endkn     r e t, een 
 n as e e   t   
  



 Conclusie en advies 

6.1 Gebiedsbescherming 

 et  lan e  ed maakt  een  nderdeel   t  an Nat ra 2000  e  ed   e  n ree  le dt n et t t een 
  s eke a name  an    er lakte aan e e en  a  tatt  en  n Nat ra 2000  e  eden    el maakt 
 et  nderdeel   t  an  et Nat  rnet erk Nederland  NNN , de  e lande  erk aam eden   llen 
  r en    r een a name  an  et    er lakte  an  et NNN   e  r   n  e  s  erant   rdel  k 
   r de NNN  e  eden,   erd  r  s  et n  d akel  k  m     de  r   n  e na te  ra en    
t estemm n  n d    s  m de  erk aam eden   t te m  en   eren   
 
 
 e e     ks an d et  een   ts raken   er st kst  de  s t e   m  eker te    n dat  et 
 lan   rnemen  een st kst  de  s t e  er  r aakt     st kst   e  el    Nat ra 2000  e  ed 
d ent a art st kst   nder  ek   t e  erd te   rden  
 
 
6.2 Soortbescherming 

Vogels 
 et   en st k  rasland  n  et  lan e  ed kan d enst d en als  r edl  at e    r  e de   els  
 e e s  rten    n  ed rende de e t  d  es  ermd   nd en    r  et  r edse   en  15 maart 15 
  l     rdt  estart met de  erk aam eden en t  dens  et  r edse   en   nt n e   rdt 
d  r e erkt   llen    els n et t t  r eden k men  n  et  lan e  ed en  al  een  erst r n  
  treden    anneer t  dens  et  r edse   en   rdt  estart, d ent een desk nd   e  l    
   ra  aand aan de  erk aam eden  ast m eten te stellen dat  een  erst r n   an 
 r ed   els  al  laats  nden   erder kan  et  lan e  ed d enst d en als   era eer e  ed    r 
 ers   llende  es  ermde s  rten   len, r      els en de    e aar   e  en de l    n  en  et 
   er lak  an de naast  ele en  e landen en nat  r e  eden kan redel  ker   s   rden 
  t esl ten dat  et  lan e  ed essent eel   era eer e  ed  s   e r  mtel  ke  nt  kkel n   al 
 een ne at e e  n l ed  e  en     et   era eer e  ed  an de e s  rten   en  nt e   n   an 
de   et nat  r es  erm n   s n et n  d akel  k   
 
 
Vleermuizen 
 n  et  lan e  ed    n  een   stallen en   men aan e      et   stal     et naast ele en 
 er eel  ee t enkele  es   kte   en n en, e  ter  alt d t    ten  et  lan e  ed en    ten de 
 erst rende  n l eds eer  an de  erk aam eden   e   men     et naast ele en  er eel 
 e  en  een  es   kte   en n en    r  leerm   en    ermee k nnen  er l    laatsen  an 
 leerm   en   rden   t esl ten    tent eel   era eer e  ed  s  n  et  lan e  ed aan e   , 
e  ter  s d t n et essent eel  an e e de  m an   an de naast ele en  e landen en 
nat  r e  eden   e   menr      de d  k ten  esten  an  et  lan e  ed d ent m  el  k als 
 l e r  te    r  leerm   en     ter  alt   k d t l  nelement    ten  et  lan e  ed en de 
 erst rende  n l eds eer  an de  erk aam eden   ead  seerd   rdt  m de        erl   t n  
aan te  assen    de m  el  ke aan e    e d  an  leerm   en    t    dt  n dat er t  dens de 
s  emer en de na  t  een        erl   t n    rdt  e r  kt  m  erst r n   an  et 
  era eer e  ed  an  leerm   en te    rk men     de e man er kan redel  ker   s   rden 
   rk men dat  leerm   en  erst  rd   rden  Nader  nder  ek naar  leerm   en  s n et 
n  d akel  k   
 
 



Grondgebonden zoogdieren 
   dens  et  eld e  ek    n  een   es  ermde      d eren    s  ren daar an  aar en men  
 et  r nd e  nden  es  ermde     d eren d e   l ens de  ers re d n s e e ens    r 
k nnen k men  n een straal  an 5 km  an  et  lan e  ed   e t  an e e  et aan e   e    t    
 een reken n  te   rden  e   den     r al emene s  rten  eldt de   r  l   t  Nader 
 nder  ek naar  r nd e  nden     d eren  s n et n  d akel  k  
 
 
Amfibieën en reptielen 
   dens  et  eld e  ek    n  een   es  ermde  am    e n en re t elen  aar en men   
 et  es  ermde s  rten   t de e s  rt r e en   e t  an e e  et  nt reken  an  et    ste 
   t     een reken n  te   rden  e   den     r al emene s  rten  eldt de   r  l   t  Nader 
 nder  ek naar am    e n en re t elen  s n et n  d akel  k  
 
 
Vissen 
 et  es  ermde s  rten   ssen   e t     r nd  an  ers re d n s e e ens  een reken n  
 e   den te   rden   l emene   ss  rten k nnen n et   rden   t esl ten,   er   r  eldt de 
  r  l   t   e sl  t es  aar n de   ssen k nnen    rk men  allen te ens    ten de  erst rende 
 n l eds eer  an de  erk aam eden  Nader  nder  ek naar   ssen  s n et n  d akel  k  
 
 
Overige fauna 
 et  es  ermde  n e er elde d ers  rten   e t     r nd  an  et aan e   e    t     een 
reken n   e   den te   rden     r al emene   er  e d ers  rten  eldt de   r  l   t  Nader 
 nder  ek  s n et n  d akel  k   
 
 
Flora 
 et  es  ermde  l ra   e t     r nd  an  aarnem n en t  dens  et  eld e  ek en 
 ers re d n s e e ens  een reken n   e   den te   rden  
 
 
Nader onderzoek 
Na de   t e  erde     ks an  s  e leken dat nader  nder  ek    r de te  er a  te s  rten 
naar aanle d n   an  et   rea  nder  ek n et n  d akel  k  s    t  s n  maals  eer e e en  n 
ta el      de   l ende  a  na   
  



Tabel 4: Overzicht van de onderzochte soortgroepen en onderzoeksresultaten 

Soortgroep Soort (wetenschappelijke soortnaam) Nader onderzoek

Vogels waarvan het nest 
jaarrond beschermd is 

   m alk (Falco subbuteo) Nee 

    erd  Buteo buteo) Nee 

 a  k  Accipiter gentilis) Nee 

   sm s  Passer domesticus  Nee 

  er  al    Apus apus  Nee 

   e aar (Ciconia ciconia) Nee 

 ans  l (Asio otus) Nee 

  er er (Accipiter nisus) Nee 

Kerk  l  Tyto alba  Nee 

 le  t alk  Falco peregrinus   Nee 

  ek (Corvus frugilegus) Nee 

 teen  l  Athene vidalii  Nee 

Vleermuizen 

 e  ne d er  leerm  s (Pipistrellus pipistrellus) Nee 

    e d er  leerm  s (Pipistrellus nathusii) Nee 

Kle ne d er  leerm  s (Pipistrellus pygmaeus) Nee 

 aat l e er (Eptesicus serotinus) Nee 

 eer leerm  s (Myotis dasycneme) Nee 

  ee kle r  e  leerm  s  Vespertilio murinus  Nee 

  ater leerm  s (Myotis daubentonii) Nee 
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Bijlage I Wet natuurbescherming 

Wet natuurbescherming, onderdeel soorten 
 
   r s  rten es  erm n   eldt    r de e  et dat de e  er   t  s     et  ere ken     erstellen 
 an een   nst  e staat  an  nstand   d n   an de e s  rten   e  et maakt   er   r een 
 r  rammat s  e aan ak m  el  k    nnen de e  et   rdt de s  rt es  erm n     edeeld  n 
dr e  ate  r e n   
 

1   e  es  erm n   an alle nat  rl  k  n  et   ld le ende    els  an s  rten d e 
   rk men  n de    als  ed eld  n art kel 1  an de    elr   tl  n en de n et  n d e 
   la e  en emde  ere eld    rk mende trek   els  rten  art    1        

2   e  es  erm n   an  n  et   ld le ende d eren en  lanten  an s  rten d e    rk men 
 n de        r nd  an de  a  tatr   tl  n     la en  ,   ,   ,    en 
nat  r es  erm n s erdra en  art    5     9   

    e  es  erm n   an n et  nder de    enstaande t ee  ate  r e n  allende 
    d eren, am    e n, re t elen,   ssen, da  l nders, l  ellen, ke ers en  aat lanten 
   rk mend  n Nederland,  ermeld  n de    la e  an de   et nat  r es  erm n   art  
  10     11      r de     d er  am    e  en re t els  rten    en men  n de e    la e 
 eldt  een   r  ese  er l   t n  t t  es  erm n    e e s  rten   rden  es  ermd 
 an e e de  reed  n de maats  a     le ende   ert    n  dat de e d eren een 
 es  erm n   e  e en   e andere  n de    la e    en men s  rten   rden  m 
e  l   s  e redenen  es  ermd    ermee  ee t Nederland   t  er n  aan de al emene 
 er l   t n   an  et    d  ers te ts erdra   m k ets are en  edre  de d er  en 
 lants  rten te  es  ermen  

 
 er  ds e al n en   rt kel   5 

1   et  s  er  den  n  et   ld le ende d eren  an s  rten,  en emd  n    la e   , 
 nderdeel a,     de  a  tatr   tl  n,    la e         et  erdra   an  ern       la e        et 
 erdra   an   nn,  n   n nat  rl  k  ers re d n s e  ed    ettel  k te d den    te 
 an en  

2   et  s  er  den d eren als  ed eld  n  et eerste l d    ettel  k te  erst ren  
    et  s  er  den e eren  an d eren als  ed eld  n  et eerste l d  n de nat  r    ettel  k te 

 ern elen    te ra en  
    et  s  er  den de    rt lant n s laatsen    r st laatsen  an d eren als  ed eld  n  et 

eerste l d te  es  ad  en    te  ern elen  
5   et  s  er  den  lanten  an s  rten,  en emd  n    la e   ,  nderdeel  ,     de 

 a  tatr   tl  n       la e        et  erdra   an  ern,  n   n nat  rl  ke 
 ers re d n s e  ed    ettel  k te  l kken en te  er amelen, a  te sn  den, te 
 nt  rtelen    te  ern elen   

  
  t re d n   er  ds e al n en en m  el  k e d t t  nt e   n      r  stell n    rt kel   10 

1   n erm nderd art kel   5, eerste,   erde en     de l d,  s  et  er  den  
a   n  et   ld le ende     d eren, am    e n, re t elen,   ssen, da  l nders, 

l  ellen en ke ers  an de s  rten,  en emd  n de    la e,  nderdeel  ,     de e 
 et,    ettel  k te d den    te  an en  

   de  aste    rt lant n s laatsen    r st laatsen  an d eren als  ed eld  n 
 nderdeel a    ettel  k te  es  ad  en    te  ern elen,    

    aat lanten  an de s  rten,  en emd  n de    la e,  nderdeel  ,     de e  et, 
 n   n nat  rl  ke  ers re d n s e  ed    ettel  k te  l kken en te  er amelen, 



a  te sn  den, te  nt  rtelen    te  ern elen  
2   rt kel    , met   t  nder n   an  et derde en   erde l d,  s  an   ereenk mst  e 

t e ass n     de  er  den,  ed eld  n  et eerste l d, met d en  erstande dat,  n 
aan  ll n     de redenen,  en emd  n  et     de l d,  nderdeel  , de n  d aak    r de 
 nt e   n      r  stell n    k  er and kan    den met  andel n en  

a   n  et kader  an de r  mtel  ke  nr   t n      nt  kkel n   an  e  eden, 
daar nder  e re en  et daar     l ende  e r  k  an  et  n er   te    
 nt  kkelde  e  ed  

   t m     n et  an t e ass n ,   e  ettekst   
    e  er  den,  ed eld  n  et eerste l d,  nderdelen a, en  ,    n n et  an t e ass n     

de   sm  s, de    ss  tsm  s en de  eldm  s    r    er de e d eren       n       
 e    en    daar     e  rende er en    r erende  aken  e  nden  

 
Verordening vrijstelling soorten provincie Zuid-Holland 
 
 e  r   n  e    d   lland a  t  et  ensel  k  r  stell n en te  erlenen  an  er  den ter 
 es  erm n   an s  rten d eren     r nd  an de   et nat  r es  erm n     r de   l ende 
d ers  rten   
 
 ardm  s,  astaardk kker,   sm  s,  r  ne k kker,   n  n , d er m  s, d er s  tsm  s, e el, 
 e  ne   ss  tsm  s,  e  ne  ad,  aas,  ermel  n,    ss  tsm  s, kle ne  atersalamander, 
k n  n, meerk kker, ree, r sse   elm  s,  eldm  s,   s,  e el en   elrat  
 
   enstaande s  rten    n der al e n et  es  ermd     de    r en men  erk aam eden     r 
   en en emde s  rten  l   t de   r  l   t e  ter  an kra  t  
  



Bijlage II Aanbevelingen natuurvriendelijk bouwen 

Naast de   nse  ent es d e    rtk men   t de   et nat  r es  erm n   e en      n relat e t t 
de    r en men  nt  kkel n en de   l ende aan e el n en met als d el de e  l   s  e 
str  t ren  n de  m e  n  te  ersterken   
 
Vleermuizen 
N e       
     m ren    n   termate  es   kt    r  leerm   en   es   kte  ermanente  er l    laatsen 
k nnen   rden  e re erd d  r     de n e       een s    m  r te real seren  an ten m nste 
2  ent meter d e    n l e   en n en  n de   rm  an   en st  t  e en  an 1,5 t t 2  m  reed 
 e en d er  leerm   en t e an  t t de s    m  r   aat l e ers  e  en  at meer r  mte 
n d    m  n te  l e en, namel  k t ssen de 1,  en 2  ent meter       et  e r  k  an  s lat e aan 
de   nnen e el  s  et n  d akel  k er   r te   r en dat er k nstst    aas   rdt aan e ra  t 
met een maas   dte  an   t t 10 m ll meter  m  leerm   en de m  el  k e d te   eden te      
 ast te klam en   e st  t  e en m eten         ten m nste   meter     te  e  nden en n et 
   en ramen    de ren  e laatst   
 
 ls  et n et  e enst  s dat  leerm   en       r   d  r de s    m  r  e e en,  s  et  nmetselen 
 an  leerm  sstenen een   ed alternat e    e r  mte  n een  nmetselsteen  s  e erkt   et  s dan 
  k raad aam  nmetselstenen te k   elen   dat een  r tere  er l    laats  ntstaat  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 en  at e 
 ls een  estaande s    m  r   rdt  e s leerd  l   t er  aak te  e n   r  mte   er  m n   te 
k nnen   n t  neren als   tent ele  er l    laats    r  leerm   en   et  s dan n    el m  el  k 
 nmetselstenen aan te  ren en t ssen  et   nnen  en    ten lad  an de s    m  r  
 

 
 
  e    rden     e el et mmer n  kan   k een  er l    laats   eden aan  leerm   en     r een 
  en n   an 2,5  ent meter  r   te    den t ssen de  e el en de  et mmer n    rdt een 
  tent ele  er l    laats  ereal seerd   et  s  elan r  k dat de  leerm   en  r    e  en, d s de 
 and m et r      n  
 

 
 



 
 
Gierzwaluw 
   r   er  al  en kan  nder andere  e r  k  emaakt   rden  an  nmetselkasten  n de  e el 
en nest annen     et dak   e neststenen k nnen    el     t aar als  n    t aar  n de  e el 
  rden  er erkt  
 

 
 
     et aan ren en  an neststenen  n de  e el  s  et  an  elan  reken n  te    den met de 
mate  an    arm n   an de neststenen   e neststenen m eten        rke r  n n  rdel  k    
  stel  k  er   te  e els   rden aan e ra  t     nder de s  ad    an een   erstek  
 
  k  n nest annen     et dak kan de tem erat  r snel   l  en   e e m eten  nder  een 
 ed n        del  k     estel  k  er   te daken   rden  ele d   e kans  s  r  t dat de   n en 
d t n et   erle en   eker als de daken    n  e s leerd, kan  armte n et meer  ntsna  en en  s 
  er er  tt n  een re el  e aar   aten  n   erstekken en dak   t ml  st n en   eden   ede 
m  el  k eden    r   er  al  en  m te nestelen   e tem erat  r  s d t s  rt  et mmer n en  s 
 eter  ere  leerd en  et  s   ed aan te  l e en d  r de s  rt  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Huismus 
   r    sm ssen kan  eel  emakkel  k nestr  mte   rden  ereal seerd d  r  et   er  laatsen 
 an    els  r  t t t  nder de derde r   dak annen     de e man er   rdt   ldaan aan  et 
     esl  t, maar  l   t  et dak  es   k aar    r de    sm s         sm ssen m et reken n  
  rden  e   den met de e sen d e de s  rt stelt aan    n  m e  n    m te k nnen 
  n t  neren als  r edl  at e m et     eer k rte a stand   ld ende dekk n  en   edsel 
aan e     n de   rm  an  n eemse   men en  lanten     rten als l   ster, l  ster es, 
sleed  rn, me d  rn en  l er    n   er  eel  es   kt    r   
 
Insectenhotels 
   r  nse ten  tels te  laatsen  n een   edselr  ke  m e  n  met  eel  n eemse  l emen 
k nnen  nse ten   rden  el kt   et  s  an  elan   m   ed te letten    de  r  tte en d e te 
 an  et  nse ten  tel en de e te  laatsen    een   nn  e  lek  m de e s   es  l te laten    n  
 en  nse ten  tel kan de d  ers te t l kaal  er r ten en de  nse ten   rmen een   ede 
  edsel r n    r    els en  leerm   en   
 
Checklist groen bouwen 
 erstedel  k n  draa t     aan  et  erl es  an    d  ers te t, maar de        edt   k kansen  
   r s mm  e d eren    n  n e steden en d r en  el s  et  elan r  kste lee  e  ed   aar kan 
 edereen een steent e aan    dra en   
 
 et de   e kl st  r en     en kan  edere      ndernem n , ar   te t     r  e t nt  kkelaar 
   n  r  e ten en  nt er en nat  r r endel  ker maken   et  eant   rden  an enkele s m ele 
 a nee  ra en le dt t t een   d  e s  rt es  erm n smaatre elen   
 
K  k    r meer  n  rmat e     
      e kl st r en    en nl 
        nat  r n l s e  nl 
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1 Inleiding 

Er bestaan plannen voor de realisatie van een horecagelegenheid met restaurant en terras 

voor maximaal 600 á 700 bezoekers op de kruising van de Portlandse Zeedijk met de 

Koedood in Rhoon.  

 

De locatie ligt binnen de 1%-letaliteitsafstand van een hogedruk aardgasleiding van de 

NAM, binnen de 1%-letaliteitsafstand van een waterstofleiding van Air Products en de 1%-

letaliteitsafstand van K1-leiding van RRP. 

nodig. De resultaten van de risicoberekeningen worden in deze rapportage gepresenteerd.  



Externe veiligheid / Graaf van Portland in Rhoon 

5 

2 Normstelling externe veiligheid 

2.1 Risicobenadering 

Het risico voor personen die verblijven in de omgeving van activiteiten met gevaarlijke 

stoffen wordt gevat onder het begrip externe veiligheid (EV). De risicobenadering externe 

veiligheid kent twee begrippen om het risiconiveau voor dergelijke activiteiten in relatie tot 

de omgeving aan te geven. Deze begrippen zijn het plaatsgebonden risico (PR) en het 

groepsrisico (GR). 

Met het PR wordt de aan te houden afstand geëvalueerd tussen de activiteit en kwetsbare 

functies in de omgeving. Of een functie kwetsbaar of beperkt kwetsbaar is, is te vinden in 

het Besluit externe veiligheid Inrichtingen (Bevi) [1]. Voorbeelden van kwetsbare objecten 

zijn woningen, scholen, ziekenhuizen en grote kantoorgebouwen. Beperkt kwetsbare 

objecten zijn onder andere verspreid liggende woningen, sporthallen en bedrijfsgebouwen. 

De volledige Bevi-lijst is opgenomen in bijlage 2 van dit rapport. 

Met het GR wordt geëvalueerd of als gevolg van een ongeval een groot aantal slachtoffers 

kan vallen, doordat een grote groep personen blootgesteld wordt. 

2.2 Besluit externe veiligheid buisleidingen 

Sinds 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van kracht [2]. 

Hieronder is kort de toetsing aan de grenswaarde van het plaatsgebonden risico en de 

oriëntatiewaarde van het groepsrisico geschetst. 

 

2.2.1 Plaatsgebonden risico 

In het kader van de risicobenadering moet de vraag worden beantwoord of er sprake is van 

een relatief hoog risico. Afhankelijk van de kenmerken van de buisleiding en de specifieke 

gevaren voor de omgeving, kan een zekere scheiding tussen buisleidingen en werk- en 

woongebieden gewenst zijn. Bij deze vraagstelling worden de risiconormen gehanteerd, die 

door de rijksoverheid zijn vastgesteld. Voor nieuwe buisleidingen is in het Bevb de eis 

opgenomen dat deze zodanig aangelegd moeten worden conform de best beschikbare 

technieken dat de PR 10-6 contour zo veel mogelijk binnen de belemmeringenstrook komt te 

liggen. Deze plicht rust op de exploitant van de leiding. Deze eis geldt ook als een 

bestaande leiding wordt vervangen. Zo wordt deze strenge norm voor het plaatsgebonden 

risico van toepassing op nieuwe situaties. Het ontstaan van nieuwe knelpunten wordt 

daarmee voorkomen en het ruimtebeslag van nieuwe buisleidingen wordt beperkt tot de 

belemmeringenstrook. 
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De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico is ook van toepassing op bestaande 

buisleidingen. Dit levert in bepaalde gevallen bij bestaande bebouwing1 binnen de 

risicocontour van de buisleiding een knelpunt op. Daar waar kwetsbare objecten zoals 

woningen en scholen binnen de risicocontour PR 10-6 liggen, gaat een wettelijke 

saneringsplicht gelden. De leidingexploitant is hierop aanspreekbaar en neemt binnen een 

overgangstermijn zodanige saneringsmaatregelen dat er sprake is van een acceptabele 

situatie. 

Voor de initiatiefnemer van het ruimtelijk plan geldt dat er geen nieuwe kwetsbare 

bestemmingen gerealiseerd mogen worden binnen de 10-6 contour van het plaatsgebonden 

risico indien aanwezig, en dat deze contour een richtwaarde is voor beperkt kwetsbare 

bestemmingen. Binnen de belemmeringenstrook mogen geen nieuwe kwetsbare objecten 

worden gerealiseerd. De belemmeringenstrook en de buisleidingen moeten in het 

bestemmingsplan worden aangegeven. 

Het Bevb verwijst voor de (niet limitatieve) lijst van kwetsbare en beperkt kwetsbare 

objecten naar het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). 

 

2.2.2 Groepsrisico 

Bij het beoordelen van het GR wordt het (lokale) bevoegd gezag de mogelijkheid geboden 

om gemotiveerd van de oriëntatiewaarde voor het GR af te wijken. Er moet sprake zijn van 

een openbare en goed inzichtelijke belangenafweging, waarin moet zijn aangegeven 

waarom in het specifieke geval daarvan is afgeweken. De beslissing om van de 

oriëntatiewaarde af te wijken is vatbaar voor beroep. Het GR wordt voor het gehele 

relevante gebied berekend. Door middel van bron- of ruimtelijke maatregelen kan mogelijk 

dat risico worden gereduceerd. Daar waar het gaat om het stellen van randvoorwaarden in 

de ruimtelijke ordening wordt het afwegingsgebied echter gemaximaliseerd tot de grens 

waarbinnen nog 1% van de aanwezige personen overlijdt (1%-letaliteitszone). Het GR geeft 

voor dit gebied aan welke bebouwingsdichtheid nog acceptabel is, gelet op de voorgestelde 

oriëntatiewaarde. In het aangegeven gebied is bebouwing dus wel toegestaan maar is de 

dichtheid van bebouwing soms gelimiteerd. 

Bij de toetsing moet worden bezien of de kans per kilometer buisleiding op een bepaald 

aantal slachtoffers groter is dan de oriëntatiewaarde. De oriëntatiewaarde geldt voor zowel 

bestaande als nieuwe situaties. 

De regeling over het groepsrisico in het Bevb vertoont duidelijk overeenkomst met de 

regelingen in het Bevi. Het uitgangspunt is dat er een verplichting geldt om het groepsrisico 

mee te wegen en te verantwoorden bij de vaststelling van een bestemmingsplan, 

inpassingsplan of omgevingsvergunning (projectbesluit) dat betrekking heeft op het 

invloedsgebied van een geprojecteerde of bestaande buisleiding. De toetsing aan de 

                                                      
1 Onder bestaande bebouwing wordt verstaan fysiek aanwezige bebouwing en geprojecteerde 

bebouwing die is toegestaan op basis van een vastgesteld bestemmingsplan of vrijstellingsbesluit  
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oriëntatiewaarde vindt op dezelfde manier plaats als hierboven geschetst. De 

verantwoording van het groepsrisico is op onderdelen iets anders geformuleerd en kent in 

bepaalde gevallen een vereenvoudiging.  

Verantwoording groepsrisico 

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan, op grond waarvan de aanleg van een 

buisleiding, of de aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar of een beperkt kwetsbaar 

object wordt toegelaten, wordt tevens het groepsrisico in het invloedsgebied van de 

buisleiding verantwoord. In de toelichting van dit besluit wordt dan vermeld: 

a. de aanwezige en de op grond van het besluit te verwachten dichtheid van personen in 

het invloedsgebied van de buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede 

veroorzaakt of veroorzaken; 

b. het groepsrisico per kilometer buisleiding op het tijdstip waarop het besluit wordt 

vastgesteld en de bijdrage van de in dat besluit toegelaten kwetsbare en beperkt 

kwetsbare objecten aan de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de lijn die de 

kans weergeeft op een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 

10-4 per jaar en de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers van ten 

hoogste 10-6 per jaar; 

c. indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die worden 

toegepast door de exploitant van de buisleiding die dat risico mede veroorzaakt; 

d. andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de 

voor- en nadelen daarvan; 

e. de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico 

in de nabije toekomst; 

f. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van 

een ramp of zwaar ongeval; 

g. de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de 

buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken, om 

zich in veiligheid te brengen indien zich een ramp of zwaar ongeval voordoet. 

Voorafgaand aan de vaststelling van een besluit als bedoeld in het eerste lid stelt het 

voor dat besluit bevoegde gezag het bestuur van de regionale brandweer in wiens regio 

het gebied ligt waarop dat besluit betrekking heeft, in de gelegenheid advies uit te 

brengen in verband met het groepsrisico en de mogelijkheden tot voorbereiding van 

bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval alsmede 

hulpverlening en zelfredzaamheid. 

 

Beperkte verantwoording 

verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk is en situaties waarin met een beperktere 

verantwoording kan worden volstaan. Er zijn twee situaties waarin volstaan kan worden met 

een beperkte verantwoording (art. 12, lid 3): 
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1. Indien het ruimtelijk besluit betrekking heeft op het gebied tussen de 100% 

letaliteitszone en de 1% letaliteitszone van de buisleiding (in geval van toxische stoffen 

tussen de 1% letaliteitszone en de afstand waarop het plaatsgebonden risico gelijk is 

aan 10-8).  

2. a. als het groepsrisico onder 0.1 keer de oriëntatiewaarde blijft;  

b. als het groepsrisico minder dan 10% toeneemt. 

 

In een beperkte verantwoording van het groepsrisico hoeven slechts vier zaken aan de orde 

te komen, namelijk: 

a. De personendichtheid in het invloedsgebied van de buisleidingen. 

b. De hoogte van het groepsrisico. 

c. De bestrijdbaarheid. 

d. De zelfredzaamheid. 

 

Een nadere beschouwing van risicoreducerende maatregelen en ruimtelijke alternatieven 

met een lager groepsrisico is in dat geval niet nodig. 
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3 Uitgangspunten risicoberekening 

3.1 Ligging plangebied en risicobronnen 

Figuur 2 toont het plangebied ten opzichte van de risicobronnen. Het plangebied ligt binnen 

het invloedsgebied van aardgasleiding NM-415103 van de NAM, buisleiding 

GHY_507_H2_Unimills van Air Products en buisleiding rrp-I6 van N.V. Rotterdam-Rijn 

Pijpleiding Maatschappij. De wijze waarop deze risicobronnen worden berekend en de 

daarbij gehanteerde uitgangspunten worden in dit hoofdstuk beschreven. 

 

 

 

Figuur 1. Plangebied en risicobronnen 

3.2 Hogedruk aardgasleiding 

3.2.1 Carola 

Het risico door hogedruk aardgasleidingen wordt berekend met Carola versie 1.0.0.52 

parameterbestand 1.3. De berekening wordt uitgevoerd met de volgende gegevens: 
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 Het interessegebied. 

 Leidingdatabestand van de leidingeigenaar, in dit geval de NAM. 

 Het aantal personen dat langs de leiding blootgesteld wordt aan de gevolgen van een 

ongeval met de leiding. 

 

3.2.2 Interessegebied 

Het interessegebied is het gebied waar een ruimtelijke ontwikkeling langs een buisleiding 

geprojecteerd is of waar een aanpassing van een bestaande of een nieuwe buisleiding 

gepland is [2]. Met behulp van het interessegebied selecteert de leidingeigenaar de 

relevante gegevens die benodigd zijn voor de berekening.  

 

3.2.3 Leidingdatabestand 

Het leidingdatabestand bevat alle buisleidingdelen, met de bijbehorende leidingspecifieke 

parameters, die zich binnen een afstand van ten minste 1 km + 2 maal de maximale 

effectafstand van het interessegebied bevinden. Enkele kenmerken van de voor het 

plangebied relevante aardgasleiding worden getoond in tabel 1. 

 
Leiding Beheerder Max. diameter 

[inch] 
Druk 
[bar] 

Afstand [m] tot 
1%-letaliteit 

Afstand [m] tot 
100%-letaliteit 

NM-415103 NAM 8 115 140 70 

Tabel 1. Kenmerken hogedruk aardgasleiding 

Het invloedsgebied en de contour waarbinnen sprake is van 100% letaliteit wordt 

weergegeven in figuur 2. Het plangebied ligt gedeeltelijk binnen de 100%-letaliteitscontour. 
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Figuur 2. Invloedsgebied en 100% letaliteitszone van aardgasleiding NM-415103 

3.3 K1-leiding 

3.3.1 Inleiding 

Door het plangebied loopt een pijpleiding van RRP. De ondergrondse K1-leiding heeft een 

diameter van 23.31 inch en een ontwerpdruk van 60 bar. Het pompdebiet is circa 1050 m3 

per uur.  De totale lengte van de leiding is 139 km. Voor deze studie wordt aan beide zijden 

van het plangebied een lengte van 500 m beschouwd. toont het tracé van de leiding. 

De risicoberekeningen zijn uitgevoerd met Safeti-NL versie 8.3. Voor buisleidingen met 

brandbare vloeistoffen is de methodiek beschreven in module C van de handleiding 

risicoberekeningen Bevb [3

voorschriften opgenomen in deze rekenmethodiek. 
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Figuur 3. Tracé K1-leiding RRP 

3.3.2  

 de leiding en 

lekkage uit de leiding. Voor de kans per jaar op breuk van deze ondergrondse leiding wordt 

generiek 1.5 10-4 /km-jr voorgeschreven. De gevolgen van een lek worden verondersteld 

zodanig klein te zijn dat deze geen substantiële risicobijdrage leveren [3].  

Ter plaatse van het plangebied is de diepteligging van de leiding ongeveer 0.9 m [4]. De 

diepteligging wordt verdisconteerd in de een deel van de faalfrequentie, namelijk het deel 

 

In tabel 2 is per faaloorzaak de bijbehorende faalfrequentie gegeven zoals aangeleverd 

door de leidingbeheerder [4]. De resulterende faalfrequentie van de leiding is 3.7 10-5 /km-jr.  

 
Faaloorzaak Faalfrequentie 

[/km-jr] 
Totaal 
[/km-jr] 

Beschadiging door derden 1.77 10-5 1.77 10-5 

Mechanisch 3.23 10-5 7.96 10-6 

Inwendige corrosie 5.71 10-6 1.41 10-6 

Uitwendige corrosie 4.25 10-6 4.25 10-7 

Natuurlijke oorzaken 9.15 10-6 2.26 10-6 

Operationeel/overig 3.40 10-6 3.40 10-6 

Totaal  3.7 10-5 

Tabel 2. Faalfrequentie per faaloorzaak 
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De hoeveelheid brandbare vloeistof die uitstroomt uit een breuk wordt bepaald door de 

vloeistof die vrijkomt binnen de sluittijd van de pomp en door de uitstroming ten gevolge van 

de expansie van de samengedrukte vloeistof. Door RRP wordt rekening gehouden met een 

Met deze totale uitstroom van K1-vloeistof wordt vervolgens de grootte van de plas 

berekend die hierdoor ontstaat. 

In de rekenmethodiek is opgenomen dat de maximale uitstroomduur bij breuk 1800 s 

bedraagt. De afslagtijd is 210 seconden, de doorzet is 2500 m3 per uur [4]. De uitstroming 

binnen de sluittijd is dus 145.8 m3 vloeistof. De uitstroming ten gevolge van de expansie van 

de vloeistof wordt berekend met een gemiddelde compressibiliteit van 9.78 10-10 m2/N en 

een leidinglengte van 12.1 km (leidinglengte tussen het begin van de leiding en de pomp). 

De volumetoename van het product door expansie is dan 20.9 m3. Deze is berekend met de 

volgende formule: 

Ve = . D2 . L . P . Ce 

Met: 
Ve Volume toename van het product [m3] 

D Inwendige diameter van de buisleiding [m] 

L Leidinglengte tussen pompen of pomp en het einde van de leiding [m] 

P Druk ter plaatse van het lek [Pa] 

Ce Compressibiliteit van het product [m2/N] 

 

 

De uitstroming leidt tot een cirkelvormige plas met een plashoogte van 0.05 m en een 

diameter van 65.2 m. K1-vloeistoffen worden gemodelleerd als n-octaan. Voor de toelichting 

op bovenstaande berekeningen wordt verwezen naar de Handleiding Risicoberekeningen 

Bevb [14].  

 

De kans op directe ontsteking is 0.065. De kans op vertraagde ontsteking is 0.935. Voor K1-

vloeistoffen wordt er dus vanuit gegaan dat altijd ontsteking optreedt. Het verschil tussen 

directe en vertraagde ontsteking doet voor het scenario plasbrand niet ter zake. 

 

De breukfrequentie van de leiding wordt daarom toegekend aan het scenario plasbrand. 

Voor de ruimte tussen de ongevalslocaties wordt 5 m aangehouden. 

Scenario Frequentie [/km-jr] Uitstroming [m3] Plasdiam [m] 

Leidingbreuk  3.59 10-5 166.7 58.3 

Tabel 3. -leiding 

3.3.3 Parameters 

De standaard parameters van Safeti-NL versie 8.3 zijn gebruikt voor de berekening. De 

gegevens voor het weerstation Rotterdam worden gebruikt voor de kans op het voorkomen 

van een bepaalde weersklasse. Een ruwheidslengte van 0.1 m is gehanteerd. 
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3.4 Waterstofleiding 

3.4.1 Inleiding 

Door het plangebied loopt een pijpleiding van Air Products. De ondergrondse 

waterstofleiding heeft een diameter van 6 inch en een ontwerpdruk van 20 bar. De totale 

lengte van de leiding is 23.4 km. Voor deze studie wordt aan beide zijden van het 

plangebied een lengte van 500 m beschouwd. Figuur 4 toont het tracé van de leiding. 

De risicoberekeningen zijn uitgevoerd met Safeti-NL versie 8.3. Voor waterstofleidingen is 

de methodiek beschreven in module D van de handleiding [3]. De berekening van de 

 

 

 

Figuur 4. Tracé waterstofleiding Air Products 

3.4.2  

lekkage uit de leiding. Voor de kans per jaar op breuk wordt generiek 1.5 10-4 /km-jr 

voorgeschreven, voor de kans per jaar op lekkage is dat 4.5 10-4 /km-jr.  

Ter plaatse van het plangebied is de diepteligging van de leiding ongeveer 1.0 m [7]. De 

diepteligging wordt verdisconteerd in een deel van de faalfrequentie, namelijk het deel met 

 

De resulterende faalfrequentie van de leiding is 5.46 10-4 /km-jr.  
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De kans op directe ontsteking is 1. Voor de ruimte tussen de ongevalslocaties wordt 5 m 

aangehouden. 

3.4.3 Parameters 

De standaard parameters van Safeti-NL versie 8.3 zijn gebruikt voor de berekening. De 

gegevens voor het weerstation Rotterdam worden gebruikt voor de kans op het voorkomen 

van een bepaalde weersklasse. Een ruwheidslengte van 0.1 m is gehanteerd. 

3.5 Bebouwing 

Voor de inventarisatie van bebouwing en de hiermee gepaard gaande aanwezigheid van 

personen langs de wegroutes en de aardgasleiding is gebruik gemaakt van de BAG-

populatieservice [5]. In aanvulling daarop is bestemmingsplaninformatie geraadpleegd [6].  

De aanwezigheidsgegevens voor de toekomstige invulling van het plangebied is 

aangeleverd door de opdrachtgever. In de bijlage wordt in meer detail ingegaan op de 

modellering van het plangebied en de omgeving. 
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4 Resultaten aardgasleiding 

4.1 Plaatsgebonden risico 

Figuur 5 toont de plaatsgebonden risicocontouren van aardgasleiding NM-415103. De PR 

10-6 contour ligt gedeeltelijk over het plangebied. 

 

 

Figuur 5. Plaatsgebonden risicocontouren aardgasleiding 

 

In figuur 6 is ingezoomd op de PR 10-6-contour en het plangebied. Uit de figuur wordt 

duidelijk dat de kas/moestuin en het bijgebouw gedeeltelijk binnen de PR 10-6-contour 

liggen. 

De normstelling voor het plaatsgebonden risico gaat voor nieuwe situaties uit van een 

grenswaarde van 1.0 10-6 /jr voor kwetsbare objecten, dit betekent dat altijd moet worden 

voldaan aan deze grenswaarden. Voor beperkt kwetsbare objecten is dit een richtwaarde, 

dit betekent dat om gewichtige redenen daarvan mag worden afgeweken. 

Zowel het bijgebouw en de kas zijn geen verblijfsruimten en kunnen worden aangemerkt als 

kwetsbaar noch beperkt kwetsbaar object. 
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Figuur 6. Plaatsgebonden risicocontour 10-6 aardgasleiding over plangebied 

4.2 Groepsrisico 

Tabel 4 toont het groepsrisico als factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde. In de tabel is 

aangegeven hoeveel de berekende frequentie op een bepaald aantal slachtoffers maximaal 

afwijkt van de oriëntatiewaarde. Een factor 0.018 betekent bijvoorbeeld dat het groepsrisico 

meer dan 20 keer kleiner is dan de oriëntatiewaarde. Figuur 7 toont het groepsrisico in de 

huidige en toekomstige situatie. 

 
Nr. Situatie GR t.o.v. OW 

1 Huidig 0.000 

2 Toekomstig 0.018 

Tabel 4. Groepsrisico als factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde (OW) 

In de huidige situatie is er geen sprake van een groepsrisico. Dat wil zeggen, bij een 

frequentie van 1 10-9 (één op de miljard) is het aantal slachtoffers kleiner dan tien. Door de 

ontwikkeling neemt het groepsrisico toe maar blijft het kleiner dan 10% van de 

oriëntatiewaarde. Volstaan kan worden met een beperkte verantwoording van het 

groepsrisico. De onderdelen waaruit deze verantwoording dient te bestaan worden 

beschreven in paragraaf 2.3. 
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Figuur 7. Groepsrisico huidige (links) en toekomstige situatie (rechts) 

In bijlage 2 is het door Carola automatisch gegenereerde rapport voor de toekomstige 

situatie opgenomen met daarin de gedetailleerde uitkomsten van de berekeningen. 
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5 Resultaten K1-leiding 

5.1 Plaatsgebonden risico 

Figuur 8 toont de plaatsgebonden risicocontouren van de K1-leiding. De PR 10-6 contour ligt 

gedeeltelijk over het plangebied. Binnen dit deel van het plangebied is geen bebouwing 

geprojecteerd.  

 

 

Figuur 8. Plaatsgebonden risicocontouren K1-leiding 

In figuur 9 is ingezoomd op de PR 10-6-contour en het plangebied. Uit de figuur wordt 

duidelijk dat de kas/moestuin en het bijgebouw gedeeltelijk binnen de PR 10-6-contour 

liggen. 

De normstelling voor het plaatsgebonden risico gaat voor nieuwe situaties uit van een 

grenswaarde van 1.0 10-6 /jr voor kwetsbare objecten, dit betekent dat altijd moet worden 

voldaan aan deze grenswaarden. Voor beperkt kwetsbare objecten is dit een richtwaarde, 

dit betekent dat om gewichtige redenen daarvan mag worden afgeweken. 

Zowel het bijgebouw en de kas zijn geen verblijfsruimten en kunnen worden aangemerkt als 

kwetsbaar noch beperkt kwetsbaar object. 
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Figuur 9. Plaatsgebonden risicocontour 10-6 K1-leiding over plangebied 

5.2 Groepsrisico 

De berekeningen voor zowel de huidige als toekomstige situatie hebben niet geleid tot een 

groepsrisico. Dat wil zeggen, bij een frequentie van 1 10-9 (één op de miljard) is het aantal 

slachtoffers kleiner dan tien. 
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6 Resultaten waterstofleiding 

6.1 Plaatsgebonden risico 

Figuur 8 toont de plaatsgebonden risicocontouren van de waterstofleiding. De PR 10-6 

contour ligt gedeeltelijk over het plangebied. 

 

 

Figuur 10. Plaatsgebonden risicocontouren waterstofleiding 

 

In figuur 11 is ingezoomd op de PR 10-6-contour en het plangebied. Uit de figuur wordt 

duidelijk dat zich binnen de PR 10-6-contour geen gebouwen bevinden. Het plaatsgebonden 

risico vormt daarmee geen belemmering voor de ontwikkeling. 
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Figuur 11. Plaatsgebonden risicocontour 10-6 waterstofleiding over plangebied 

 

6.2 Groepsrisico 

De berekeningen voor zowel de huidige als toekomstige situatie hebben niet geleid tot een 

groepsrisico. Dat wil zeggen, bij een frequentie van 1 10-9 (één op de miljard) is het aantal 

slachtoffers kleiner dan tien. 
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7 Conclusie 

7.1 Hogedruk aardgasleiding 

Plaatsgebonden risico 

De PR 10-6 contour ligt gedeeltelijk over de kas/moestuin en het bijgebouw die kunnen 

worden aangemerkt als kwetsbaar noch beperkt kwetsbaar object. Het plaatsgebonden 

risico vormt daarmee geen belemmering voor de ontwikkeling van het plangebied. 

Groepsrisico 

In de huidige situatie is er geen sprake van een groepsrisico. In de toekomstige situatie 

neemt het groepsrisico toe tot 0.018 keer de oriëntatiewaarde. 

Het groepsrisico is daarmee lager dan 10% van de oriëntatiewaarde. Dit betekent dat 

volstaan kan worden met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. De onderdelen 

waaruit deze verantwoording dient te bestaan worden beschreven in paragraaf 2.2.2 

7.2 K1-leiding 

Plaatsgebonden risico 

De PR 10-6 contour ligt gedeeltelijk over de kas/moestuin en het bijgebouw die kunnen 

worden aangemerkt als kwetsbaar noch beperkt kwetsbaar object. Het plaatsgebonden 

risico vormt daarmee geen belemmering voor de ontwikkeling van het plangebied. 

Groepsrisico 

In zowel de huidige als toekomstige situatie is er geen sprake van een groepsrisico. Het 

groepsrisico is daarmee lager dan 10% van de oriëntatiewaarde. Dit betekent dat volstaan 

kan worden met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. De onderdelen waaruit 

deze verantwoording dient te bestaan worden beschreven in paragraaf 2.2.2. 

7.3 Waterstofleiding 

Plaatsgebonden risico 

De PR 10-6 contour ligt gedeeltelijk over het plangebied. Binnen dit bevindt zich geen 

bebouwing. Het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen belemmering voor de 

ontwikkeling van het plangebied. 

Groepsrisico 

In zowel de huidige als toekomstige situatie is er geen sprake van een groepsrisico. Het 

groepsrisico is daarmee lager dan 10% van de oriëntatiewaarde. Dit betekent dat volstaan 

kan worden met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. De onderdelen waaruit 

deze verantwoording dient te bestaan worden beschreven in paragraaf 2.2.2.  
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Bijlage 1. Gegevens bebouwing 

1.1. Omgeving 

Binnen het invloedsgebied van de buisleidingen is voor de inventarisatie van de bevolking 

gebruik gemaakt van de BAG-populatieservice [5]. Figuur 12 toont de geleverde bebouwing 

en het plangebied. 

 

Voor de berekening met Carola is een gridgrootte van 5 m gehanteerd. De onderstaande 

bestanden met aanwezigheidsgegevens zijn geleverd. Per bevolkingstype is in de 

bestandsnaam de dag- en nachtaanwezigheid gegeven, bijvoorbeeld voor 

 

 industrie-dag100-nacht30 (totaal 5 personen) 

 wonend_vakantiehuis-dag50-nacht100 (totaal 31 personen) 

 

 

 

Figuur 12. Bebouwing BAG-Populatieservice [8]  



Externe veiligheid / Graaf van Portland in Rhoon 

26 

1.2. Plangebied 

In de huidige situatie is het plangebied braakliggend. Er worden geen personen 

verondersteld. 

 

In de toekomstige situatie is er sprake van een horecagelegenheid. Hiervoor wordt 

uitgegaan van maximaal 700 personen op een dag. Aangenomen wordt dat bezoekers 

maximaal één uur aanwezig zijn in een periode van 10 uur: 6.5 uur overdag en 3.5 uur in de 

avond. In die periode bevinden zich dan 70 personen tegelijkertijd op het terrein. Verder is 

aangenomen dat overdag 25% van de personen zich buiten op het terras 

avonds 10%. 

 

 
Omschrijving Aantal personen Fractie buitenshuis 

Dag Nacht Dag Nacht 

Graaf van Portland 70 70 0.25 0.10 

Tabel 5. Personenaantallen toekomstige situatie Graaf van Portland 
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Bijlage 2. Carola-rapportage 

 

 

 

 

 

 



 

Inhoud 

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

2 Invoergegevens ....................................................................................................... 4 
2.1 Interessegebied ................................................................................................ 4 
2.2 Relevante leidingen ........................................................................................... 4 
2.3 Populatie .......................................................................................................... 5 

3 Plaatsgebonden risico ............................................................................................... 7 
3.1 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor {39D6550E-5299-4A94-9B94-
656AD78CB43E}_415103 van Nederlandse Aardolie Maatschappij BV ........................... 7 

4 Groepsrisico screening .............................................................................................. 8 
4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor {39D6550E-5299-4A94-9B94-
656AD78CB43E}_415103 van Nederlandse Aardolie Maatschappij BV ........................... 8 

5 FN curves ................................................................................................................ 9 
5.1 Figuur 5.1 FN curve voor {39D6550E-5299-4A94-9B94-656AD78CB43E}_415103 van 
Nederlandse Aardolie Maatschappij BV voor de kilometer tussen stationing 4560.00 en 
stationing 5560.00 .................................................................................................. 9 

6 Referenties ............................................................................................................ 10 
 



Pagina 2 van 10  
   

1 Inleiding 
In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde 
resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast 
deze basisinvoergegevens en resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen BevB 
aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand 
overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA 
worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten ze 
door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht van 
de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de Handleiding 
Risicoberekeningen Bevb. 
 
In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding 
Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden 
gevonden in [2, 3, 4, 5]. 
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Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden. 

 Onderwerp Vertrouwelijk/ 

Openbaar 

Aangeleverd 

door CAROLA 

1 Algemene rapportgegevens    
 Administratieve gegevens: 

 naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens 
Bevb) 

 naam en adres van de opsteller van de QRA 

Openbaar Deels 
 
 
Nee 

 Reden opstellen QRA Openbaar Nee 
 Gevolgde methodiek 

 rekenpakket met versienummer 
 parameterbestand met versienummer 

Openbaar Ja 

 Peildatum QRA  
 datum van de berekening 
 datum van aanmaak van de buisleidinggegevens 

Openbaar  
Ja 
Nee 

2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)   
 Gegevens buisleiding 

 naam buisleiding 
 diameter 
 druk 
 eventuele mitigerende maatregelen 

Openbaar  
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

 Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.  
 leiding 
 noordpijl en schaalindicatie 

Openbaar  
Ja 
Ja 

3 Beschrijving omgeving   
 Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties 

 bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 
10-6-contour en het invloedsgebied 

Openbaar  
Ja indien 
ingevoerd  

 Actuele topografische kaart Openbaar Ja indien 
ingevoerd 

 
Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder 
opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is 
gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing) 

Openbaar Nee 

 
Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding 
effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurbedrijven/ 
activiteiten, vliegroutes, windturbines) 

Openbaar Nee 

 Gebruikt weerstation Openbaar Ja 
4 

omgeving    

 
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin 
tenminste is opgenomen: 

Openbaar Ja 

 
Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren 
voor 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 en 10-8 (indien aanwezig) 

Openbaar Ja 

 FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het 
groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste 
overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as 
van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke 
slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot  
10-9 per jaar 

Openbaar Ja 

 FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de 
oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding 

Openbaar Ja 

 Grafiek met de screening van het groepsrisico Openbaar Ja 
 Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt 

kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10-6 per jaar 
zijn 

Openbaar Nee 

 Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA 
zijn meegenomen 

Openbaar Ja 
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2 Invoergegevens 
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 
1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. Voor de berekeningen is 
gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation Rotterdam. De 
gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter. 
 
In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de 
navolgende secties. 
 
2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1  
Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 

 
 
2.2 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 
meegenomen. Voor dit onderzoek is alleen de gearceerd weergegeven leiding relevant. De 
overige leidingen worden niet verder behandeld in dit rapport. De leidingen zijn gevisualiseerd 
in figuur 2.2. 
 

Eigenaar Leidingnaam Diameter 
[mm] 

Druk 
[bar] 

Datum aanleveren 
gegevens 

Nederlandse Aardolie 
Maatschappij BV 

{*}_415100 304.80 110.00 26-10-2020 

Nederlandse Aardolie 
Maatschappij BV 

{*}_415101 254.00 95.00 26-10-2020 

Nederlandse Aardolie 
Maatschappij BV 

{*}_415103 203.20 115.00 26-10-2020 

  
* 39D6550E-5299-4A94-9B94-656AD78CB43E 
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De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en 
mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de 
Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. 
  
De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 
 
Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

 
 
 
Een deel van onderstaande leiding loopt bovengronds waardoor CAROLA voor dat leidingdeel 
geen correcte waarden geeft voor PR en GR. Neemt u contact op met de leidingexploitant voor 
het bepalen van de risico's van deze leiding. 
 

Leidingnaam Begin stationing Eind stationing 

{*}_415103 7306.477 7313.552 

 
 
2.3 Populatie 

bellen hebben 
achtereenvolgens de betekenis: 
 % aanwezig gedurende de dagperiode/ 
 % aanwezig gedurende de nachtperiode/ 
 % buiten gedurende de dagperiode/ 
 % buiten gedurende de nachtperiode/ 
 % overdag aanwezig gedurende het jaar/ 
 gedurende het jaar. 

 
Populatiepolygonen 

Label Type Aantal Percentage Personen 

restaurant Werken 70 100/ 100/ 25/ 10/ 100/ 100 
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Populatiebestanden 

Pad Type Aantal Percentage Personen 

industrie-dag100-nacht30.txt Werken 5 100/ 30/ 7/ 1/ 100/ 100 

wonend_vakantiehuis-dag50-nacht100.txt Wonen 31 50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100 

 
 
De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3 
 
Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 
 

 
 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   

 
 
 



Pagina 7 van 10  
   

3 Plaatsgebonden risico 
Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. 
Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren 
op een achtergrondkaart. 
 
3.1 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor {39D6550E-5299-4A94-9B94-
656AD78CB43E}_415103 van Nederlandse Aardolie Maatschappij BV 

 
 
  

1E-6  

1E-7  

1E-8  
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4 Groepsrisico screening 
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 
gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de 
leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het 
groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer 
segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding 
is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  
 
De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. 
Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde 
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-
curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de 
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.  
 

4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor {39D6550E-5299-4A94-9B94-
656AD78CB43E}_415103 van Nederlandse Aardolie Maatschappij BV 

 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 37 
slachtoffers en een frequentie van 1.28E-007. 
 
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.018 en correspondeert met 
die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 4560.00 en stationing 
5560.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2. 
 
Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor {39D6550E-5299-4A94-9B94-656AD78CB43E}_415103 van Nederlandse 
Aardolie Maatschappij BV 
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5 FN curves 
Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting 
van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor 
elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) 

 
 
 
5.1 Figuur 5.1 FN curve voor {39D6550E-5299-4A94-9B94-
656AD78CB43E}_415103 van Nederlandse Aardolie Maatschappij BV voor de 
kilometer tussen stationing 4560.00 en stationing 5560.00 
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Managementsamenvatting (inclusief CE-bodembelastingkaart) 
 
   r         l s e en       s een    r nder  ek   t e  erd naar  et r s        et aantre  en  an m  el  k 
a  ter e le en   n ent  nele    l s e en        t de   eede   ereld  rl      r de  nder  eksl  at e
 raa   an   rtland te     n rm  et    erende   erk eld   e    ek 
 ert    at es  ema    r  et   steem ert    aat   s  ren   n ent  nele    l s e en            ,    n de 
  l ende  nder  eks asen d  rl  en  
 
Na de  nle d n ,  aar     et  ettel  k kader, de aanle d n , de d elstell n ,  et  nder  eks e  ed en een 
 ekn  t   er    t  an de  e anteerde  r nnen    n  e andeld,  s de  nd  at e ase  es  re en   n de e 
 nder  eks ase  s  nder    t    er   rl    erelateerde  andel n en     e e rten ssen te a  ter alen    n, d e 
d  den    de m  el  ke aan e    e d  an     n  et  nder  eks e  ed   n de t eede  ase  an  et  nder  ek 
 s na e aan    er na  rl  se   dema t   te ten a  ter aald k nden   rden d e   r en    r een r s    
 erla end  r   el  an  et  nder  eks e  ed    er     eldt de aanname, dat  anneer er     n  et  e  ed 
aan e       den    n  e eest, de e     de na  rl  se   dema t   te ten    den    n aan etr   en,  emeld 
en  er   derd    den    n   n de laatste  asen  an  et    r nder  ek    n de a  ter aalde  nd  at es en   ntra 
 nd  at es  e  al eerd en    n e ent eel  erda  te  deel l  at es  n   r   ntale en  ert  ale   n a  e akend  
 ensl tte  s  n  et  nder  ek een   n l s e en een ad  es  mtrent    rt ett n   an  et   s  r n s r  es 
 e  rm leerd     
 
   r en emde  nder  eks ns ann n en  e  en    r  et  nder  eks e  ed  raa   an   rtland te     n
 eres lteerd  n de   l ende  e  nd n en  
 
    as s  an  et  nd  at e  nder  ek kan  esteld   rden dat  et  nder  eks e  ed n et t t  e    ten    
 erded  de  e  eden  ee t  e   rd en er d s  een  e tel  k  erle d are  nd  at es    n a  ter aald   et   ntra 
 nd  at e nder  ek  ee t daarnaast aan et  nd dat er  n delen  an  e de l  at es  n de na  rl  se  er  de 
  dem n re en  e  en  laats e  nden ten  e  e e  an de aanle   an le d n en     r de  nder  eksl  at e 
 eldt der al e dat de e   n  rm  et           als  n erda  t  es     d d ent te   rden   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

        l s e en      ad  seert    m de  e lande  erk aam eden    re  l ere     e   t te   eren en  et 
  s  r n s r  es n et  erder    rt te  etten    e el er  een  e tel  k aant  n are aanle d n   s  m  et 
 nder  eks e  ed  erda  t te  erklaren, ad  seert         l s e en         m  et   t  erend  ers neel 
   ra  aand aan  erk aam eden  n  et te  e erken  e  ed alt  d te  nstr eren  aan de  and  an  et  n de 
   la en    en men  r t   l   e als  ndst   een  erdere a t es te  ndernemen  n  et  e al  an  et 
 n er    t aantre  en  an m n t e erda  te    e ten en d re t   nta t    te nemen met de   laatsel  ke  
  l t e  tele   n  0900       





  
 
 

  
 

 

Inleiding 
 
   een  n ekend aantal  laatsen  n Nederland l   en n     mmen,  ranaten en andere m n t eart kelen   t 
de   eede   ereld  rl         et s  ntaan aantre  en  an e  l s e en  ntstaat een  er    d  e l   e dsr s    
d  rdat  et e  l s e  d  r  er er n  kan e  l deren   n ed elde e  l s es k nnen d del  k letsel aan mens 
en d er, en   are s  ade aan mater eel en m l e  t t  e  l   e  en   e ens kan een s  ntane   ndst 
res lteren  n meerk sten d  r sta nat e  an de   t  er n s erk aam eden   n d t  nle dende     dst k   llen 
allereerst  et  ettel  k kader, de d elstell n , de aanle d n  en  et  nder  eks e  ed  an de    rl   ende 
  rea st d e   rden  e andeld   ensl tte   l t een   er    t  an  eraad lee d  r nnenmater aal      
 
1.1 Wettelijk kader 
 
    dr s     n  et  erk eld  an  et   s  ren  an   n ent  nele    l s e en       s  et  n er a  t 
aantre  en  an de e         et   t  eren  an  erk aam eden  n de   ater   dem en     ndesk nd    andelen 
met aan etr   en    e ten    erd  r  estaat  et  e aar     et  n e enst t t    t  erk n  k men  an   , dat 
 r te   t erk n s e  l en te ee  kan  ren en    r mens, d er, m l e  en mater eel   et    r en emde r s    
d et         r  nd en    ra  aand aan   dem n re en  een     n  ld ende  nder  ek   rdt  edaan naar 
de m  el  ke aan e    e d  an    1  
 
   een  nder  ek naar     s d  erse  et  en re el e  n   an t e ass n     er nder staat een   er    t  an 
de meest rele ante  etten en re els d e  etrekk n   e  en    de  m an  met         r ndr erende 
 erk aam eden  
 
  r e ds mstand   eden et,   esl  t en re el n   
  emeente et  
   erk eld   e    ek  ert    at es  ema    r  et   steem ert    aat   s  ren   n ent  nele    l s e en 

              
   et  a ens en m n t e  
    ks  nan  er n   

 
 e Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)  e at re els    r  erk e ers en  erknemers  m de  e  nd e d, 
de  e l   e d en  et  el   n  an  erknemers en  el stand  e  ndernemers te  e  rderen    el  s  m 
 n e allen en   ekten te    rk men d e d  r  et  erk k nnen   rden  er  r aakt   e  r   et  m at 
al emene  e al n en en r   tl  nen   ana  199   eldt    r alle  erk aam eden  an  t de  r   et een 
 ettel  ke  er l   t n   m een r s     n entar sat e en  e al at e          t te   eren  n de    r ere d n s ase 
 an  et  r  e t    el  s  m    ra  te  e alen    er t  dens de   t  er n s ase  an een  r  e t r s    s te 

aan aard aar  e l   e dsn  ea   
 
    as s  an art kel 1 0  an de Gemeentewet l  t de  esl ss n s e  e d e d  m al dan n et t t  et   s  ren 
en r  men  an      er te  aan      et   lle e  an   r emeester en  et   ders   e   r emeester  s 
 erant   rdel  k    r de   en are  rde en  e l   e d   nnen de  emeente      as s  an de art kelen 1 2, 1 5 
en 1    an de  emeente et kan de   r emeester    r  et  and a en  an de   en are  rde       r  et 
 e erken  an e ent eel  e aar  e elen    al emeen  er  ndende 
 aar naar      rdt  e    t     aar een     s aan etr   en  
 
 e  elan r  kste re el e  n  met  etrekk n  t t      l t   t art kel   10  an  et  r   esl  t,  aar n een d re te 
 er     n   s    en men naar  et de    en emde Werkveldspecifiek Certificatieschema voor het Opsporen 
van Conventionele Explosieve (WSCS-OCE)   n de e             rden  r  ese sen  esteld aan  et  

                                                      
1    r nadere  n    etre  ende  et  en  re el e  n  k nt         enden t t      e  l s e en  s  r n  nl   



  
 
 

  
 

 
  s  ren  an   n ent  nele e  l s e en,  aar nder   k    r   rea st d es als de e      der el  ke st d es 
d ent ten m nste   ldaan te   rden aan de m n male  nder  eks ns ann n en   als de e  n  et           
   n  es  re en     
 
Naast  et as e t  an de Arboveiligheid d e      e lande   dem n re en k mt k  ken,  s er   teraard   k  et 
as e t  an de Openbare Orde en Veiligheid d e een r l s eelt   m   k de  d re te   m e  n   an  et 
 erk e  ed te k nnen  es  ermen,  s  et  an  elan  dat er  e l   en   n  rm de  et  en re el e  n   e erkt 
  rdt     el       rea st d es  aar n  et m  el  k r s      rdt  ast esteld, als     de daad erkel  ke   s  r n 
 an     
 
 m  n aanmerk n  te k men    r een   er e ds   dra e  n de      s  r n sk sten, d enen de e k sten    r 
reken n  te    n  an de  emeente, met d en  erstande dat    r  e aalde k stens  rten  an r  ks e e een 
   dra e kan   rden  erstrekt   a  et  emeente  nds    t  nder n    rmen k sten  an  erk aam eden d e 
 er and    den met   s  r n en d e  et  e  l     n  an d  r  et    k    d  r een    der  an een   n ess e 
als  ed eld  n art kel  , eerste l d  an de     r e  et     ks aterstaat en  r  a l   e n t eerde  r  ts  al  e 
 n rastr  t rele  r  e ten,   als de aanle  en  nder   d  an  e en en s   rl  nen,  a  er erken en 
d  k er eter n en   ana  2015  s de Bommenregeling  e      d en k nnen alle  emeenten  n  e al  an 
  s  r n  en r  m n   an e  l s e en een    dra e  an  0    n de k sten  nt an en d  r een raads esl  t  n 
te d enen   e k sten d e  n aanmerk n  k men    r  er  ed n     n  el  k aan de k sten d e  nder  et   de 
Bijdragebesluit  ede lareerd k nden   rden,  n l s e  de daar mtrent eerder  e  mm n  eerde 
 ele dsre els   et de   er e el n  naar  et  emeente  nds  erd  een  erander n   n  et s  rt k sten dat 
   r  er  ed n   n aanmerk n  k mt,  e   d  
 
1.2 Doelstelling 
 
 e d elstell n  en de te   l en  erk    e    r een    r nder  ek    n  n  et           als   l t 
 ms  re en   
 
Het vooronderzoek heeft tot doel om te beoordelen of er indicaties zijn dat binnen het onderzoeksgebied CE 
aanwezig zijn, en zo ja, om het verdachte gebied [in horizontale en verticale dimensie] af te bakenen. Het 
vooronderzoek bestaat uit zowel het inventariseren als beoordelen (analyseren) van bronnenmateriaal en 
resulteert in een rapportage en een CE bodembelastingkaart. 2 
 
 et   t an s  nt  an de e st d e  s  et  erkr   en  an een, d  r m ddel  an  et  er amelen en  er erken 
 an rele ant    st r s     e tenmater aal,  e  ndeerd ant   rd    de   l ende dr e kern ra en  
 
1  s  et  nder  eks e  ed       n delen   er an  etr kken  e eest       rl  s andel n en en  s er daard  r 
 s rake  an een  er    d r s        et aantre  en  an   n ent  nele    l s e en,   te el  an  erda  t 

 e  ed   n d t  e al   rdt  es r ken   er  erle d are en te  er    ren  nd  at es  
 
2    n er  e e rten ssen a  ter aal aar d e een aan     n    rmen dat een  m  el  k  erda  t   e  ed    

een deel   er an als  n erda  t kan   rden aan emerkt   n d t  e al   rdt  es r ken   er  erle d are 
en te  er    ren   ntra  nd  at es  
 

   nd en er s rake  s  an  erda  t  e  ed  at  s dan de te  er a  ten     ds  rt, de s  s  rt,  et kal  er 
  de  e    tsklasse, de nat  nal te t en de  ers    n n s  rm  an de m  el  k aan e   e    en    r de 
    ds  rt a  er m n t e  te ens  et t  e  ntstek n s nr   t n en en  et  er a  te aantal  
 

 

                                                      
2              als    en men  n    la e      an de  r e ds mstand   edenre el n  , 1    



  
 
 

  
 

 
dat  e tel  k  aststaat dat er    de aan ed  de  

l  at e  el     een    l   en, maar  ee t ant   rd    de  raa      et      as s  an  et  er amelde en 
 eanal seerde  r nnenmater aal  aannemel  k  s dat  n een  e aald  e  ed    k nnen   rden aan etr   en  
 nkel d  r m ddel  an   s  r n s erk aam eden kan de  e tel  ke aan e    e d en e a te l   laats  an    
  rden  ast esteld   en   rea st d e als de e kan   ert e een  nder    de aanle d n   e en  
 
1.3 Aanleiding 
  
 n de na   e t ek mst    n er   demr erende a t   te ten   nnen  et  raa   an   rtland te 
    n   e land   mdat er     et m ment  an s  r   en n    een r s    e al n    n  rm de    erende  et 
en re el e  n   s    esteld,  s d  r         l s e en      een    r nder  ek   t e  erd   e e   rea st d e 
 s d  r         l s e en        t e  erd   n  rm  et  n Nederland    erende            
 
1.4 Onderzoeksgebied 
 
 e  nder  eksl  at e  raa   an   rtland te     n l  t    de rand  an de  emeente  l rands aard, t ssen 
de  laatsen     n en  arendre  t   e l  at e  ee t m menteel een a rar s  e   n t e en  ee t een m ddels 
 r      r   erekend    er lakte  an 2,   e tare   
 
1.5 Historisch-Geografische Informatie  
 
 an e  en l  at e er     n en een essent  le r l k nnen s elen      et  aststellen  an de rele ant e  an 
a  ter aalde  nd  at es,   rdt er  ekeken naar de  e  ra  s  e s t at e    r    ten t  de  an aan an   an de 
  rl       d e man er k nnen m  el  k rele ante l  at e er     n en d e   t  et    d  e straat eeld    n 
 erd enen t      rden a  ter aald   
 
Kaartmater aal dat  n    t  ee t  n  et  nder  eks e  ed t  dens de   rl  s aren,  s a k mst     t  et  aar 19    
    et kaartmater aal, a k mst    an  et Kadaster,    n l  at eaand  d n en  aarneem aar als   lder 
Karn sse, N e  e K ed  d,   len  lder,  eed  k,   rtland,    d  lders  e   ater n  en  an  err tse   lder 
 
  er    t  an  et te  nder  eken  e  ed  e r  e teerd    de kaart  an 19  ,  s    en men    de   erna 
  l ende  a  na  
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1.6 Bronnen 
 
     et  nd  at e nder  ek d enen   l ens  et           een aantal  r nnen  er l   t te   rden 
 eraad lee d    n  et na  l ende   er    t staat s  emat s    eer e e en  elke  r nnen d t    n en    
  eraan     d t  nder  ek  e   r  s  e e en    t  nele  r nnen k nnen  n  e aalde s t at es   rden 
 e anteerd   n de  rakt  k  s  et de  nder  eker  an de st d e d e de n  d aak   ert e  ns  at    el   t n en 
en  edeta lleerde   er    ten  an de  eraad lee de   r nnen    n    en men  n Bijlage 1   
 
Bronnen conform WSCS-OCE: Raadplegen: Geraadpleegd

Verplicht Optioneel 
 eeds   t e  erd    r nder  ek     a 
  terat  r     a 
 emeentel  k en  r   n  aal ar   e  te   tterdam en  en  aa      a 
Nederlands  nst t  t    r   l ta re   st r e  n  en  aa  
 N     

    a 

 nst t  t    r   rl  s ,   l  a st en  en   dest d es te 
 msterdam  N     

    a 

   l s e en   r  m n sd enst  e ens e te   ester er  en 
   s   k 

    a 

    t  t   lle t e  n  ers te t   a en n en     a 
    t  t   lle t e      ra  s  e   enst    lle     a 
    t  t   lle t e   e  er al  e  nna ssan e 
 r    es Nat  nal   lle t  n     er al    t  ra    
  d n  r    

    a 

  e Nat  nal  r    es    nden      a 
  ndesar       l t rar       re   r       a 
  e Nat  nal  r    es    as  n t n        Nee 
 et   en    Nee 

 
 
 
 
N et  n  et            en emde  r nnen, maar d  r de   tent  le meer aarde t    d  r         l s e en 
      eraad lee d,    n  
 
BRON VERPLICHT OPTIONEEL GERAADPLEEGD 
 em  stat s    n  rmat e  e eer   n ster e  an  e ens e 
      te    s   k 

n   t  n   t   a 

Nat  naal  r   e  te  en  aa  n   t  n   t   a 
 
 

 
 
 
   r  et    r aande   rdt  n    tel  k dat         l s e en          d t  nder  ek   k enkele rele ante en    
  t  nele  r nnen raad lee t en    dat  e  ed d s  erder  aat dan de    r es  re en, m n male 
 ns ann n s er l   t n    eden   er   r  s  et  e t dat     as s  an kenn s en eerdere er ar n en reken n  
 e   den  s met de m  el  k e d dat de e  r nnen  aarde  lle  n  rmat e k nnen  e atten    r d t s e    eke 
 nder  eks e  ed   

                                                      
           , 1   

Tabel 1:   er    t  an  al dan n et  eraad lee de    rele ante   er l   te en   t  nele  r nnen   als  er   rd  n  et 
   erende            

Tabel 2:   er    t  an  eraad lee de  r nnen,  elke n et  n  et            n    als   t  neel, n    als  er l   t  
   n  en emd  
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Het indicatieonderzoek 
 
 n  et  nd  at e nder  ek   rdt     as s  an  r nnen nder  ek  ast esteld     et  nder  eks e  ed m  el  k 
 etr kken  s  e eest       rl  s andel n en  
 
2.1 Indeling en opzet van het indicatieonderzoek 
 
 n d t     dst k   rdt ten eerste  et   t an s  nt    r de  e  rdel n   an de rele ant e  an een  nd  at e 
t e el   t    er     l end   rdt  er  r ns  rt tekst eel samen e at  elke  nd  at es er t  dens  et  nder  ek 
   n a  ter aald   e  nd  at es d e  etrekk n  k nnen  e  en     et  nder  eks e  ed   llen   te ndel  k  in
paragraaf 2.4   m ddels een   r n l   s     er    t   rden  eer e e en en    rele ant e   rden 
 e  rdeeld   e  n t e e a  aken n   an  erda  te l  at es  e e rt  as  anneer   k e ent ele   ntra 
 nd  at es    n  ast esteld  
 
2.2 Uitgangspunten voor de beoordeling van de relevantie van een indicatie 
 
     et  e  rdelen    de      et  nd  at e nder  ek a  ter aalde  n  rmat e  nd  at e rele ant  s    kan    n, 
  rdt  et sele t e r ter  m   t  et           t e e ast   
 
Indicaties / contra-indicaties dienen een locatieverwijzing te hebben, aangezien deze essentieel is om te 
bepalen of de informatie relevant is voor de aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied   
 
 nd en de l  at e er     n  n et  er   st naar de  m e  n   an  et  nder  eks e  ed       een andere     e 
een relat e met  et  nder  eks e  ed  ee t, dan   rdt de a  ter aalde  n  rmat e n et  n de ra   rta e 
   en men    als n et rele ant  e  rdeeld    erd  r   rden  et  nder  ek     e tel  k m  el  k  e   den en 

 
2.3 Achterhaalde indicaties uit het geraadpleegde bronnenmateriaal 
 
2.3.1 Reeds uitgevoerde vooronderzoeken 
  n  rm de e sen d e  n  et             rden  esteld aan een    r nder  ek,  s een  n entar sat e 
 emaakt  an reeds   t e  erde   rea st d es    t de e  n entar sat e  s  e leken dat er    r de d re te 
 m e  n   an  et  nder  eks e  ed  n  et  erleden een    r nder  ek naar  et r s        et aantre  en  an 
  n ent  nele    l s e en  s   t e  erd     r         l s e en       s na raa   edaan  at de  e  nd n en 
   n  e eest  an d t  nder  ek   eant   rd  s dat  et   ereenk mst  e deel e  ed dest  ds als  n erda  t  s 
aan emerkt 5 
 
2.3.2 Literatuur 
   r l terat  rst d e  s  et al emene  eeld  an de   rl  s aren    r de  m e  n   an  et  nder  eks e  ed 
 es  etst   e  nder  eksl  at e  el    rmt  n l terat  r  een  nder er   
 
2.3.3 Lokale, regionale en provinciale archieven 
  t l kale, re   nale en  r   n  ale ar   e en    n  een  e e ens naar   ren  ek men  aar n  et 
 nder  eks e  ed     aar d re te  m e  n  een  nder er    rmen  
 
2.3.4 Nationale archieven 
 n nat  nale ar   e en  s  n  rmat e a  ter aald  aar  t  ekend  s  e  rden dat  el s aar de d re te 
 m e  n   an  et  nder  eks e  ed, maar n et  et  lan e  ed  el   nderdeel  s  e eest  an een 
 erded   n s erk  n de   rm  an  alen elden en  em  nde l  at es 
 

                                                      
           , 1   
5  ma l  rres  ndent e dd   0 09 2020 met  ar   n     
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2.3.5 Nationale luchtfotoarchieven 
Nat  nale l   t  t ar   e en  es   kken   er  eelden  an  et  nder  eks e  ed d e k al tat e   es   kt    n 
 m  et  nder  eks e  ed te anal seren    de aan e    e d  an m n t e erelateerde   dem erst r n en  
 e e   namen    n aan es  a t en  eanal seerd,  aar    n et  ast esteld  s dat de  nder  ekl  at es     
  rl  s andel n en  etr kken    n  e eest  
 
2.3.6 Internationale archieven 
 n de  eraad lee de  nternat  nale ar   e  es  e den a k mst    an   e Nat  nal  r    es te   nden en  et 
  l t r   ndesar     te  re   r     n  een  er     n en naar  de  m e  n   an   et  nder  eks e  ed 
aan etr   en   
 
2.3.7 Internationale luchtfotoarchieven 
 e  nternat  nale l   t  t ar   e en  leken  een  n   del  ke meer aarde te    n    de reeds  erkre en 

 e en  
 
2.4 Chronologisch overzicht van achterhaalde indicaties en hun relevantie 
 
 et   r n l   s     er    t  an de a  ter aalde  nd  at es d e rele ant k nnen    n    r  et 
 nder  eks e  ed  raa   an   rtland te     n , tre t      de   erna   l ende  a  na s   
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 Het contra-indicatie onderzoek 

 n  et  nder  eks e  ed k nnen na de   rl   a t   te ten  e  en  laats e  nden d e de kans    de 
aan e    e d  an   n ent  nele e  l s e en k nnen  e n l eden   e e a t   te ten k nnen       r eeld 
   n   nt ra  n en, de aanle   an  e en en  ater an en, a rar s  e a t   te ten,  et aanle  en  an 
ka els en le d n en,       an   stallen et       de e  andel n en ma  n rmal ter  er nderstelt   rden 
dat e ent ele aan etr   en   rl  sresten    den    n  emeld en  er  md   n d t     dst k   rdt 
na e aan  n   e erre der el  ke   ntra  nd  at es k nnen   rden a  ter aald en  n   e erre de e      
m  el  ker   s  e  en    r edaan  

3.1 Achterhaalde gegevens uit het gemeentelijk  / provinciaal archiefonderzoek 

     est der n   an  et  emeentel  k    r   n  aal ar   e     n  een   n rete  e e ens  e  nden  mtrent 
na  rl  se   dema t   te ten   nnen  et  nder  eks e  ed  

3.2 Beeldvergelijking  

 et  aststellen  an  r ndr erende a t   te ten  e e rt   n  rm  et  estelde  n  et           deels aan 
de  and  an  eeld er el  k n   an satell et eelden met l   t  t  s   t  et t  d ak 19 9 19 5     de e 
man er   rdt  etra  t  m     t are  erander n en aan  et lands  a  te a  ter alen en   d ende 
e ent ele r s     erla ende  a t ren    ntra  nd  at es      de de  n t e e r s    e al n  te k nnen  e en  

   de   l ende  a  na  tre t   t ee a  eeld n en  an de  nder  eksl  at e    n a  eeld n   s a k mst   
  t  et  aar 19 5, de andere a  eeld n   s de meest re ente   name  an  et  nder  eks e  ed  

 er el  k n  t ssen  e de   name maakt  n    tel  k dat er  n de na  rl  se  er  de enkel  erander n  
 aarneem aar  s    r  at  etre t  

 e  er   der n   an een t eetal  kle ne    stallen  n  et n  rden  an  et  nder  eks e  ed  
 en l  at e    r  et de  neren  an    n  n  et    d  sten  an  et  lan e  ed  

   de e t    ra  s  e  erander n en  e aard    n  e aan met   dem n re en  s n et  ast esteld, 
 aard  r er     as s  an  eeld er el  k n   een s rake  s  an  n mst tel  k aant  n are   ntra 
 nd  at es  n  et  e  ed  
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3.3 Kaartvergelijkingen 

 m te   ld en aan  et           en  m m  el  ke na  rl  se   dema t   te ten     as s  an 
aan  llend  eeldmater aal  ast te k nnen stellen,  s te ens  e r  k  emaakt  an mater aal a k mst    an 
 et Kadaster te    lle   er  ers    n n   an n e   kaartmater aal  n de  aren 195 , 19  , 19  , 19  , 
199  en 200    rdt  n de e  ara raa  een   er    t  et  nd   er el  k n    ert ssen maakt  et m  el  k 
 m de na  rl  se  e  eds nt  kkel n   ast te k nnen stellen en de    r aande  eeld er el  k n en  an 
paragraaf 3.2 te  er    ren  

 

  er    t  an  et  nder  eks e  ed, 
 e r  e teerd    een kaart   t 195   
 r n       ra  s  e   enst Kadaster 
te    lle   
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  er    t  an  et  nder  eks e  ed, 
 e r  e teerd    een kaart   t 19    
 r n       ra  s  e   enst Kadaster 
te    lle   

  er    t  an  et  nder  eks e  ed, 
 e r  e teerd    een kaart   t 19    
 r n       ra  s  e   enst Kadaster 
te    lle   
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  er    t  an  et  nder  eks e  ed, 
 e r  e teerd    een kaart   t 19    
 r n       ra  s  e   enst Kadaster 
te    lle   

  er    t  an  et  nder  eks e  ed, 
 e r  e teerd    een kaart   t 199   
 r n       ra  s  e   enst Kadaster 
te    lle   
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  t  er el  k n  t ssen    r aande   er    ten  alt    te maken en  s  e er   eerd dat er   nnen  et 
 lan e  ed  een  r  ts  al  e,     t are   dem n re en  e  en  laats e  nden   

3.4 KLIC-melding 

 en  e  e e  an  et  n kaart  ren en  an   ntra  nd  at es  s     0 se tem er 2020 d  r      
   l s e en      een K    meld n   edaan      et Kadaster te    lle 1   e K    meld n   ee t de 
 nder r ndse  n rastr  t  r  n  et  lan e  ed  eer   e  er amelkaart  an de K    meld n   s m ddels 
 r      r     de    d  e t    ra  e  e laatst,  aarna de ka els en le d n en    se   r als m  el  k    n 
 es t eerd    t alles   rdt     et   er    t    de   l ende  a  na  eer e e en   

 es ltaat  an de e K    meld n   s de  etens  a  dat er       n en r nd  et te  e erken  e  ed 
 nder r ndse  n rastr  t  r  e  ndt   en kan er  an   t  aan dat     de aanle   an de    kaart  et  nde 
ka els en le d n en e ent eel aan e   e       den    n    emerkt,  emeld en  er   derd   

 e e  enaren    e eerders  an de ka els en le d n en  etre  en   l ens de le enda  an  nderstaande 
kaart   

  tterdam    n     le d n       N    est     sle d n   e aarl  ke  n   d  
Nederlandse  ard l e  aats  a              sle d n   e aarl  ke  n   d  
  r  r d  ts Nederland          sle d n   e aarl  ke  n   d  

16  ermeld d ent te   rden dat de  e e ens  mtrent  nder r ndse  n rastr  t  r   als de e d  r de   t e  erde 
 r  ntat e    n  erkre en, een  eld   e dsd  r  e  en  an ma  maal 20  erkda en na aan raa   

kaartoverzicht 6:   er    t  an  et 
 nder  eks e  ed,  e r  e teerd    
een kaart   t 200    r n       ra  s  e 
  enst Kadaster te    lle   
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3.5 Samenvatting naoorlogse werkzaamheden  

 e  n l deerd d ent te   rden dat  et  nder  eks e  ed  raa   an   rtland te     n
 erander n en  nder e     s  e eest      alt   t  e e ens  mtrent aan ele de  nder r ndse 
 n rastr  t  r    te maken dat er  n delen  an  et  nder  eks e  ed le d n en    n  ereal seerd,  aar an 
 esteld kan   rden dat de e d  r m ddel  an   demr erende  erk aam eden t t stand    n  ek men  

 an en men kan   rden dat men e ent eel aan etr   en           en en emde  erk aam eden 
 ee t  emeld en dat de e    de daar   r    r es  re en     e    n  er   derd en  ern et  d   e 
a  ter aalde na  rl  se  erk aam eden   rmen daard  r   ntra  nd  at es     et nader  ast te 
stellen r s    r   el  
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 Afbakening verdacht gebied 

4.1 Evaluatie afweging indicaties en contra-indicaties 
 

    as s  an  et  e anteerde  r nnenmater aal  s  ast esteld dat de  nder  eksl  at e ten t  de  an de 
  eede   ereld  rl   n et  etr kken  s  e eest       rl  s andel n en   r    n d s  een  e tel  k 
 erle d are  nd  at es a  ter aald   erder  s   t  et  nder  ek  e leken dat er   nnen delen  an  et 
 nder  eks e  ed  n de na  rl  se  er  de   dem n re en  e  en  laats e  nden   e e  etre  en de 
aanle   an d  erse le d n en  elke   nnen een deel  an  et  nder  eks e  ed aan e       n   
 

4.2 Horizontale en verticale afbakening verdacht deelgebied 

 e  en de e al at e   t    r aande  ara raa ,  s  et a  akenen  an  erda  te  e  eden n et rele ant  

4.3 Mogelijk aan te treffen munitieartikelen  

 e  en    r aande   n l s e,  s  et  eer e en  an te  er a  ten m n t eart kelen n et rele ant  
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 Leemten in kennis 

 an e ent ele meld n en    r  m n en  an   erm ede  e  l s e en  n    d re t  ren end aan  et  
 nder  eks e  ed    n   er de  er  de 19 0 19   en 19   19 0  een  e e ens meer  ekend     
de     en  et      

 e aalde  nd  at es d e    n aan etr   en  n l terat  r en ar   e st kken    n n et te  erle den naar  
een s e    eke l  at e        n er       r eeld  es  r    n en  an   rl  s andel n en   nnen de re    
 an  et  nder  eks e  ed a  ter aald, maar  s  et d  r  e rek aan een s e    eke  laats e al n  
n et m  el  k  m rele ante    r  et te  e erken  e  ed  e tel  k  ast te stellen   en    r eeld   er an 
 s de meld n  dat er    11  e r ar  19 1  e en   mmen  n     n    den    n  e allen   e tel  ke 
 erle d aar e d naar  et  nder  eks e  ed  s d  r  et  e rek aan s e     at e n et m  el  k  
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 Conclusie en advies 

 et d el  an de e st d e  s  et  erkr   en  an een, d  r m ddel  an  et  er amelen en  er erken  an 
rele ant   st r s    e tenmater aal,  e  ndeerd ant   rd    de   l ende dr e kern ra en  

1   s  et  nder  eks e  ed    delen   er an  etr kken  e eest       rl  s andel n en   nd  at es  en  s  
er daard  r s rake  an een  er    d r s        et aantre  en  an   n ent  nele    l s e en   te el  

 

Bij het indicatie-onderzoek zijn geen feitelijk herleidbare gegevens achterhaald waaruit blijkt dat de 
onderzoekslocatie bij oorlogshandelingen of militaire activiteiten betrokken is geweest.  

2     n er  e e rten ssen    ntra  nd  at es  d e een aan     n  
 

Op basis van het contra-indicatieonderzoek is vastgesteld dat binnen de onderzoekslocatie ondergrondse 
infrastructuur in de vorm van leidingen is gerealiseerd.  

    nd en er 
kal  er   de  e    tsklasse, de nat  nal te t en de  ers    n n s  rm  an de m  el  k aan e   e    en 
   r de     ds  rt a  er m n t e  te ens  et t  e  ntstek n s nr   t n en en  et  er a  te aantal  

Beantwoording van deze vraagstelling gezien de voorgaande antwoorden niet relevant. 

        l s e en      ad  seert    m de  e lande  erk aam eden    re  l ere     e   t te   eren en 
 et   s  r n s r  es n et  erder    rt te  etten    e el er  een  e tel  k aant  n are aanle d n   s  et 
 nder  eks e  ed  erda  t te  erklaren, ad  seert         l s e en         m  et   t  erend  ers neel 
   ra  aand aan  erk aam eden  n de te  e erken  e  eden alt  d te  nstr eren  aan de  and  an  et 
 n de    la en    en men Protocol Toevalsvondst   een  erdere a t es te  ndernemen  n  et  e al  an 
 et  n er    t aantre  en  an m n t e erda  te    e ten en d re t   nta t    te nemen met de 
  laatsel  ke    l t e  tele   n  0900       
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 Bijlagen 
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Bijlage 1: Verantwoording en overzicht van geraadpleegde bronnen 

Literatuur en rapportages 

 an de start  an  et  r nnen nder  ek   rdt     as s  an l terat  r nder  ek een l  st    esteld met 
  rl  s andel n en d e rele ant    n    r de m  el  ke aan e    e d  an     n  et  nder  eks e  ed 
  nd  at es    e e l  st  e at te ens een  er     n  naar de data  aar   de   rl  s andel n en  e  en 
 laats e  nden   m een t taal eeld te kr   en  an m  el  k rele ante   rl  s andel n en  n en na     et 
 nder  eks e  ed  s  nder meer de  nderstaande, deels l  at es e    eke l terat  r  eraad lee d   n de 
 eraad lee de l terat  r k nnen  er     n en naar   rl  s andel n en   rden aan etr   en  elke    
 as s  an de l  at e es  r    n en  erle d aar    n naar  et  nder  eks e  ed   e e  e tel  k  erle d are 
 nd  at es    n  n  et   r n l   s     er    t  n paragraaf 2.4    en men   erdere  er    at e  an de 
rele ant e en  erle d aar e d   ndt  laats m ddels ar   e  nder  ek en l   t  t anal se  

Gedrukte literatuur  

  lenaar,    , De luchtverdediging in de meidagen 1940  2 delen,  en  aa , 19 0  
 nder ater,    en     an  astr  t, Schetsen uit de nacht, Barendrecht 1940-1945 
     rt, K   an, Oorlog en Bevrijding 1940-1945. Foto's van Hoogvliet, Pernis, Rhoon en Poortugaal  
      l et 1995  
 t d e r e      t  rl   19 9  Verliesregister 1939-1945: alle militaire vliegtuigverliezen in  
Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog 200   
  anen  r ,     ,   2 delen,  en  aa  1990  
199    

Niet gedrukte literatuur 
  erste  n,   ,   m ardementen en  er n el kte  l e t   en  n de  er  de 10 me  19 0  5 me  19 5   
 n et  e   l  eerd   
  d e dkamer     n en    rt  aal, De Tweede Wereldoorlog in Rhoon en Poortugaal  les r e , 
2010  

Reeds uitgevoerde vooronderzoeken: 
  n  rm de e sen d e  n  et             rden  esteld aan een    r nder  ek,  s een  n entar sat e 
 emaakt  an reeds   t e  erde   rea st d es    t de e  n entar sat e  s  e leken dat er    r een deel 
 an  et  nder  eks e  ed  n  et  erleden een   rea st d e naar  et r s        et aantre  en  an 
  n ent  nele    l s e en  s   t e  erd  

Na raa       et   t  erende ad  es  rea   ee t  eleerd dat  et   erla  ende deel  an de e en de reeds 
  t e  erde st d e dest  ds  
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Overige rapportages / documentatie 

  n ster e  an     ale  aken en   erk ele en e d,  ns e t e     ale  aken en   erk ele en e d,  
Jaarplan 2015   en  aa  201    
  erk elds e    eke  ert    at es  ema    r  et s steem ert    aat   s  r n    n ent  nele  
e  l s e en   als    en men  n    la e      an de  r e ds mstand   edenre el n               
201    

Internet 

 tt        del  er nl 
 tt    e  l s e en  s  r n  nl 
 tt     emeentenatlas nl 
 tt     ns e t es   nl 
 tt    t   t  dre s nl 
 tt     erl esre  ster st d e r e l   t  rl   nl 

 

  er    t  an  et 
 nder  eks e  ed  n relat e 
t t een reeds  nder    t 
 d  k tra     



 1 

Archieven: gemeentelijke, regionaal en provinciaal 

 n  et  nd  at e nder  ek l  t      et raad le en  an de  emeentel  ke, re   nale en  r   n  ale ar   e en de 
nadr k     et  est deren  an de st kken  an de l   t es  erm n sd enst, de st kken   er 
aan etr   en  er  mde    en   rl  ss  adera   rten       et raad le en  an  et  emeentel  k en  r   n  aal 
ar   e  d enen ten m nste de st kken  an de l   t es  erm n sd enst, de st kken   er aan etr   en  er  mde 
   en de   rl  ss  adera   rten te   rden  eraad lee d   nd en de e st kken n et aan e       n, d ent d t 
te   rden  ermeld   

Gemeentearchief Rhoon 
 

   r  et  nder  ek  raa   an   rtland te     n  s,   als  et              rs  r   t,  e r  k  emaakt  an 
 et  etre  ende  emeentear   e    et ar   e   an de t enmal  e  emeente     n   rdt  n  et stadsar   e  
 an   tterdam   e eerd       est der n   an de   st r s  e d   mentat e  s  etra  t de nadr k te le  en    
d   menten aan aande de l   t es  erm n sd enst, s  adera   rten,   l t e ersla en en e ent ele andere 
m n t e  erelateerde  e e rten ssen   e ar   e en d e  es   k aar en  eanal seerd    n  etre  en  

463 ARCHIEVEN VAN DE AMBACHTEN RHOON EN PENDRECHT EN GEMEENTE RHOON, 1554-1984 
1  5   er    t  an  elan r  ke  e e rten ssen t  dens de   eede   ereld  rl  , 19 1 19 5 

1      eder        an  anden  n  er and met   rl  ss  ade, 19 9 195  

1  1  t kken  etre  ende de l   talarmer n  en  emeentel  ke   tk  k  en l  sterd enst, 19 9 19    

652 ARCHIVALIA VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTBESCHERMING, AFDELING ROTTERDAM, 1933-
1952 
2   n ek men en m n ten  an   t aande st kken 19 1 19   a   st s 

653 ARCHIVALIA VAN DE LUCHTBESCHERMINGSDIENST EN DE GEMEENTESECRETARIEAFDELING 

LUCHTBESCHERMING TE ROTTERDAM, 1941-1945 
2    rsla en  an ra   rten  an d  erse   n t  nar ssen aan d  erse  nstant es  etre  ende   m  en 

 ranaat nsla en en de  e  l s  ade   n ek men     de  e r    d      t es  erm n   
  Klad  an een ra   rt aan de  ns e t e    r de     t es  erm n   etre  ende   m nsla en, de 

 er  est n en en de   l  erlen n   er  r aakt d  r  et   m ardement  an 1  me  19 0  

Provinciaal Archief Zuid  Holland, aanwezig in het Nationaal Archief te Den Haag 

 n  rmat e  mtrent  et   l ta r  e a   an de  r   n  e    d   lland,  s  nder e ra  t  n  et Nat  naal  r   e  
 n  en  aa ,  elke  n se tem er 2020  s  e    t   an de e   lle t e    n de   l ende ar   e d   menten 
 est deerd  

Tabel 4:  e  esele teerde en  eanal seerde ar   e st kken  an  et ar   e   an  et am a  t     n t ssen 155  en 
19    

Tabel 5:  e  esele teerde en  eanal seerde ar   e st kken  an de Nederlandse  eren   n     r     t es  erm n , 
a del n    tterdam  

Tabel 6:  e  esele teerde en  eanal seerde ar   e st kken  an de Nederlandse  eren   n     r     t es  erm n , 
a del n    tterdam  



 2 

3.09.34 ARCHIEF VAN HET MILITAIR GEZAG IN ZUID-HOLLAND, 1944-1947 
9 DISTRICTS MILITAIRE COMMISSARIS TE ROTTERDAM, AFDELING SCHIEDAM 
9    e t e       rand eer en     t es  erm n  
Inv.nr.:  Omschrijving: 

     t kken  etre  ende de   dra  t aan  r   te ten  rea      teensma    r de sl     an aantal 
s    ll    ra en,   nkers en stell n en  an de    tsers te sl  en, 19 5 19   

 
Archieven: Nationaal 

Nationaal Archief Den Haag 

 n  et Nat  naal  r   e   s ar   e  2.04.53.15 Ministerie van Binnenlandse Zaken: Inspectie Bescherming 
Bevolking tegen Luchtaanvallen, 1937-1946  eraad lee d   n 19   trad de   et t t  es  erm n   an de 
 e  lk n  te en     taan allen  n  erk n    at le dde t t de   r   t n   an de  ns e t e  es  erm n  
 e  lk n  te en     taan allen, d e t t taak  ad de  emeentel  ke a t   te ten    d t terre n te  e ele den en 
te   ntr leren     tenant  eneraal   d         de   dder  erd dest  ds aan esteld als  ns e te r   n 19 2 
 er  n  de    tse  e etter de   et t t  es  erm n   an de  e  lk n  te en     taan allen d  r de 
    t es  erm n s er rden n     t  ra  t de l   t es  erm n  sterker  nder de   ntr le  an de  e etter   e 
 ns e t e  erd   t e re d en   er e e eld naar  et d re t raat  eneraal  an   l t e  an  et m n ster e  an 
  st t e     tenant k l nel     an  aten  r   erd aan esteld als     d ns e te r  Na de  e r  d n    l de    
15   l  19 5 al emeen  ntsla   an  et  ers neel  an de  ns e t e  

 et ar   e   e at st kken   er de e  en  r an sat e,   rres  ndent e met de    tse  e etter, met 
  er e ds nstell n en   er maatre elen  m    e ten te  es  ermen en met  edr   en d e 
l   t es  erm n sart kelen le erden    t de  nder er en d e aan de  rde k men  e  ren 
   rl   t n smater aal    r de  e  lk n , ra   rten   er l   ta t   te ten, maatre elen    r de  es  erm n  
 an k nsts  atten, m n menten, s   len en kerken, re els    r  erd  ster n ,    rs  r  ten    r 
s    lkelders, s renes,  asmaskers, de  r an sat e  an de l   t es  erm n ,  e en n en,   rs ssen en 
e a  at e lannen  

 e ens  s ar   e  2.13.210 Commissie van Proefneming met   er n    en men a  ed aalde 
ar   e  es  e den  an  nderdelen  an de  rt ller e  nr   t n en en  rt ller e  nderdelen,  1 1    1    19 2 
 eraad lee d   e   mm ss e  an  r e nem n         as een  nstell n  d e       e     eld met  r e en 
 etre  ende  a ens en art ller e es   t   n de ar   e st kken    n   k staten    en men  etre  ende  laatsen 
 aar m  el  k  n nt l  te  r  e t elen    n  e  nden, d e  el    n et  er  md    n,  n  et  e  n  an de   rl    

  k 2.13.71 Archieven van het Ministerie van Defensie te Londen [1940-1941]; Ministerie van Oorlog te 
Londen [1941-1945]; Departement van Oorlog: Bureau Londen [1945-1947], (1933) 1940-1947 (1974)  s 
 eraad lee d met  etrekk n  t t m  el  k rele ante  e e ens    r  et  nder  eks e  ed    t  etre t  et 
ar   e   an  et m n ster e  an  e ens e  later   rl    dat  ana  1  me  19 0  n   nden  as  e est  d   et 
  eld       nder meer  e    met l   t aart, m l ta re   erat es en  nl   t n en   t Nederland    k een 
 nder  ek naar  et  erl     an de  e da en  an 19 0 en de    r ere d n   an de ter  keer naar Nederland 
 e   rde t t  et taken akket   et   rea    nden   eld      na de  e r  d n   e    met de a   kkel n   an 
 aken  n  n eland,  aarna  et  n 19    erd    e e en   

 n  et Nat  naal  r   e   s  et ar   e  2.04.110 Korps Hulpverleningsdienst van het Ministerie van 

Tabel 7:  e  esele teerde en  eanal seerde ar   e st kken   t  et Nat  naal  r   e  te  en  aa     r  at  etre t de 
d   menten  an  et   l ta r  e a   n    d   lland  n de  er  de 19   19   



   

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 1945-1974  eraad lee d  Na de   eede   ereld  rl    erd  n 
 e r ar  19    et K r s   l  erlen n sd enst  e  rmeerd   t  ers neel,    rnamel  k a k mst     t de 
    t es  erm n sd enst  an  ers   llende  emeenten    t K r s  erd  erdeeld  n a del n en en  esteld 
 nder de  erant   rdel  k e d  an de m n ster  an   nnenlandse  aken   et K    as  e  l  aam     de 
r  m n   an a  ter e le en m n t e en kree  daart e en  e   le d n   an m l ta re  nstant es    k  ad de K   
een    rl   t n staak aan k nderen   er   er m n t e   n 1955  erd de  r an sat e  es  erm n   e  lk n  
   er   t,  aar nder  et K   k am te  allen   n 19 1  erd de taak  an de K     er edra en aan de      
   r m ddel  an  et raad le en  an delen  an  et ar   e   an de   l  erlen n sd enst  s  etra  t  n    t te 
 erkr   en  n m  el  ke r  m n en  an     n de  er  de  an  a  19   t t en met  et 
de   r  e ee    

2.04.53.15 INSPECTIE BESCHERMING BEVOLKING LUCHTAANVALLEN 
 n  nr    ms  r    n : 

 9  9 

 eld n en en  r  es  er aal  nt an en  an  emeenten   er  eall eerde l   ta t   te ten, 19 0 
19 1   

      d   lland 

2.13.210 MINISTERIE VAN DEFENSIE: COMMISSIE VAN PROEFNEMING 
 n  nr    ms  r    n   

2  
 taten    dende    a en  an  laatsen  aar m  el  k  n nt l  te  r  e t elen    n  e  nden, d e 
 el    n et  er  md    n, 19 0 

2.13.71 ARCHIEVEN VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE TE LONDEN 1940-1941 -  MINISTERIE VAN OORLOG TE 

LONDEN [1941-1945]; DEPARTEMENT VAN OORLOG: BUREAU LONDEN [1945-1947], (1933) 1940-1947 (1974)
 n  nr    ms  r    n   

1    210  
195   r   n  e    d   lland  19 2 19 5 

19    arendre  t 

2.04.110 ARCHIEF KORPS HULPVERLENINGSDIENST VAN HET MINISTERIE BINNENLANDSE ZAKEN 1945-1974 
 n  nr    ms  r    n   

20  e  sters met krantenkn  sels  n ake e  l s e en    nder dat m 

21  e  sters met krantenkn  sels  n ake e  l s e en  19 5 19   

22  e  sters met krantenkn  sels  n ake e  l s e en  195  1959 

2   e  ster met krantenkn  sels  n ake  n e allen met   rl  st     19 5 19 0 

2   er amel n  krantenkn  sels  n ake de   l  erlen n sd enst  19   19 0 
 

Tabel 8:  e  esele teerde en  eanal seerde ar   e st kken   t  et Nat  naal  r   e  te  en  aa     r  at  etre t de 
d   menten  an de  ns e t e  es  erm n   e  lk n      taan allen  

Tabel 9:  e  esele teerde en  eanal seerde ar   e st kken   t  et Nat  naal  r   e  te  en  aa     r  at  etre t de 
  mm ss e  an  r e nem n   

Tabel 10:  e  esele teerde en  eanal seerde ar   e st kken   t  et Nat  naal  r   e  te  en  aa     r  at  etre t 
 et   n ster e  an   rl    n   nden  

Tabel 11:  e  esele teerde en  eanal seerde ar   e st kken   t  et Nat  naal  r   e  te  en  aa     r  at  etre t 
 et  r   e   an  et K r s   l  erlen n sd enst  an  et   n ster e  an   nnenlandse  aken 



   

NIOD Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidenstudies Amsterdam 

  l ens  et          , d ent de   t  erder  an een    r nder  ek de   lle t e  e artement  an   st t e 
 t e an sn mmer 21 k  en de   lle t e  eneralk mm ssar at   r das     er e ts esen     ere      nd 
  l  e    rer N rd   est  t e an sn mmer 0      t  et ar   e   an  et Nederlands  nst t  t    r 
  rl  sd   mentat e te raad le en    k m et           de l terat  r  lle t e  an  et Nederlands  nst t  t    r 
  rl  sd   mentat e  N      est deren,  nd en  n  ld ende  n  rmat e aan e     s  m een t taal eeld te 
  rmen  an   rl  s andel n en  n  et  nder  eks e  ed  

Generalkommissar für das Sicherheitswesen en Höhere SS- und Polizeiführer
 eraad lee d   ls  eneralk mm ssar   r das     er e ts esen en    ere      nd   l  e    rer  as  anns 
 l  n  a ter  1 92 19 9   elast met de    en are  rde en  e l   e d    e   , de  e e ls a er der 
    er e ts  l  e   nd des    en  et t tale Nederlandse   l t ea  araat ress rteerden  nder  em   a ter 
 as als  eneralk mm ssar  nder es   kt aan  e ss  n  art, maar  n    n   edan   e d als    ere      nd 
  l  e    rer,  aard  r     re  tstreeks  n   nta t st nd met  e   s   rer     e nr      mmler,   st     een 
 el stand  e   s t e te  er er en   e ens  s  et ar   e   an  et  e artement  an   st t e t ssen 19 0 en 19 5 
 eraad lee d, te  eten  216k Departement van Justitie (1935) 1940-1945 (1950)   e ar   e  nderdelen  an 
 et  e artement  an   st t e,  e  rende t t de   lle t e Nederlandse   er e ds nstell n en,    n  es l tst  n 
 et e  enl  ke de artement en de d ensten d e  nder  et de artement ress rteerden   e a del n  
 de artement    rmt sle  ts een  ra t e  an  et  e eel   an  et daar     l ende  edeelte,     d akel  k 
daterend  an 19   a ,  ee t  et   er r te merendeel der st kken  etrekk n     de  e estel  ke 
  l t e res denten, de   l t e en de  are  a ssee   e e st kken    n e  ter  an  e n    eteken s en  andelen 
    d akel  k   er r  t ne aan ele en eden als  rand, d e stal,   er allen,   s  r n en et    e  e r  kel  ke 
 rden n    l ens  et   n    erk mst r n   e   ra  t met      mee, dat men   er en daar d   l res aantre t  
    ee t       de    ks reemdel n end enst    el  nder de    ksre  er  e entrale  an  et   re t raat 
 eneraal  an   l t e als  nder d e  an de  e  lma  t  de    r de  e r an sat e  an de Nederlandse   l t e 
 eress rteerd   nder  e de r  r eken   ndt men d s st kken  an de       n een enkel  e al  s  an de 
 rden n    l ens d t  r n   e a  e eken  d t  as   m   et  e al     de st kken  elke  etrekk n   e  en    de 
l   t es  erm n    e al e d   menten, a k mst    an de a del n      t es  erm n   el ,  e  nden      
  er nder namel  k   k ra   rten,   rres  ndent e et    an de a del n en   l t e,  are  a ssee e d   e e 
   den d s e  enl  k      en emde a del n en d enen te   rden  nder e ra  t, d    ter  erm  d n   an 
t  dr  ende  ers      n en   nnen  et ar   e   erd  esl ten, de e st kken, d e als   n  e eel  nt an en 
 erden,    een te laten  

077 GENERALKOMMISSARIAT FÜR DAS SICHERHEITSWESEN (HÖHERE SS- UND POLIZEIFÜHRER NORD-WEST),
(1938) 1940-1945 
 n  nr    ms  r    n   

1 2  
 a  er   ten  an de  e e ls a er der  rdn n s  l  e   en  aa   etre  ende    andel  ke 
l   taan allen, 19 0 19 1 

1 59  er   t e  n en  etre  ende neer ek men  l e t   en, 19   

216K DEPARTEMENT VAN JUSTITIE, (1935) 1940-1945 (1950) 
 n  nr    ms  r    n   

1 0 
 a   rten  an de  laatsel  ke l   t es  erm n sd ensten,   l t ek r sen en de  are  a ssee 
 n ak  et  e en  an  et se n l   talarm,  et neerst rten  an  l e t   en en de   ndst  an n et 
 nt l  te e  l s e en, 2    n  19    2  a r l 19   

1 1  r  essen  er aal  an de  laatsel  ke l   t es  erm n sd ensten,   l t e en  are  a ssee met 

Tabel 10:  e  esele teerde en  eanal seerde ar   e st kken   t  et Nederlands  nst t  t    r   rl  sd   mentat e 
 N     te  msterdam    r  at  etre t  et  r   e   an  et  eneralk mm ssar at  
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 n  nr    ms  r    n   

 etrekk n  t t    andel  ke  l e t   en,   maan allen en  nt l    n en  n  ers   llende  emeenten 
 alsmeer   eld  rn  

1 2  r  essen  er aal  an de  laatsel  ke l   t es  erm n sd ensten,   l t e en  are  a ssee met 
 etrekk n  t t    andel  ke  l e t   en,   maan allen en  nt l    n en  n  ers   llende  emeenten 
 r en  rn em  

1    r  essen  er aal  an de  laatsel  ke l   t es  erm n sd ensten,   l t e en  are  a ssee met 
 etrekk n  t t    andel  ke  l e t   en,   maan allen en  nt l    n en  n  ers   llende  emeenten 
 aarn   r    

1    r  essen  er aal  an de  laatsel  ke l   t es  erm n sd ensten,   l t e en  are  a ssee met 
 etrekk n  t t    andel  ke  l e t   en,   maan allen en  nt l    n en  n  ers   llende  emeenten 
 a elle a d   ssel    n el    

1 5 
 r  essen  er aal  an de  laatsel  ke l   t es  erm n sd ensten,   l t e en  are  a ssee met 
 etrekk n  t t    andel  ke  l e t   en,   maan allen en  nt l    n en  n  ers   llende  emeenten  
   t    lle 

1   
 eld n en  an  ers   llende  emeenten  etre  ende  n e allen,  es   et n en,   m ardementen 
en  et a  er en  an  le e   en  netanks d  r  l e t   en 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie Den Haag 

 19 0 5  an  et Nederlands  nst t  t    r   l ta re   st r e  N     d ent 
  n  rm  et           ten m nste te   rden  eraad lee d  nd en   t raad le  n   an de  er l   te  r nnen 
 l  kt dat er  nd  at es    n dat    tse m l ta re  erken  n  et  nder  eks e  ed aan e     aren t  dens de 

 et Nederlands  nst t  t    r   l ta re   st r e d ent ten m nste te   rden  eraad lee d  nd en   t raad le  n  
 an de  er l   te  r nnen  l  kt dat er  nd  at es    n dat  r nd e e  ten  e  en  laats e  nden  n de  er  de 
me  19 0  

  e el   t  et  nd  at e nder  ek n et  s  e leken dat er   nnen  et  nder  eks e  ed    tse stell n en 
 e  en  ele en,    dat  et  n de me da en  an 19 0 t t  e    ten  e  eden  e  en  e   rd,  ee t er t    
een  n entar sat e  laats e  nden  n de  n entar ssen  an  et N       er       n  een  r  k are  e e ens 
a  ter aald  

De Explosieven Opruimingsdienst en het Semi-statisch Informatie Beheer Defensie  
 

   r de e   rea st d e  s ten  e  e e    r  erder  n    t  etre  ende eerdere  ed   menteerde r  m n en 
 an   n ent  nele    l s e en  n    na     et  nder  eks e  ed  et ar   e   an de    l s e en   r  m n s 
  enst  e ens e       te   ester er   est deerd   e      s e  enaar  an t ee ar   e en   et 

 
  de   n  r  mra   rten   

   t de  rakt  k 
 s  e leken dat d  r de     en  aar    r an ers  et d   tst      nde adres  n de  m e  n   an de   nd laats 
als l  at e aand  d n    rdt  e anteerd    t kan  etekenen dat  et  emelde     er  mde    e t    een l  at e 
       r eeld  n akkerland a  ter  et  ermelde adres   s  e  nden   dat nader and sle  ts      enader n  de 
l  at e kan   rden aan e e en   m de d  r de        e e en adressen en  laatsaand  d n en te 
l kal seren  s  e r  k  emaakt  an     le  a s   r  ee t  e erkte   ntr le  laats e  nden    de   eraan 
 ntleende adres e e ens   rres  nderen met m  el  k  n de l     an de  aren  eranderde    sn mmer n , 

Tabel 11:  e  esele teerde en  eanal seerde ar   e st kken   t  et Nederlands  nst t  t    r   rl  sd   mentat e 
 N     te  msterdam    r  at  etre t  et  r   e   an  et  e artement  an   st t e  



   

straatnamen     er eel ndel n en   erder    n te  l  ale l  at eaand  d n en en r  m n en  aar     een    
   n aan etr   en n et mee en men  

     et raad le en  an de   er    tsl  sten  an de    ,  ee t         l s e en      de meld n sl  at es 
 eanal seerd    de aan e    e d  an     r d t s e    eke  nder  eks e  ed  rele ante l  at eaand  d n en  
 an de e l  at es k amen  een rele ante en na    ele en meld n sl  at es naar   ren   e  n l deerd kan 
  rden dat er  n en d re t  ren end aan  et  nder  eks e  ed  een meld n en    r  m n en  an 
m n t eart kelen  e  en  laats e  nden   

 en nadeel  an  et meld n s  en r  mar   e   an de      s dat de e n et   lled    s    er de 
meld n en r  m n en t ssen 19 0 19   en 19   19   19 1    n     de     en  et  em  stat s    n  rmat e 
 e eer   n ster e  an  e ens e       na  el  ks  e e ens  es   k aar    ent ele meld n en    r  m n en 
 an   erm ede  e  l s e en  n    d re t  ren end aan  et  nder  eks e  ed   er de  er  de med   2010 
2019    n d   taal raad lee  aar     de       

 et     te    s   k  es   kt n    el   er  et ar   e   an de    n  en   n t e  r  m n sd enst             e e 
d enst  as  n de  er  de 19 5 19    erant   rdel  k    r  et   r  men  an m  nen en a  ter elaten m n t e, 
 aard  r een kle n deel  an de leemten  n kenn s    e  ld  s   et ar   e   an de          estaat   t 
meld n en, kaarten,  latte r nden en r  m n ra   rten   t d  erse Nederlandse  emeenten en  s    r de e 
st d e e eneens  eraad lee d  

ARCHIEF MIJN- EN MUNITIEOPRUIMINGSDIENST (M.M.O.D.) 
 n  nr                    ms  r    n  
   s       m n sra   rten   rres  ndent e en  latte r nden  emeenten   t m    d  s      t m   
   s       m n sra   rten   rres  ndent e en  latte r nden  emeenten   t m    d  s      t m   
   s  5    m n sra   rten   rres  ndent e en  latte r nden  emeenten   t m    d  s  5   t m   
   s       m n sra   rten   rres  ndent e en  latte r nden  emeenten   t m    d  s      t m   
   s       m n sra   rten   rres  ndent e en  latte r nden  emeenten   t m    d  s      t m K 
   s       m n sra   rten   rres  ndent e en  latte r nden  emeenten   t m    d  s    K t m   
   s  9    m n sra   rten   rres  ndent e en  latte r nden  emeenten   t m    d  s  9   t m N 
   s 50    m n sra   rten   rres  ndent e en  latte r nden  emeenten   t m    d  s 50 N t m   
   s 51    m n sra   rten   rres  ndent e en  latte r nden  emeenten   t m    d  s 51   t m   
   s 52    m n sra   rten   rres  ndent e en  latte r nden  emeenten   t m    d  s 52   t m   
   s 5     m n sra   rten   rres  ndent e en  latte r nden  emeenten   t m    d  s 5    t m    
   s 5     m n sra   rten   rres  ndent e en  latte r nden  emeenten   t m    d  s 5     
   s 55    m n sra   rten   rres  ndent e en  latte r nden  emeenten   t m    d  s 55    t m   

 ed rende de   rl      n d  r de str  dende  art  en m  nen elden  n er   t   e e  elden  erden    r 
 ers   llende d ele nden aan ele d   es  erm n ,  erded   n ,  et st   en    des r an seren  an de 
   andel  ke   mars   aar
 e atte  een e  l s e en en  ad  et d el  m de    andel  ke   mars te  ertra en   et s  rt  ant tank     
ant  ers neelm  nen  en  et aantal  ele de m  nen   nnen een m  nen eld  as a  ankel  k  an de   n t e  an 
 et  eld   

Na de   rl      n de m  nen elden  n Nederland     r    er  ekend   n kaart  e ra  t  n    enaamde 

na raa   edaan    er    r  et  nder  eks e  ed m  nen elden    n  ed   menteerd    t rea t e  an de     
 s  e leken dat er    r  et  nder  eks e  ed  een m  nen elden  ekend    n  

Tabel 12:  e  esele teerde en  eanal seerde ar   e st kken  an  et  em  stat s    n  rmat e  e eer        an  et 
  n ster e  an  e ens e  



   

Tabel 13:  

Nationale luchtfotoarchieven  

  l ens  et           d ent de  r an sat e d e  et  nder  ek   t  ert,  ende 
de dat m  aar   de   rl  s andel n en  e  en  laats e  nden te  n entar seren   aar  t   rden de 

de 
  namedat m  n relat e t t   rl  s andel n en, de k al te t  an  et   t  eeld en de s  aal   e  nder  eker 
d ent 
en de aan e    e d  an m l ta re  erken te  nter reteren   e  nter retat e  an l   t   t e  erd te 
  rden  19 5  
 ensl tte d enen de  es   k are  era   rteerd te   rden en d ent de sele t e  em t  eerd te 
  rden  

   r d t  nder  ek    n de  eeldar   e en  an de  n  ers te t   a en n en en  et Kadaster te    lle  
 eraad lee d    t de e  n entar sat e  leek dat er     de      ra  s  e   enst  eelden  es   k aar    n d e 
 et  nder  eks e  ed   lled    n  eeld k nden  ren en     r de a  e    e d  an  e tel  ke  nd  at es,    n 
 nderstaande  eelden  an  et e nd  an de   rl  s aren    r d t  nder  ek aan es  a t,  n  et  e  ra  s   
 n  rmat es steem  r      r   er erkt en  eanal seerd    m n t e erelateerde   dem erst r n en  

 en 
   de   erna   l ende  a  na  

 at m   n  eeldn mmer s    name    te   namek al te t      nder eden
29 11 19     1 51  022 1 10  00   ed  een 
2  0  19 5 10   50    199 1    00   ed  een 
0  09 19 5 1  22 2  1 5 1 10  00   ed  een 
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Internationale archieven 

Bundes-Militärarchiv te Freiburg 

 n  et   ndes   l t rar     te  re   r     n de   lle t e  a e er   te  an de    t a  en   r n ssta  
 eraad lee d, d e meld n en  e at   er   ma   r en    Nederlands  r nd e  ed  n de  er  de 10 me  
19 0  10 n  em er 19 1    t raad le  n   an d t ar   e      2     eneralsta   er    t a  e   

    n en  arendre  t  een  e e ens 
 ekend    n d e naar  de d re te  m e  n   an   et  nder  eks e  ed te  erle den    n  

The National Archives Londen 

 e  eall eerden  anteerden  ed rende de   eede   ereld  rl    nder andere  et    e eten N rd de 
  erre    rd natenstelsel   e  e e ens   t  nternat  naal  r nnenmater aal    als       r eeld Daily Logs    
War Diaries  met de e ent eel daar n aan e aalde    rd naten    n d  r m ddel  an  eall eerde sta kaarten 
 erle d aar naar een l  at e   en met   er     ers aan ed  d    rd naat  eslaat een kaart  erkant  an 1000     
1000 meter   nd en een l  at e met  es  100 meter     a  t     ers  10 meter    rdt aan ed  d,  s  et  n de 
meeste  e allen m  el  k een s e    ekere   s t e   nnen  et des etre  ende kaart  erkant aan te  e en  

 et   l ende kaart  erkant  s      et d  rnemen  an de  eall eerde  r nnen  e anteerd  

NORD DE GUERRE COÖRDINAATVAKKEN: 
     5  et  nder  eks e  ed 

Tabel 14:  e  e anteerde kaart  erkanten      et d  rnemen  an de Daily Logs  

   r d t  nder  ek  s  e r  k  emaakt  an de Daily Logs  an de  eall eerde 2nd Tactical Airforce  2nd     
een  eall eerd l   tle er  elke  eel  ld    n de  er  de se tem er 19   a r l 19 5    en Nederland a t e  

 as    e e  e e ens    n a k mst     t The National Archives te   nden    t de e  e e ens kan  n de meeste 
 e allen   nder andere   n  rmat e   rden  e aald  mtrent de aan alsd elen,  et  erl     an de 
 e e rten ssen  e e  ts andel n en en de  e anteerde  a ens en     e r  kte      

 l  rens de  e e ens   t de e Daily Logs  er erkt   rden, d enen de   l ende  aken    emerkt te   rden  
 e er ar n  leert dat en  e ter     dend e d      et  anteren  an de  e e ens   t de e  r n       n  laats 
 s     rd naataand  d n en,  n  rmat e   er   mmenlast en  e e  ts     m ardements es  r    n en 
k nnen d  r allerle    r aken n et   ereenk men met de  erkel  ke  e e rten ssen en    l  at es     r 
m ddel  an ander  r nnenmater aal    als de   erat  n  e  rd    ks  an de  etr kken     s  adr ns  en 
l   t  t anal se   rdt  etra  t de   es  re en l  at es  an de    rl  s andel n en te  er    ren en   nd en 
rele ant  te  erle den   

   en en emde kaart  erkant  s     de  est der n   an  nderstaande ar   e d   menten mee en men 

AIR 37 AIR MINISTRY: ALLIED EXPEDITIONARY AIR FORCE, LATER SUPREME HEADQUARTERS ALLIED 

EXPEDITIONARY FORCE (AIR), AND 2ND TACTICAL AIR FORCE: REGISTERED FILES AND REPORTS 
 n  nr    ms  r    n   
 1  2nd  a t  al   r  r e   a l  l      l        st 19   

 15 2nd  a t  al   r  r e   a l  l     e t     t  19   

 1  2nd  a t  al   r  r e   a l  l    N      e   19   

 1  2nd  a t  al   r  r e   a l  l     an    e   19 5 



 0 

AIR 37 AIR MINISTRY: ALLIED EXPEDITIONARY AIR FORCE, LATER SUPREME HEADQUARTERS ALLIED 

EXPEDITIONARY FORCE (AIR), AND 2ND TACTICAL AIR FORCE: REGISTERED FILES AND REPORTS 
 n  nr    ms  r    n   
 1  2nd  a t  al   r  r e   a l  l     ar    a  19 5 
 

Tabel 15:  e  eraad lee de d   menten   t   e Nat  nal  r    es te   nden   r  t  r ttann     

 n    en en emde d   menten    n    r  et de   r  e  a  na  en emde    rd naat  een rele ante 
 e e ens a  ter aald   

Internationale luchtfotoarchieven  

   r d t  nder  ek    n       e  er al  e  nna ssan e  r    es Nat  nal   lle t  n     er al    t  ra    

 et     nat  nale ar   e en aan etr   en en  e anteerde  eeldmater aal  
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Bijlage 2: Protocol Toevalsvondst  
 




