Toetsingskader gemeente Albrandswaard
Bij de planvisie gaat het om de vraag of de functie en de locatie passend zijn en welke
randvoorwaarden de gemeente hierbij stelt.
1 Criteria vanuit de wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingsplan
De criteria zijn:
34.6

Wijzigingsgebied 6
a Burgemeester en wethouders zijn, met toepassing van artikel 3.6 van de Wet
ruimtelijke ordening, bevoegd de bestemming van de gronden gelegen binnen 'wrozone - wijzigingsgebied 6' te wijzigen in de bestemming 'Wonen' en zonodig de
bestemming 'Tuin' ten behoeve van het toevoegen van een woning en/of het
verplaatsen van een bestaande woning naar een andere locatie op het perceel.
b Bij wijziging als bedoeld in sub a gelden de volgende voorwaarden:
1 de kernkwaliteiten van het landschap moeten behouden blijven;
2 de verrommeling van het landschap moet worden verminderd;
3 cultuurhistorische waarden, waaronder mede begrepen archeologische waarden,
moeten worden beschermd;
4 het wijzigingsplan moet passen in een voor het onderhavige deel van het
plangebied opgestelde inrichtingsvisie en beeldkwaliteitsplan;
5 op (de bouw van) een nieuwe woning met bijbehorende bebouwing zijn de
gebruiks- en bouwregels van de bestemming 'Wonen' van toepassing, waarbij indien en voor zover sprake is van herbouw van een bestaande woning op een
andere locatie op het perceel - rekening mag worden gehouden met het bepaalde
in artikel 31.2 van deze regels;
6 bij toevoeging van een woning bedraagt de oppervlakte van het nieuwe
bouwperceel minimaal 400 m² en maximaal 1.250 m²;
7 eventuele overige, bij het nieuwe bouwperceel behorende erven worden als Tuin
bestemd, waarbij de regels van de bestemming 'Tuin' in dit plan hierop van
overeenkomstige toepassing zijn;
8 op ieder perceel moet tenminste één parkeerplaats worden gerealiseerd;
9 er moet worden voorzien in een aanvaardbare milieuzonering, waaronder mede
begrepen de externe veiligheid, een goede waterhuishouding en geluidhinder;
10 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen mogen niet onevenredig
worden beperkt;
11 de in deze regels opgenomen dubbelbestemmingen blijven, indien en voor zover
zij samenvallen met een wijzigingsgebied, onverkort van toepassing.

2 Geluid en externe veiligheid
De gemeente Albrandswaard heeft de initiatiefnemer gevraagd voorafgaand aan de
startovereenkomst, een onderzoek naar geluid en externe veiligheid uit te voeren voordat de
procedure marktinitiatieven start. Dit om voor de initiatiefnemer zelf vooraf te weten of de bouw
van een woning haalbaar is. Volgens de initiatiefnemer leveren geluid en externe veiligheid geen
dusdanige problemen op dat de bouw van een woning niet door zou kunnen gaan. Er moeten wel
vervolgonderzoeken komen. De gemeente beoordeelt dergelijke onderzoeken bij het
ontwikkelingsplan.
Naast de randvoorwaarden uit de wijzigingsbevoegdheid 6b (bestemmingsplan artikel 34.6b) stelt de
gemeente de onderstaande kaders vast voor het initiatief Achterdijk nabij 34 hoek Jaagin weg.

3 Stedenbouw
3.1 Context
Dit stedenbouwkundig toetsingskader geldt als oplegnotitie voor het beeld kwaliteitsplan Vensters
Groene Kruisweg. Dat beeldkwaliteitsplan is door de raad vastgesteld op 25 november 2013.
3.2 Historie
De Achterdijk maakt deel uit van een dijkenstructuur van waaruit
bewonende dijken, op- en aanwaspolders op het water zijn
veroverd. De Achterdijk is een schil van waaruit weer een stukje
land is teruggewonnen. Een deel bam de Achterdijk is in de loop
van de tijd net als andere dijken in de omgeving, vergraven
waardoor de dijk alleen richting de Rijsdijk (zuidelijk) nog op haar
oude hoogte ligt.
Boven: Polderstructuur rond 1900
Onder: Verstedelijking vanaf 1960 tot heden

3.3 Karakterisering Achterdijk
De Achterdijk op het noordelijke deel is een wat intiemere dijk door de smallere weg en woningen
die net wat uit de voet van de dijk staan is. De oudere woningen zijn veelal voormalige tuinders- of
arbeiderswoningen, aangevuld met deels nieuwe woningen. De bouwhoogte is één laag met een kap.
Meer naar het zuidoosten op de Achterdijk staan nieuwere woningen die deels ook verder uit de dijk
staan. De nieuwe woningen zijn groter en diverser qua ontwerp dan de tuinders- of
arbeiderswoningen.
Noordelijk deel Achterdijk

3.4 Stedenbouwkundige uitgangspunten
De hoek van de Achterdijk met de Jaaginweg is onderdeel van de groen entree van Rhoon. Het
beeldkwaliteitsplan Vensters Groene Kruisweg geeft qua karakter aan dat deze hoek een parkachtige
groene omgeving moet zijn waarbij de leidingstraat de onbeboste open poort is waarna er een
groene parkachtige coulissewerking komt.

Kijkend naar bestaande kaders en de
karakterisering van dit deel van de Achterdijk zijn
de toetsingscriteria:
- Positionering op de kavel;
o 10 tot 15 meter van de rand van
de weg van de Achterdijk.
o 7 tot 10 meter uit de zijkant
perceel
- Hoogte; 1 laag met een kap
- Nokoriëntatie parallel of haaks op de
Achterdijk
- Groene kader om de woning met een
achterliggend coulisselandschap als
onderdeel van de groene entree van Albrandswaard. De beplanting rond de woning van
Achterdijk nummer 34 versterkt dit groene karakter )zie onderstaande illustratie met groen
en zichtlijnen’.
- Een ontwerp van de woning dat past binnen een groene dorpse setting in een dijklint
- 1 bijgebouw aan of losstaand van de woning
4 Toetsing planvisie aan het toetsingskader
Criteria wijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan
Het plan voldoet aan de oppervlakten en maatvoering. Invulling van de nadere eisen uit lid b volgen
in het ontwikkelingsplan.
Stedenbouw
Het plan conflicteert niet met de stedenbouwkundige uitgangspunten van het toetsingskader. Het
toetsingskader geeft wel aanvullende eisen.
Onderzoeken
Bladzijde 12 t/m 15 van de planvisie blijven buiten beschouwing omdat dit geen onderdeel uitmaakt
van de planvisie zoals de gemeente die vraagt. Dit is basismateriaal voor het latere ontwikkelingsplan.

