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DISCUSSIENOTA BESTEMMINGSPLAN POORTUGAAL DORP
(november 2011)
1. Doelstelling
Met het opstellen van het bestemmingsplan worden de volgende doeleinden nagestreefd:
a.
actualiseren (de onderstaande plannen worden herzien);
b.
voorzien in de behoefte aan kleine uitbreidingen en bouwplannen en als gevolg
hiervan
het
terugdringen
van
de
administratieve
lasten
(minder
omgevingsvergunningen).
c.
signaleren knelpunten bij ruimtelijke ontwikkelingen: het bestemmingsplan zal
mede gebruikt worden om ruimtelijke belemmeringen op het gebied van
archeologie, milieu, geluid, ecologie en water in kaart te brengen.
d.
gewenste ontwikkelingen voorzien van een actueel juridisch kader:
e.
afstemming met andere beleidsterreinen zoals welzijn, verkeer en groen.

1.
2.
3.
4.

Naam
Landelijk gebied Poortugaal
Poortugaal Dorp
Sportparkpolder
Kasteeltuin

vaststelling raad
24 juni 1996
28 juni 1999
7 april 2005
13 februari 2006

goedkeuring GS
19 december 1996
8 februari 2000
4 oktober 2005
29 augustus 2006

Tabel 1: overzicht van vigerende bestemmingsplannen

2. Ligging plangebied
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de kern Poortugaal Dorp inclusief Kijvelanden,
de Sportparkpolder en het terrein Delta Psychiatrisch Centrum. Voor de Polder
Albrandswaard zal een afzonderlijk bestemmingsplan worden opgesteld, om die reden zijn
de betreffende gronden buiten het plan gelaten.
De plangrens wordt gevormd door het bestaand stedelijk gebied en is afgestemd op de
plangrenzen van de Groene Kruisweg, bestemmingsplan Landelijk gebied Poortugaal en de
gemeentegrenzen met deelgemeente Hoogvliet en Spijkenisse.
3. Toekomstvisie Albrandswaard 2025
Op dit moment is de Toekomstvisie Albrandswaard 2025 in voorbereiding en naar
verwachting in april/mei gereed. In hoofdlijnen wordt in de toekomstvisie ingegaan op
sociale/maatschappelijke ontwikkelingen, de ruimte zoals deze wordt beleefd in de
gemeente, de economische positie, de gemeentelijke organisatie en bouwstenen die als
onderlegger voor de toekomstvisie en later ook de structuurvisie dienen. Deze
toekomstvisie zal daar waar benodigd worden doorvertaald naar het bestemmingsplan
Poortugaal Dorp.
4. Ontwikkelingsvisie polder Albrandswaard
Voor de polder Albrandswaard wordt een landschapsontwikkelingsvisie opgesteld. Deze
visie gaat in op wat de mogelijkheden zijn binnen deze polder. Het doel is om een breed
gedragen visie op te stellen om de identiteit van de polder in Albrandswaard te kunnen
behouden. De start voor visie heeft plaatsgevonden in november 2011. Ook deze visie
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wordt, net als de toekomstvisie, later doorvertaald naar een structuurvisie. De visievorming
is nog volop in ontwikkeling en zal een eigen traject volgen. Om die reden zal de polder
buiten het plangebied Poortugaal Dorp worden gelaten. Waar nodig zal de komende
periode nagegaan worden of de ontwikkeling in de polder doorwerkt in het plangebied.
5. Structuurvisie Albrandswaard 2004
Met de structuurvisie uit 2004 wil de gemeente structuur en richting geven aan het ruimtelijk
beleid binnen de gemeente. De ambitie voor de kernen is er op gericht de verschillende
kernen onderscheidend te houden en de dorpse identiteit te bewaren. Voor het invullen van
locaties in de kernen is de hoofdlijn van beleid om dat op contextuele wijze te doen. Dit
houdt in dat naar de functionele-, cultuurhistorische-, emotionele- en landschappelijke /
ruimtelijke betekenis van een plek in haar omgeving gekeken wordt en de bebouwing een
positieve bijdrage daaraan moet leveren.
Dit betekent dat de ontwikkeling steeds moet worden afgestemd op de specifieke betekenis
van die locatie voor de karakteristiek en identiteit van de kern. Soms kan dat historiserend
zijn maar voor een andere locatie meer eigentijds, maar dan bijvoorbeeld wel in een groene
setting. Het concrete besluit daarover is niet bepaald in de structuurvisie 2004, die dient per
project bepaald te worden.
Andere relevante hoofdlijnen uit de structuurvisie betreffen:
behoud en ontwikkeling van voorzieningen die het leven in het dorp aantrekkelijk
houden en bijdrage tot de kwaliteit van het wonen;
behoud van de groene setting van Poortugaal in de omgeving;
behoud karakteristieke polderdijken;
bedrijvigheid en bedrijventerreinen die passen bij het dorpse karakter.
Het beleid uit de structuurvisie 2004 zal zoveel mogelijk vertaald worden in het
bestemmingsplan voor Poortugaal Dorp. Na de vaststelling van de eerder besproken
toekomstvisie, zal deze worden vertaald naar een nieuwe structuurvisie.
6. Ontwikkelingslocaties
Binnen het plangebied spelen een groot aantal ontwikkelingen/initiatieven. Een groot aantal
van de ontwikkelingen zijn nog onzeker. Om de voortgang van het bestemmingsplan niet te
veel te belemmeren met de discussie over deze ontwikkelingen, wordt voorgesteld alleen
de ontwikkelingen mee te nemen die al voldoende zijn uitgekristalliseerd.
Voor de belangrijkste ontwikkelingen die wel worden meegenomen is hieronder een korte
beschrijving en plan van aanpak omschreven. Voor een volledig overzicht van de
ontwikkelingen/initiatieven wordt verwezen naar bijlage 1. De nummering van de
ontwikkelingen/initiatieven zoals hieronder beschreven, corresponderen met uit bijlage 1
behorende kaart.
Centrum Poortugaal
Op 26 augustus 2011 heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor de ontwikkeling
van het centrum van Poortugaal. Deze kaders worden als uitgangspunt genomen voor het
op te stellen bestemmingsplan.

Discussienota bestemmingsplan Poortugaal Dorp

3

Poortugaal Centrum - Rabobank-locatie (6a)
Dit gebied is gelegen tussen de Waalstraat, de Emmastraat en de Snip en vormt het
nieuwe hart van het centrum. Naast een supermarkt wordt ook ruimte geboden aan de
woningbouw en ander centrumversterkende functies. Conform het raadsbesluit van 26
augustus 2011 zal het gebied in ruime bouwvlakken en globale lijnen worden bestemd om
ruimte te bieden voor gemengde doeleinden waaronder wonen, detailhandel, zorg en
parkeren. Hierbij wordt flexibiliteit gegeven om dit gebied verder te ontwikkelen.
Poortugaal Centrum – Emmastraat / Waalstraat (6b)
Dit gebied is gelegen tussen de Emmastraat en de Waalstraat en wordt in ruime
bouwvlakken en globale lijnen bestemd. Op deze locatie was voorheen kinderdagverblijf
BonBon aanwezig, die zal verplaatsen naar de Albrandswaardsedijk 131. Mede hierdoor
ontstaan ontwikkelingsmogelijkheden voor woningbouw, zoals in het raadsbesluit van 26
augustus 2011 is vastgelegd. Voorgesteld wordt de bestemming maatschappelijk om te
zetten in de bestemming wonen waarbij flexibiliteit wordt gegeven om dit gebied verder te
ontwikkelen.
Kerkstraat 25 (boerderij Verhoeff)(2)
Op dit perceel aan de Kerkstraat is een oude boerderij aanwezig met daarachter agrarisch
gebied. Dit gebied is agrarisch bestemd, zonder dat woonbebouwing wordt toegestaan.
Voorgesteld wordt de in gebruik zijnde woonboerderij conform de feitelijke situatie te
bestemmen als woonboerderij en hiermee af te wijken van de vigerende bestemming. Op
het achtererf wordt geadviseerd om geen ontwikkelingen toe te staan om het agrarische
landschap ‘open’ te houden en hiermee de groene uitstraling van de gemeente
Albrandswaard zoveel mogelijk te behouden. De agrarische bestemming blijft daar
gehandhaafd.
Woonwagenstandplaatsen (10)
Ter plaatse van De Weide worden de aanwezige woonwagenstandplaatsen beëindigd en
komen de gronden vrij voor de gemeente. Mede door de beëindiging ontstaan
ontwikkelingsmogelijkheden voor de gemeente. Nagedacht zal worden over een invulling
van de locatie. Tot die tijd wordt voorgesteld dit gebied voorlopig te bestemmen als uit te
werken gebied. Voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld wordt een beslissing over
de definitieve bestemming genomen. Eventueel kan hier Invulling aan worden gegeven
door een participatietraject voor omwonenden en belanghebbenden.
Albrandswaardsedijk 59 a (11)
Op het perceel aan de dijk geldt een uitwerkingsbevoegdheid. Naast een aanwezige
woning in het zuidoosten en de 29 gerealiseerde appartementen in het oosten van de
kavel, is nog ruimte voor een ontwikkeling aan de dijk. Op deze locatie wordt voorgesteld,
gezien de ligging van de dijk, maximaal één woning toe te staan. Een woning past in de
context van de dijk en sluit aan op de lintenstructuur. Een aandachtspunt in de ontsluiting
naar dit perceel.
Albrandswaardsedijk 131 (16)
Op dit perceel staat een woning annex boerderij. De sloopvergunning voor het gebouw op
dit perceel is verleend. Een besluit is genomen om kinderdagverblijf BonBon hier te
huisvesten. Het kinderdagverblijf sluit hiermee aan op de vraag naar kinderdagopvang.
Voorheen was BonBon gevestigd aan de Emmastraat, daar waar nu de
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centrumontwikkeling plaatsvindt. Voorgesteld wordt de locatie daarom als maatschappelijk
(kinderdagverblijf) te bestemmen.
7. Bebouwing
Inventarisatie
De vigerende bestemmingsplannen en verleende vrijstellingen worden geanalyseerd en
geïnterpreteerd. Voor de inventarisatie wordt de volgende werkwijze voorgesteld:
 opstellen inventarisatiekaart met de bestaande planologische rechten onder behoud
van planologische ontwikkelingen;
 aanvullen inventarisatiekaart aan de hand van lijst met verleende vrijstellingen waarbij
op basis van een veldinventarisatie de bestaande planologische mogelijkheden worden
aangevuld;
 lijst met afwijkende functies: op basis van een veldinventarisatie worden afwijkingen ten
opzichte van de bestaande planologische rechten in beeld gebracht;
 overleg met gemeente over de inventarisatiekaart en lijst met afwijkende functies;
 verslag van overleg waarin de resultaten van de inventarisatie worden vastgelegd;
 Daarnaast vindt een nadere stedenbouwkundige analyse plaats die uitgewerkt zal
worden in het bestemmingsplan.
De uitkomsten van de inventarisatie zullen gebruikt worden om in één keer de concept
planverbeelding op te stellen. Bijzonder aandachtspunt in de veldinventarisatie is de
zogenaamde “trendsetter”. Indien in een bepaald bouwblok medewerking is verleend aan
een bepaald bouwplan, bijvoorbeeld een dakopbouw of extra bouwlaag op garage, dan
zullen deze gesignaleerd worden. Dit kan de aanleiding zijn de regels te verruimen of juist
te beperken en zo voor deze trendsetters een algemene regeling te formuleren.
Hoofdbebouwing
Uitgangspunt
voor
de
nieuwe
bestemmingsregeling
zijn
de
vigerende
bestemmingsplannen. Aanwezige uitbreidingsruimte uit vigerende bestemmingsplannen
wordt daarbij in principe gerespecteerd. In bijzondere situaties kan er aanleiding zijn extra
bouwmogelijkheden te bieden (bijvoorbeeld als in het verleden al medewerking aan
vergelijkbare bouwplannen is verleend) of juist te beperken.
Erfbebouwing
In aansluiting op de regeling voor bestemmingsplan "Rhoon Dorp" wordt een ruimhartige
beleid gevoerd om bij woningen erfbebouwing op te richten. Gestreefd wordt naar een zo
veel mogelijk gelijke regeling voor heel Albrandswaard. De regeling uit bestemmingsplan
Rhoon Dorp zal dan ook zoveel mogelijk worden overgenomen. Daarnaast heeft een
nadere stedenbouwkundige analyse plaatsgevonden die uitgewerkt wordt in het
bestemmingsplan. Deze analyse betreft het zoveel mogelijk behouden van de
stedenbouwkundige structuur, zoals deze ooit bedoeld was. Dat wil zeggen dat de
tuinbestemming zo zal worden bestemd zodat de stedenbouwkundige structuur zoveel
mogelijk behouden blijft. Voorgesteld wordt om een regeling op te nemen die voorkomt dat
erfbebouwing aan de zijkanten van woningen ook mogelijk wordt gemaakt waardoor
situaties ontstaan zoals hieronder weergegeven.
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8. Functionele structuur / beleid centrum gebied
Het plangebied betreft overwegend een woongebied. Handhaving van de woonfunctie is
uitgangspunt. Bestaande niet-woonfuncties zoals bedrijven, detailhandel, horeca kunnen
gehandhaafd blijven en worden voorzien van een passende bestemming. Deze passende
bestemming wordt overgenomen uit de nu vigerende bestemmingsplannen.
Randvoorwaarden is wel dan de hinder voor de omgeving niet mag toenemen. Een
beslispunt betreft het ruimte bieden aan nieuwe centrumfuncties en het benutten van
leegstaande kantoren.
Voor de ontwikkelingslocaties, met name het centrum, zal sprake zijn van het toevoegen
van een nieuwe functionele structuur. Het bestemmingsplan is hier volgend aan de
bouwplanontwikkeling. Het gaat hierbij men name om het centrum.
Voor beroepen en bedrijven aan huis wordt de binnen de gemeente gebruikelijke regeling
gevolgd.
Versterking Centrumfunctie Poortugaal
Het centrum van Poortugaal zal in de lijn met de toekomstvisie in de toekomst een
levendigere uitstraling moeten krijgen waarbij ingezet wordt op versterking van het
pittoreske karakter. Dat betekent voor het bestemmingsplan dat ingezet wordt op behoud
van bestemde gevels en parcelering. Versterking van het centrum kan bereikt worden door
het kerngebied aan te wijzen voor centrumontwikkeling en ruimte te besteden voor functies
op de begane grond (plint). De straten krijgen een bestemming ‘’Centrum’’. Om de
levendigheid in het centrum te houden worden bij voorkeur geen woonfuncties op de
begane grond toegestaan. Bestaande woonfuncties mogen wel behouden blijven om
dreigende leegstand tegen te gaan. Ruime bestemmingen worden opgenomen die naast
detailhandel, zorg en bijvoorbeeld ambachtelijke bedrijven mogelijk maken.
In de lijn van de gemeentelijke beleidsuitgangspunten en onder andere de op te stellen
toekomstvisie wordt voorgesteld winkels en horecagelegenheden de mogelijkheid te geven
om uit te breiden, mits door de uitbreiding een versterking van de centrumfunctie ontstaat.
Daarnaast zullen bestaande woningen voor nu worden gehandhaafd, maar in de toekomst
bij voorkeur worden benut voor de centrumfunctie.
Een aantal panden dat in het vigerende bestemmingsplan niet met een
centrumbestemming is bestemd, wordt nu als zodanig bestemd. Deze bestemmingen
maken deel uit van het centrum en dragen bij aan de versterking hier van. De Dorpsstraat
13 (bestaande locatie 7 uit de bijlage) en de Welhoeksedijk 2 (bestaande locatie 8 uit de
bijlage) maken deel uit van de ontwikkeling. Voorgesteld wordt deze locatie toe te voegen
aan de centrumbestemming. De locatie aan de Welhoeksedijk is een entree voor het
centrumgebied en de locatie aan de dorpsstraat is centraal gelegen en kan uitstekend
bijdragen aan het optimaliseren van het centrum.
Algemene afwijkingsmogelijkheid tot uitbreiding
In het bestemmingsplan zal een algemene afwijkingsmogelijkheid worden opgenomen om
de panden in het centrum de mogelijkheid te bieden uit te breiden, mits door de uitbreiding
een versterking in de centrumfunctie ontstaat. Dit betekent onder andere dat Dorpsstraat 12
hier gebruik van kan maken.

Discussienota bestemmingsplan Poortugaal Dorp

6

Horecagelegenheden
In het plan wordt een afwijkings-/wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarbij bestaande
panden in het centrum naar horecagelegenheden kunnen worden omgezet. Dit beleid zal
worden aangehouden voor het centrumgebied. Dit geldt ook voor woningen in het centrum.
Dit voor het behoud en/of ter versterking van de pittoreske uitstraling in het centrum.
Leegstand kantoren
Gezien problematiek van leegstand wenst de gemeente te stimuleren dat er mogelijkheden
ontstaan om kantorenfuncties om te zetten in de bestemming wonen. Ten aanzien van
diverse kantoorbestemmingen in het plangebied kan voorzien worden in een algemene
wijzigingsbevoegdheid. In voorkomende gevallen kan dan, bijvoorbeeld bij leegstand, een
herontwikkeling plaats vinden naar wonen.
9. Groenstructuur
Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is het behoud en de bescherming van de
bestaande hoofdgroenstructuur. Deze zal in het plan zoveel mogelijk gedetailleerd bestemd
worden. De feitelijke inrichting van groengebieden wordt niet in het bestemmingsplan
geregeld, dit kan op de gebruikelijke wijze door de gemeente bepaald worden.
Bijzonder aandachtspunt is het parkeren. Gebieden die voor groen zijn aangewezen mogen
in beginsel niet benut worden voor extra parkeerruimte (zie ook onder verkeer en
parkeren). Omgekeerde situaties worden wel mogelijk gemaakt. De verkeersbestemming
maakt ook de realisatie van groen mogelijk.
Voor snippergroep is binnen de gemeente nog geen specifiek beleid opgesteld. In het het
bestemmingsplan zal, waar mogelijk, ruimte worden geboden om snippergroen aan te
kopen door particulieren. Alleen daar waar sprake is van de hoofdgroenstructuur
(bestemming groen) bestaat deze mogelijkheid niet. De vraag of de gemeente het
betreffende stuk groen ook zal verkopen wordt niet in het bestemmingsplan bepaald.
Hiervoor is het gemeentelijk beleid van toepassing. Het groenbeleidsplan van 26 februari
2009 is hier voorlopig leidend in. Zodra nieuw beleid bekend is zal dit worden overgenomen
in het bestemmingsplan.
Voorgesteld wordt om aansluitend op dit beleid het groen gelegen aan de Duivenvoorde
(bestaande locatie 9 uit de bijlage) en de langgerekte groenstrook gelegen tussen de
Meidoorn en Vuurdoorn (bestaande locatie 14 uit de bijlage) te bestemmen als groen. De
ontwikkeling zorgt voor het behoud van de huidige groenstructuur en zorgt er voor dat deze
locaties niet worden bebouwd.
10. Cultuurhistorie
Algemeen
Voor belangrijke delen van Poortugaal wordt het wenselijke geacht de bestaande
bebouwingsstructuur te behouden. Door een gedetailleerde bestemmingsregeling zal de
hoofdbebouwingstructuur worden vastgelegd en worden beschermd. De archeologische
kenmerkenkaart (afbeelding 3) is hier leidend in.
Monumenten:
Voor de gemeentelijke monumenten is de monumentenverordening van toepassing. Alle
monumenten worden op de plankaart bestemd. Een beschermde regeling is in het
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bestemmingsplan niet gewenst om doublures met de monumentenverordening te
voorkomen. Wel zal voor alle monumenten (zowel rijks als gemeentelijk) een aangepast
erfbebouwingbeleid gelden (geen vergunningsvrije bouwwerken toegestaan). Op deze
manier kunnen kleine bouwplannen toch aan de welstandscommissie /
monumentencommissie worden voorgelegd en kunnen verstoringen van het karakteristiek
straat- en gevelbeeld voorkomen worden.

Afbeelding 2: uitsnede archeologische kenmerkenkaart Albrandswaard

11. Archeologie
Voor Poortugaal geldt een lage, een redelijk hoge en een hoge archeologische verwachting
(zie afbeelding 3). Dit betekent dat bij iedere nieuwe ontwikkeling vanaf een redelijk hoge
verwachtingswaarde nader onderzoek dient plaatst te vinden. Voor projecten zoals het
centrum, waar de gemeente initiatiefnemer is, dient in het kader van het bestemmingsplan
onderzoek te worden uitgevoerd. Voor zover ontwikkelingen door particulieren plaats vindt
kan dit onderzoek in het bestemmingsplan worden voorgeschreven.

Afbeelding 3: uitsnede archeologische waardenkaart Albrandswaard
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12. Welstand
De gemeentelijke welstandsnota zal als uitgangspunt worden genomen voor de op te
stellen bestemmingsregeling. Voorkomen dient te worden dat hier strijdigheden of
inconsequenties ontstaan. Voor het overige zal het bestemmingsplan, ten opzichte van de
Welstandsnota, een zelfstandige functie vervullen. Het bestemmingsplan geeft aan welke
bebouwing is toegestaan, de welstandsnota stelt eisen aan de vormgeving daarvan.
Met betrekking tot de in het plangebied voorkomende ontwikkelingen dient rekening
gehouden te worden met alle welstandsniveaus en met het monumentenbeleid. Deze
ontwikkelingen en bijbehorende toetsingsniveau zijn de volgende:
 woonwagenstandplaats (Basisniveau: het handhaven van de basiskwaliteiten);
 Albrandswaardsedijk 131 (Plusniveau: het handhaven van bestaande karakteristieken
en kwaliteiten);
 centrumplan (Bijzonder niveau: het welstandsbeleid is gericht op het handhaven van de
ruimtelijke kwaliteit van het dorpse dijklint en het bewaren van de eenvoud in
hoofdbouwvormen en kleurgebruik.), en;
 Kerkstraat 25 (rijksmonument).
13. Water
In Poortugaal Dorp is, blijkens het gemeentelijk waterplan, sprake van een tekort aan
waterberging Bij nieuwe ontwikkelingen zal dan ook ruimte voor water gereserveerd
moeten worden. Het Waterschap Hollandse Delta eist dat bij een toename aan verharding
een watercompensatie van 10% moet plaatsvinden. In het kader van het bestemmingsplan
wordt in overleg met het waterschap bepaald worden waar dit extra water dient te komen.
Resultaat van dit overleg moet zijn dat overeenstemming wordt bereikt over een integrale
oplossing die voorkomt dat steeds per bouwplan een watertoets moet plaats vinden.
Voor het overige zal het bestemmingsplan waar mogelijk ruimte geven aan de uitvoering
van het gemeentelijk waterplan.
14. Verkeer en parkeren
Het doel van de verkeersparagraaf is het garanderen van een betrouwbare en
verkeersveilige bereikbaarheid, zodanig dat het sociaal economisch functioneren van de
kern Poortugaal duurzaam wordt gestimuleerd en gelijktijdig de leefbaarheid en het milieu
niet extra worden belast. De vigerende regeling zal worden overgenomene en daar waar
mogelijk worden aangescherpt.
Parkeren
In een groot deel van Poortugaal is sprake van een grote parkeerdruk. Bij nieuwe
ontwikkeling zal bekeken moeten worden om er ruimte is om extra parkeercapaciteit te
realiseren. Uitgangspunt daarbij zijn de parkeernormen uit het ASVV.
15. Ecologie
Voor heel Poortugaal zal een onderzoek moeten worden uitgevoerd. Met name de
aanwezigheid van vleermuizen kan belemmeringen opleveren voor de uitvoering van de
beoogde ontwikkelingslocaties. Op basis van de onderzoeksresultaten kan per project
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bepaald worden of een ontheffing Flora- en faunawet nodig is en kunnen zonodig
compenseerde maatregelen elders in het plangebied worden getroffen.
Het is de bedoeling de resultaten van het onderzoek te vertalen in het bestemmingsplan
zodat voor het hele plangebied duidelijkheid ontstaat waar welke belemmeringen aanwezig
zijn en of nader onderzoek nodig is om te komen tot bouwplanontwikkeling. Op deze wijze
kunnen ook particuliere initiatiefnemers inzicht krijgen in de haalbaarheid van nieuwe
initiatieven.
16. Luchtkwaliteit
Door KuiperCompagnons zal een luchtkwaliteitsonderzoek worden uitgevoerd. Onderzocht
wordt of de ontwikkelingen leiden tot een overschrijding van de grenswaarden van de Wet
luchtkwaliteit. Deze berekeningen worden uitgevoerd met het STACK-rekenmodel.
Eventuele overschrijdingen verplichten de gemeente tot het treffen van maatregelen. In het
luchtkwaliteitsonderzoek zullen maatregelen worden voorgesteld. Uitvoering van deze
maatregelen moet er voor zorgen dat er per saldo geen verslechtering van de luchtkwaliteit
zal optreden. Het aspect luchtkwaliteit hoeft hiermee niet langer een belemmering te
vormen voor de uitvoering van bouwplannen in Poortugaal.
17. Geluid
De in het plan voorziene ‘geluidsgevoelige’ ontwikkelingen zijn gelegen in de zone van
verschillende wegen en de industrieterreinen ‘Waal-/Eemhaven’ en ‘Botlek/Pernis’.
Daardoor is het noodzakelijk dat er een akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd. In dat
onderzoek wordt bepaald of aan de normen van de Wet geluidhinder wordt voldaan, of dat
er een hogere waardeprocedure moet worden doorlopen.
De geluidsbelastingen worden door middel van een Standaardrekenmethode II berekend.
Het onderzoek naar industrielawaai wordt uitgevoerd op basis van de omschreven
rekenmethode in het vastgestelde ‘Convenant Geluidruimte Waal-/Eemhaven’. Voor het
industrieterrein ‘Botlek/Pernis’ wordt het zonebewakingsmodel opgevraagd bij de DCMR.
18. Bodem
De bodemkwaliteit zal per project onderzocht moeten worden. Eventueel kan dit als
voorwaarden in bestemmingsplan worden opgenomen. Onderzekerheid omtrent
bodemvervuiling kan aanleiding zijn om bepaalde ontwikkelingslocatie buiten het
plangebied te laten.
Voor met name het centrum zou nader onderzoek wenselijk zijn.
19. Externe veiligheid
In verband met het nieuwe beleid ten aanzien van externe veiligheid dient nader onderzoek
plaats te vinden naar eventuele veiligheidsrisico's bij ontwikkelingen. Mogelijke bronnen in
de nabijheid van het plangebied betreffen de buisleidingen in het westen en het oosten van
het plangebied en het transport van gevaarlijke stoffen op de Groene Kruisweg en de Oude
Maas. Onderzoek wordt uitgevoerd naar externe veiligheid.
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20. Geometrische plaatsbepaling
Voor het verbeelden van de geometrisch bepaalde bestemmingen wordt een ondergrond
van de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN-ondergrond) gebruikt. Dit bestand is
opgebouwd in coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting, of kortweg
Rijksdriehoekscoördinaten (ook wel: RD-coördinaten). Dit zijn de coördinaten die in
Nederland worden gebruikt als grondslag voor ondermeer geografische aanduidingen,
waarbij de exacte locatie van een gebied wordt vastgelegd. In het plan is met behulp van
lijnen, coderingen en arceringen aan gronden (en in dit geval ook wateren) een bepaalde
bestemming toegekend. Binnen een bestemmingsvlak zijn met aanduidingen nadere regels
aangegeven. Op een afdruk van de geometrische plaatsbepaling, de verbeelding, zijn alle
bestemmingen en aanduidingen naast elkaar zichtbaar.
21. Economische uitvoerbaarheid
Aan de uitvoering van het plan zijn voor de gemeente geen kosten verbonden. De kosten
van de in het plan opgenomen ontwikkelingslocaties worden door de projecten zelf
gedragen dan wel door particulieren bekostigd.
22. Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Naast de economische uitvoerbaarheid dient ook de maatschappelijke uitvoerbaarheid te
worden beschreven. In deze beschrijving wordt een goede onderbouwing opgenomen
waarom welke keuzes zijn gemaakt en hoe het planproces is verlopen.
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BIJLAGE BESCHIJVING ONTWIKKELINGSLOCATIES
(de nummering verwijst naar bijbehorende kaart)

Er ligt een verzoek
voor een uitbreiding
aan de achterzijde van
de woning.

‘Centrum’

Woning in het
centrumgebied.

3
Dorpsstraat 12

De gemeente wil
stimuleren deze
boerderij te
renoveren/restaure-ren
(Eventueel door
achtererfopbrengsten).

‘Agrarisch bedrijf’
aangemerkt als
Rijksmonument
waarbij beperkte
uitbreidingsmogelijkheden
gelden tot 150 m2.

2
Kerkstraat 25

Rijksmonumentale
boerderij Verhoeff in
Poortugaal-West uit de
18e eeuw. De
boerderij verkeert in
slechte staat.
Momenteel is deze in
gebruik als woning.

Poortugaal West is
een bestaande
woonwijk gebouwd in
de jaren ’50/’60.

1
Poortugaal West

Gewenste
ontwikkeling
Wens voor
herstructurering /
woningverbetering.

Vigerend
bestemmingsplan
‘Wonen’

Situatie

Bestaande locatie

In het kader van de centrumontwikkeling van
Poortugaal wil de gemeente ruimte bieden aan
winkels en horeca, zodat een bijdrage wordt
geleverd aan de verlevendiging van het
winkelgebied. In het bestemmingsplan zal een
algemene afwijkingsmogelijkheid worden
opgenomen om de panden in het centrum de
mogelijkheid te bieden uit te breiden, mits een
versterking in de centrumfunctie ontstaat.

Het voorstel is om deze oude boerderij als
woonboerderij te bestemmen. Dit is een
bestemming die gelijk is aan de feitelijke
situatie en daarnaast een stimulans kan
vormen voor hergebruik / renovatie.
Gelet op de landschappelijke waarden van het
achtererf wordt voorgesteld om hier geen
ontwikkelingen in toe te staan.

De plannen voor Poortugaal-West zijn nog niet
concreet genoeg. Voorlopig zal het vigerende
bestemmingsplan aangehouden worden.
In overleg met de woningbouwvereniging zal
de ontwikkeling worden besproken.

Beslispunt

Mobiliteit, Flora en
Fauna, Water,
Archeologie en
cultuurhistorie, Bodem,
Externe veiligheid,
Geluid, Lucht en
Milieuzonering

-

-

Onderzoeken

In het onderstaande schema is voor het hele plangebied nagegaan of er ontwikkelingen spelen die meegenomen moeten worden in het bestemmingsplan.
Wanneer er nog geen concreet plan is voor een nieuwe ontwikkeling en/of deze nog ter discussie staat geldt als algemene beleidslijn dat deze ontwikkeling
niet meegenomen worden in het nieuwe bestemmingsplan. Hiermee wordt voorkomen dat vertraging oploopt.
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Ruimte bieden voor
gemengde doeleinden
waaronder wonen,
detailhandel en
parkeren ter
versterking van de
centrumfunctie

Uit te werken
centrumdoeleinden
(detailhandel),
waarbij de
bedrijfsfuncties op de
begane grond zijn
toegestaan. Op de
overige bouwlagen
zijn woningen
toegestaan.

Het gebied gelegen
tussen de Waalstraat
(oosten), de
Emmastraat (noorden)
en de Snip (westen).

6a
Poortugaal Centrum
Deelgebied 1

Verzoek van de
woningbouwvereniging
om een verbinding te
maken door middel
van een sluis tussen
de 2 gebouwen.

‘Kantoor’
Gebouw met
cultuurhistorisch
en/of
architectonische
waarde.

5
Dorpsstraat 80

Een kantoorgebouw
met een daarachter
een gebouw met 8
nieuwe
appartementen.

Kantoor, voorheen
schoolgebouw.

4
Achterweg 11 A

Gewenste
ontwikkeling
De functiewisseling
van kantoor naar
wonen. Initiatief CEDgroep.

Vigerend
bestemmingsplan
‘Kantoor’ met een
maximale
bouwhoogte tot 9
meter.

Situatie

Bestaande locatie

Mobiliteit, Flora en
Fauna, Water,
Archeologie en
cultuurhistorie, Bodem,
Externe veiligheid,
Geluid, Lucht en
Milieuzonering

-

Vigerend bestemmingsplan overnemen,
volgens beleidslijn ontwikkeling.

Het gebied wordt in ruime bouwvlakken en
globale lijnen bestemd. Hierbij wordt flexibiliteit
gegeven om dit gebied verder te ontwikkelen.

-

Onderzoeken

De plannen voor woningen zijn nog
onvoldoende concreet. Voorlopig zal de
huidige kantoorbestemming behouden worden.

Beslispunt

Deze bestemming
betrekken bij het
centrum.
Groenvoorziening
behouden.

‘Wonen’, vrijstaand
of aaneengesloten
woning
‘Sport’ waar binnen
de bouwvlakken een
maximale
bouwhoogte van 4,5
meter is toegestaan.

‘Wonen’/’woonwagenstandplaats’
waar plaats is voor 7
woonwagens met
een maximale
oppervlakte van 175
m2 per bouwvlak.

Voormalig
bloemenhuis

Een groenstrook in de
nieuwbouwwijk, waar
voorheen het clubhuis
was gevestigd van de
voormalige
sportvelden.

Op dit terrein staan 7
woonwagens, waarvan
2 wagens zijn
bewoond. Dit terrein is
gelegen in een
woonwijk.

8
Welhoeksedijk 2

9
Groen,
gelegen aan de
Duivenvoorde

10
Woonwagenstandplaats

Uitsterfconstructie voor
de 2 woonwagens.
Locatie komt vrij, de
toekomstige
ontwikkeling is nog
niet duidelijk.

Deze bestemming
betrekken bij het
centrum.

Ambachtelijk,
verzorgingsbedrijf

7
Dorpsstraat 13

Woningbouw met
achtergelegen
schuren.

Het gebied gelegen
tussen de Emmastraat
en de Waalstraat.
Kinderdagverblijf
BonBon is hier
gevestigd.

6b
Poortugaal Centrum
Deelgebied 2

Gewenste
ontwikkeling
De bestemming
Maatschappelijk
omzetten naar Wonen.

Vigerend
bestemmingsplan
‘Maatschappelijke
doeleinden’

Situatie

Bestaande locatie

Beëindiging van de woonwagenstandplaatsen.
Dit gebied zal voorlopig worden bestemd als
uit te werken gemengde doeleinden.

Bestemmen als groen.

De winkel wordt als centrumbestemming
opgenomen in het plan.

Dit gebouw wordt als centrumbestemming
opgenomen in het plan.

Het gebied wordt in ruime bouwvlakken en
globale lijnen bestemd. Hierbij wordt flexibiliteit
gegeven om dit gebied verder te ontwikkelen.

Beslispunt

Mobiliteit, Flora en
Fauna, Water,
Archeologie en
cultuurhistorie, Bodem,
Externe veiligheid,
Geluid, Lucht en
Milieuzonering

-

-

-

Mobiliteit, Flora en
Fauna, Water,
Archeologie en
cultuurhistorie, Bodem,
Externe veiligheid,
Geluid, Lucht en
Milieuzonering

Onderzoeken

Situatie

Bouwmogelijkheid aan
de dijk

Deze polder is in
gebruik als agrarisch
gebied.

Bestaande locatie

11
Albrandswaardsedijk
59a

12
Polder Kijveland

Gewenste
ontwikkeling
Er is geen concrete
aanvraag bekend.

Agrarisch en
recreatiegebied.

Vigerend
bestemmingsplan
Uit te werken
doeleinden Wonen
en Maatschappelijk,
waarbij ten minste 20
en ten hoogte 40
woningen zijn
toegestaan. Ten
hoogste 50% van het
aantal te bouwen
woningen mag
worden gebouwd als
gestapelde
woningen. Hierbij
mogen uitsluitend
eengezinswoningen
worden gebouwd.
Voor
maatschappelijke
doeleinden is ten
minste 2500 m2 en
ten hoogste 3500 m2
toegestaan.
‘Landelijk gebied’

Behoud agrarisch gebruik en
natuurontwikkelingen met recreatief
medegebruik.

De vraag is of daadwerkelijk een woning kan
worden gerealiseerd. Bouwmogelijkheid uit het
vigerend bestemmingsplan overnemen. Op het
perceel is maximaal 1 woningen toegestaan.
De ontsluiting naar dit perceel is
problematisch. (PM)

Beslispunt

-

Mobiliteit, Flora en
Fauna, Water,
Archeologie en
cultuurhistorie, Bodem,
Externe veiligheid,
Geluid, Lucht en
Milieuzonering

Onderzoeken

Situatie

Op dit perceel staat
een oude boerderij.

Deze groenstrook is
openbaar terrein en
vormt een scheiding
tussen 2
woongebieden.
Het wordt gebruikt als
speelruimte en
hondenuitlaat-plaats.
De gehele strook
bestaat uit gras,
waarop enkele
speeltoestellen en
bomen geplaatst zijn.

Bestaande locatie

13
Albrandswaardseweg
83

14
Groenstrook gelegen
tussen de Meidoorn en
Vuurdoorn

Gewenste
ontwikkeling
Oud verzoek voor een
extra woning op dit
perceel (ruimte voor
ruimte).

De gehele strook als
groen behouden,
waardoor geen
verdichting kan
ontstaan ten behoeve
van de leefbaarheid.
Ook is er een verzoek
van de
woningbouwvereniging
om aan de zuidzijde
van deze groenstrook
een woning te
realiseren.

Vigerend
bestemmingsplan
‘Woondoeleinden,
boerderij’
waarbij een
functiewisseling
toegestaan is onder
de voorwaarde dat
het karakter van de
woning behouden
blijft. Het
bebouwingspercentage is 50%.
‘Groen’. Binnen deze
groenstrook is een
bouwvlak aangeduid
van 1786m2 en heeft
de bestemming
Maatschappelijk.
Binnen dit bouwvlak
mag 600m3 bebouwd
worden voor een
dienstwoning.

Mobiliteit, Flora en
Fauna, Water,
Archeologie en
cultuurhistorie, Bodem,
Externe veiligheid,
Geluid, Lucht en
Milieuzonering

-

De bestemming Maatschappelijk in het
vigerende plan zal komen te vervallen. De
gehele strook krijgt de bestemming Groen.

Onderzoeken

Deze boerderij zal buiten het plan gelaten
worden en zal meegenomen worden in de
visie polder Albrandswaard.

Beslispunt

‘Groen /
brandstoftransportleiding’

‘Landelijk gebied’

Groen gebied.

Deze polder is in
gebruik als agrarisch
gebied.

17
Gebied ten oosten van
Psychiatrisch Centrum
Delta

18
Polder Albrandswaard

Nader te bepalen in
visie polder
Albrandswaard.

De wens van het
Psychiatrisch Centrum
Delta is een mogelijke
uitbreiding aan de
oostkant van het
perceel.

Kinderdagverblijf
BonBon verhuist van 3
verschillende locaties
naar de
Albrandswaardsedijk
131.

‘Maatschappelijk’

16
Albrandswaardsedijk
131

Op dit perceel staat
een woning (boerderij).
De sloopvergunning
voor het huidige
gebouw op dit perceel
is verleend.

Op dit perceel staat
een woning (boerderij).
Deze verkeert in
slechte staat.

15
Albrandswaardsedijk
101

Gewenste
ontwikkeling
De wens is om de
boerderij te renoveren
en de mogelijkheid te
geven om deze kavel
te herontwikkelen. Ook
is er een particulier
verzoek om 7
woningen op dit
perceel te realiseren.

Vigerend
bestemmingsplan
‘Woondoeleinden
Boerderij’ waarbij
maximaal 1 woning
extra binnen
bouwvlak toegestaan
is.

Situatie

Bestaande locatie

-

-

Zal niet meegenomen worden in het plan.
Vigerend bestemmingsplan wordt
overgenomen, volgens beleidslijn ontwikkeling.

Mobiliteit, Flora en
Fauna, Water,
Archeologie en
cultuurhistorie, Bodem,
Externe veiligheid,
Geluid, Lucht en
Milieuzonering

Dit adres krijgt de bestemming
‘Maatschappelijk’: kinderdagverblijf.

Dit groene gebied zal behouden blijven. Er is
voldoende ruimte voor eventuele uitbreiding
binnen de bestaande regeling.

-

Onderzoeken

Voorlopig zullen de mogelijkheden uit het
vigerend bestemmingsplan worden
overgenomen. Een concreet bouwplan is er
niet. Het realiseren van 7 woningen op dit
perceel zou te massaal zijn.

Beslispunt

