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1 INLEIDING 
 

 

1.1 Aanleiding en doel van het plan 
In het kader van de ontwikkelingen in woongebied Essendael bestaat het voornemen om drie 

woningen aan de Tijsjesdijk te ontwikkelen. Dit voornemen betreft een ondergeschikte afwijking van 

het bestemmingsplan, waardoor een planherziening noodzakelijk is. 

 

Het doel van het bestemmingsplan is te komen tot een bestemmingsplanregeling om de voorgenomen 

ontwikkeling mogelijk te maken. 

 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 
Het plangebied ligt in het zuidoosten van Rhoon. Ten westen van het plangebied ligt de Tijsjesdijk. 

Deze weg sluit in het noorden aan op de Rijsdijk en in het zuidwesten op De Gaarde. Ten zuidoosten 

van het plangebied bevindt zich het woongebied Essendael. Ten slotte wordt het plangebied omgeven 

door een watergang. Voor de globale ligging van het plangebied wordt verwezen naar de hiernaast 

weergegeven afbeelding. 

 

1.3 Vigerende bestemmingsplannen 
Het nieuwe bestemmingsplan vervangt voor dit deel het vigerende bestemmingsplan Essendael. Dit 

bestemmingsplan is op 13 februari 2006 vastgesteld door de raad en op 19 september 2006 

goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.  

 

De bestemmingen van de gronden ter plaatsen van voorgenomen ontwikkeling zijn ‘Woongebied’ en 

‘Woondoeleinden’ met de aanduiding ‘’vrijstaand’’. Tevens rust op een gedeelte van het plangebied 

een wijzigingsbevoegdheid. Voorgenomen ontwikkeling is niet inpasbaar in het vigerende 

bestemmingsplan (zie paragraaf 3.1.3). 

 

1.4 Leeswijzer 

Deze toelichting bestaat uit vier delen. Dit deel, deel A, bevat een aantal algemene planaspecten. 

Hierna volgt deel B. Daarin vindt de planbeschrijving plaats en wordt tevens een toelichting gegeven 

op de bestemmingsmethodiek. Deel C vormt feitelijk de achterliggende onderbouwing voor de keuzes 

die in deel B worden gemaakt ten aanzien van, onder andere, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, 

mobiliteit, natuur en landschap, water, archeologie en cultuurhistorie en milieu. In deel D, tenslotte, 

wordt de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan aangetoond en wordt ook 

ingegaan op het overleg- en inspraaktraject. 
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Deel B  Planbeschrijving 
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2 PLANBESCHRIJVING 
 

 

2.1 Bestaande situatie 
Het perceel waarop de voorgenomen ontwikkeling plaats vindt is al bouwrijp gemaakt. Voorheen was 

hier sprake van een boomgaard die werd begrensd door een windsingel. Op de meest noordelijke 

kavel is al een woning aanwezig. Deze woning kent een oppervlak van bijna 145 m2. De overige drie 

kavels zijn nog onbebouwd. Alle kavels zijn ontsloten via de Tijsjesdijk. 

 

2.2 Ontwikkelingen 
De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie van drie woningen. Deze drie woningen zijn allen 

voorzien op het bestaande perceel en sluiten aan de op de al gerealiseerde woning. De positie van de 

woningen op de kavel is vrij in te vullen, op enkele eisen na. Zo dient onder andere de voorgevel van 

de woning op de Tijsjesdijk te zijn georiënteerd. Daarnaast moet bebouwing minimaal 1,5 meter vanaf 

de boveninsteek van het talud worden gebouwd en 3 meter vanaf de zijdelingse perceelgrens. Om het 

hier aanwezige brede profiel van de Tijsjesdijk te behouden, is een ruime voortuin voorzien.  

 

De woningen kennen een maximale goothoogte van 4 meter en een bouwhoogte van 11 meter. Alle 

gebouwen worden voorzien van een kap, inclusief de bijgebouwen en aanbouwen. 

 

De ontsluiting verloopt via de hiervoor aangelegde erftoegangswegen. De twee noordelijk percelen 

worden ontsloten via een noordelijke erftoegangsweg, de twee zuidelijk percelen via de zuidelijke 

erftoegangsweg. Het parkeren vindt plaats op eigen terrein, waarbij een parkeernorm van 2 

parkeerplaatsen per woning wordt aangehouden (zie ook hoofdstuk 4). 

 

2.3 Juridische aspecten 

 

2.3.1 Planmethodiek 
Het bestemmingsplan kent een gedetailleerde opzet, waarbij de regels zijn vastgelegd binnen 

meerdere bestemmingen: ‘Tuin’, ‘Water, ‘Wonen’, ‘Wonen – Vrijstaand’ en ‘Waterstaat’. Door een 

bouwvlak is aangegeven waar de gebouwen zijn voorzien. De maximale goot- en bouwhoogte zijn 

geregeld net als het maximaal te realiseren aantal woningen per bouwvlak. 

 

2.3.2 Regels 
De regels bestaan uit vier hoofdstukken: 

‐ Inleidende regels (hoofdstuk 1) 

‐ Bestemmingsregels (hoofdstuk 2) 

‐ Algemene regels (hoofdstuk 3) 

‐ Overgangs- en slotregels (hoofdstuk 4) 

 

Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de in het plan voorkomende bestemmingen. 

 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels 
In dit hoofdstuk is een aantal begrippen verklaard dat wordt gebruikt in de regels. Dit voorkomt dat er 

bij de uitvoering van het plan onduidelijkheden ontstaan over de uitleg van bepaalde regelingen. 

Daarnaast is het artikel "Wijze van meten” opgenomen waarin bepaald is hoe de voorgeschreven 

maatvoering in het plan gemeten moet worden. 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
In dit hoofdstuk zijn de in het plan voorkomende bestemmingen geregeld. In ieder artikel is per 

bestemming bepaald welk gebruik van de gronden is toegestaan en welke bouwregels er gelden. 

Tevens zijn, waar mogelijk, flexibiliteitsbepalingen opgenomen. 

 

Tuin 
De voor ‘Tuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen en parkeren. 

 

Water 
Ter bescherming van het omliggende water is deze bestemming opgenomen. Door deze bestemming 

op te nemen wordt gewaarborgd dat het water niet mag worden bebouwd of gedempt. 

 

Wonen 
De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen en bijbehorende 

parkeervoorzieningen, tuinen en erven, beroeps-/praktijkruimten, groen en water. Het bouwvlak mag 

geheel worden bebouwd. Daarbij geldt een maximum oppervlak van 75 m2 aan aanbouwen, 

uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen binnen het bouwvlak. De voorgevel van de woning dient 

naar de Tijsjesdijk toegekeerde bouwgrens te worden geplaatst. 

 

Daarnaast dienen alle bouwwerken te zijn voorzien van een kap met een dakhelling van minimaal 30 ̊ 

tot 60 ̊. Dit ter bescherming van het stedenbouwkundige beeld. Dit is vastgelegd door middel van de 

bouwaanduiding ‘kap’. 

 

Wonen - Vrijstaand 
Voor deze afwijkende regeling is gekozen om eigenaren de vrijheid te geven de kavel zelf in te 

richten. Om dit mogelijk te maken is een ruim bouwvlak opgenomen, waarbinnen gebouwen mogen 

worden opgericht met een maximaal grondoppervlak van 200 m2. Een erfbebouwingsregeling is niet 

opgenomen. Hierdoor ontstaat vrijheid aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen te 

realiseren, mits dit binnen het bouwvlak plaatsvindt en mits dit binnen het maximaal grondoppervlak 

van 200 m2 blijft. 

 

Daarnaast dienen alle bouwwerken te zijn voorzien van een kap met een dakhelling van minimaal 30 ̊ 

tot 60 ̊. Dit ter bescherming van het stedenbouwkundige beeld. Dit is vastgelegd door middel van de 

bouwaanduiding ‘kap’. De minimale goothoogte bedraagt 4 meter en de maximale bouwhoogte 11 

meter. 

 

Waterstaat 
De voor ‘Waterstaat’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, 

mede bestemd voor waterstaatsdoeleinden. De belangen van de dubbelbestemming zijn primair ten 

opzichte van de belangen van de ander daar voorkomende bestemmingen. 

 

Hoofdstuk 3 Algemene regels 
In deze paragraaf worden, in aanvulling op de bestemmingsbepalingen, aanvullende regels gesteld. 

 

Anti-dubbeltelregel 
In deze regel is vastgelegd dat grond die in aanmerking moest worden genomen bij het verlenen van 

een omgevingsvergunning, waarvan de uitvoering heeft plaatsgevonden of alsnog kan plaatsvinden, 

bij de beoordeling van een andere aanvraag om omgevingsvergunning niet opnieuw in beschouwing 

mag worden genomen. 
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Algemene bouwregels 
In dit artikel is een aantal aanvullende bouwregels opgenomen dat voor alle bestemmingen kan 

gelden. Het gaat bijvoorbeeld om extra bouwmogelijkheden voor ondergeschikte bouwdelen zoals 

balkons, galerijen en kelders, maar ook om beperking van bouwmogelijkheden als gevolg van, 

bijvoorbeeld, milieuwetgeving en de geldende keur. 

 

Algemene gebruiksregels 
In de algemene gebruiksregels is een algemeen verbod op strijdig gebruik opgenomen, en wordt een 

aantal voorbeelden genoemd wat in ieder geval als strijdig gebruik wordt beschouwd. 

 

Algemene afwijkingsregels 

Dit artikel is een aanvulling op de afwijkingsregels uit de bestemmingen. In het artikel is een aantal 

algemene afwijkingen opgenomen, dat middels een omgevingsvergunning kan worden verleend. Het 

betreft een standaardregeling die het mogelijk maakt om bij de uitvoering van bouwplannen beperkte 

afwijkingen van het plan bij een omgevingsvergunning mogelijk te maken. Het gaat bijvoorbeeld om 

een geringe overschrijding van de toegestane bouwhoogte. 

 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 
In het overgangsrecht is een regeling opgenomen voor bebouwing en gebruik dat al bestond bij het 

opstellen van het plan, maar dat strijdig is met de opgenomen regeling. Onder bepaalde voorwaarden 

mag deze strijdige bebouwing en/of strijdig gebruik worden voortgezet of gewijzigd. 

 

In de slotregel is de officiële naam van het plan bepaald. Onder deze naam kan het bestemmingsplan 

worden aangehaald. 

 

2.3.3 Geometrische plaatsbepaling 

Voor het verbeelden van de geometrisch bepaalde bestemmingen is een 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 onder meer 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. 
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Deel C  Verantwoording 
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3 RUIMTELIJKE ORDENING 
 

 

3.1 Kader 
 

3.1.1 Nationaal beleid 
 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 inwerking getreden. Deze 

structuurvisie vervangt de Nota Ruimte. De structuurvisie geeft een nieuw, integraal kader voor het 

ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de ‘kapstok’ voor bestaand en nieuw rijksbeleid met 

ruimtelijke consequenties. In de structuurvisie schetst het rijk ambities tot 2040 en doelen, belangen 

en opgaven tot 2028.  

 

De leidende gedachte in de SVIR is ruimte maken voor groei en beweging. De SVIR is de eerste 

rijksnota die de onderwerpen infrastructuur en ruimte integraal behandelt. In de SVIR richt het Rijk 

zich vooral op decentralisatie. De verantwoordelijkheid wordt verplaatst van rijksniveau naar 

provinciaal en gemeentelijk niveau. 

 

Door urbanisatie, individualisering, vergrijzing en ontgroening nemen de ruimtelijke verschillen toe. 

Vanaf 2035 groeit de bevolking niet meer. De samenstelling van de bevolking, en daarmee de 

samenstelling van huishoudens, verandert. Ambities tot 2040 zijn onder andere het aansluiten van 

woon- en werklocaties op de (kwalitatieve) vraag en het zoveel mogelijk benutten van locaties voor 

transformatie en herstructurering. Ook wil het rijk ervoor zorgen dat in 2040 een veilige en gezonde 

leefomgeving met een goede milieukwaliteit wordt geboden. Dit moet voor zowel het landelijk als het 

stedelijk gebied gelden. In de SVIR is verder vastgelegd dat provincies en (samenwerkende) 

gemeenten verantwoordelijk zijn voor programmering van verstedelijking. (Samenwerkende) 

gemeenten zorgen voor (boven)lokale afstemming van woningbouwprogrammering die past binnen de 

provinciale kaders. Ook zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

woningbouwprogramma’s.  

 

Ter versterking van het vestigingsklimaat in de stedelijke regio’s rondom de main-, brain- en 

greenports geldt een gebiedsgerichte, programmatische urgentieaanpak. In krimpregio’s wordt het 

interbestuurlijke programma bevolkingsdaling doorgezet.  

 

De voorgenomen ontwikkeling is in overeenstemming met de doeleinden van de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte. Specifiek is rekening gehouden met het beleid van duurzame verstedelijking 

in de vorm van inbreiding/verdichting/duurzaam ruimtegebruik. De gemeente staat achter de 

ontwikkeling, waarmee aangesloten wordt op de decentralisatie. 

 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 
Het rijk legt met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), de nationale ruimtelijke 

belangen juridisch vast. Enerzijds betreft het de belangen die reeds in de (ontwerp-) AMvB Ruimte uit 

2009 waren opgenomen en anderzijds is het Barro aangevuld met onderwerpen uit de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het besluit is op 30 december 2011 in werking getreden. 

 

Onderwerpen waarvoor het rijk ruimte vraagt zijn de mainportontwikkeling van Rotterdam, 

bescherming van de waterveiligheid in het kustfundament en in en rond de grote rivieren, bescherming 

en behoud van de Waddenzee en enkele werelderfgoederen, zoals de Beemster, de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam en de uitoefening van defensietaken. Ter 
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bescherming van deze belangen zijn reserveringsgebieden, begrenzingen en vrijwaringszones 

opgenomen. In het besluit is aangegeven op welke wijze bestemmingsplannen voor deze gebieden 

moeten zijn ingericht. Indien geldende bestemmingsplannen niet voldoen aan het Barro dan moeten 

deze binnen drie jaar na inwerkingtreding van het besluit zijn aangepast. 

 

In de loop van 2012 zal het besluit worden aangevuld met de ruimtevraag voor de onderwerpen 

veiligheid op rijksvaarwegen, toekomstige uitbreiding van infrastructuur (hoofdwegen en 

hoofdspoorwegen), de elektriciteitsvoorziening, de ecologische hoofdstructuur (EHS), de veiligheid 

van primaire waterkeringen, buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, 

reserveringsgebieden voor hoogwater langs de Maas en maximering van de verstedelijkingsruimte in 

het IJsselmeer. De ladder voor duurzame verstedelijking is in 2012 in het Besluit ruimtelijke ordening 

(Bro) opgenomen.  

 

Met betrekking tot het Barro gelden geen regels die doorvertaald moeten worden naar dit 

bestemmingsplan. 

 

3.1.2 Provinciaal beleid 

 

Provinciale structuurvisie; Visie op Zuid-Holland, ontwikkelen met schaarse ruimte 
Op basis van de Wro moeten gemeenten, provincies en rijk hun beleid neerleggen in één of meer 

structuurvisies. Het provinciebestuur van Zuid-Holland heeft ervoor gekozen één integrale ruimtelijke 

structuurvisie voor Zuid-Holland te ontwikkelen. Het uitgangspunt is “lokaal wat kan, provinciaal wat 

moet”. In de provinciale structuurvisie geeft de provincie aan wat zij als provinciaal belang beschouwt 

en hoe zij daarop wil gaan sturen. 

Provinciale Staten stelden op 2 juli 2010 de provinciale Structuurvisie, de Verordening Ruimte (de 

realisatie van de structuurvisie, zie ook hierna) en de Uitvoeringsagenda definitief vast. Vanaf dat 

moment gelden de Streekplannen, inclusief eventuele partiële herzieningen, en de Nota Regels voor 

Ruimte niet langer als vigerend beleids- en toetsingskader. Bij de vaststelling is evenwel 

geconstateerd dat het voor een aantal onderwerpen en dossiers nog niet mogelijk was een passende 

oplossing op te nemen. Daarom zijn een eerste (23 februari 2011) en tweede herziening (29 februari 

2012) van de Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte opgesteld welke werden 

vastgesteld door Provinciale Staten. 

 

De structuurvisie bevat het ruimtelijk beleid tot 2020 met een doorkijk naar 2040. Het accent ligt op 

sturing vooraf en sturing op kwaliteit. 

 

Zowel de functie- als de kwaliteitskaart van de provinciale structuurvisie laat zien dat het plangebied in 

een bestaand stedelijk- en dorpsgebied ligt. Binnen dit gebied kan bundeling van verstedelijking 

plaatsvinden. 

 

Provinciale Verordening Ruimte; ontwikkelen met schaarse ruimte 
Om het provinciale ruimtelijke belang, zoals beschreven in de provinciale structuurvisie, te kunnen 

uitvoeren is, onder meer, de provinciale verordening opgesteld. In de provinciale verordening zijn de 

zaken die generiek van aard zijn (relevant voor alle gemeenten of een bepaalde groep gemeenten) en 

in eerste instantie vooral een werend of beperkend karakter hebben vastgelegd. De provincie acht de 

borging hiervan van groot belang. 

 

Tevens zijn de nationale belangen zoals vastgelegd in de AMvB Ruimte ook in de provinciale 

verordening opgenomen ten behoeve van een doorwerking in de gemeentelijke bestemmingsplannen. 
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Tot slot zijn in de verordening regels gesteld over de inhoud van bestemmingsplannen en de inhoud 

van de toelichting van bestemmingsplannen. De verordening heeft slechts betrekking op een beperkt 

aantal onderwerpen. Bij het opstellen van bestemmingsplannen dient daarom ook rekening te worden 

gehouden met ander provinciaal beleid. Bovendien moet worden voldaan aan de overige wet- en 

regelgeving. 

 

De voorgenomen ontwikkeling ligt binnen een zone van 500 meter rondom een 

milieubeschermingsgebied voor stilte. In deze zone voor van 500 meter om het stiltegebied mag geen 

lucht- of helihaven worden gerealiseerd. Voorgenomen ontwikkeling betreft geen lucht- of helihaven 

en daarmee vormt de verordening geen belemmering voor de realisatie van voorgenomen 

ontwikkeling. Ook vinden geen andere belemmering plaats vanuit het oogpunt van de provinciale 

verordening. 

 

3.1.3 Gemeentelijk beleid 

 

Structuurvisie Albrandswaard (2004) 
Met de structuurvisie wil de gemeente Albrandswaard structuur en richting geven aan het ruimtelijke 

beleid. De gemeente kiest voor een actieve benadering en regie om de kwaliteiten in Albrandswaard 

te optimaliseren. Hierdoor is de structuurvisie een strategisch beleidsdocument en gericht op de 

hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. 

 

Bij het opstellen van de structuurvisie is informatie van relevante documenten gebundeld tot een 

missie en met bijbehorende strategie geformuleerd tot: 

 

"Albrandswaard: dorpen tussen stad en groen’’ 

- Een hoogwaardig woon- en leefklimaat; 

- Versterking en uitbreiding van het voorzieningenniveau voor alle woon- en leefgemeenschappen; 

- Een gezond economisch klimaat, passend bij de schaal van de gemeente; 

- Behoud van de open gebieden tussen Poortugaal, Rhoon en Portland; 

- Behoud van de zelfstandigheid van de gemeente; 

- Een groeiend inwonertal tot ca. 24.000; 

- Adequate taakuitoefening op lokaal en regionaal niveau. 

 

De structuurvisie van Albrandswaard kent twee doelen; allereerst de positionering van Albrandswaard 

in de regio. Ten tweede vormt de visie zowel een kader als een samenhang van de gemeentelijke 

plannen. 

 

Het plangebied is in de structuurvisie niet specifiek benoemd. Voorgenomen ontwikkeling is hiermee 

niet uitgesloten. 

 

Toekomstvisie Albrandswaard 2025 
Op dit moment is de Toekomstvisie Albrandswaard 2025 in voorbereiding en inmiddels als ontwerp 

vastgesteld. In de toekomstvisie wordt aangegeven hoe de gemeente zich op het gebied van werken, 

wonen, onderwijs, recreatie en bestuur wil ontwikkelen, om aan te sluiten bij de wensen en de 

opvattingen van huidige en toekomstige generaties. De gewenste ontwikkelingsrichting is gevat in vijf 

o’s: Ondernemen (werken), Ontspannen (recreëren), Ontmoeten (wonen), Ontplooien (leren) en 

Ontketenen (besturen).  In de Toekomstvisie en het bijbehorend Ingrediëntenboek zijn initiatieven en 

ideeën bijeengebracht om te laten zien op welke manieren de gewenste ontwikkelingsrichting bereikt 

kan worden. Concrete keuzes moeten de komende jaren door de burgers van Albrandswaard zelf 

gemaakt worden. De gemeente heeft de taak om initiatieven van burgers, organisaties en bedrijven te 
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ondersteunen en de gewenste ontwikkelingsrichting van de visie te bewaken. Aan initiatieven en 

ideeën die passen in de maatschappelijke en economische omstandigheden op weg naar 2025 

worden door de gemeente medewerking verleend.  
 

Prioriteiten bij uitvoering van de Toekomstvisie door de gemeente:  
1. De gemeente staat dicht bij haar burgers en partners. 
2. Geen standaard woningbouw, maar maatwerk: dorps en levensloopbestendig. 
3. Bedrijvigheid: geen grote hallen, maar vernieuwing en verbetering. Nadruk op kleinschalige 

dienstverlening (kantoorvilla’s) en dorpse bedrijvigheid (ambachtelijkheid). 
4. Van een puur agrarische productie naar ‘natuurlijk’ boeren (verbreden en duurzaam).  
5. Gemeente, bewoners, ondernemers, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties zorgen samen 

voor een excellente openbare ruimte. 

 

Het bestemmingsplan speelt in op de toekomstvisie doordat geen standaard woningbouw wordt 

gerealiseerd. De te realiseren woningbouw is dorps en levensloopbestendig. 

 

Bestemmingsplan Essendael 
Het bestemmingsplan ‘’Essendael’’ (afbeelding 2) is door de gemeenteraad is vastgesteld op 13 

februari 2006 en op 19 september 2006 is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

 

 

Afbeelding 2: het vigerende bestemmingsplan ‘’Essendael’’ 
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De voorgenomen ontwikkeling valt deels binnen de bestemming ‘Woongebied’ en deels binnen de 

bestemming ‘Woondoeleinden. Ook geldt voor een gedeelte van het plangebied een wijzigingsgebied.  

Daarnaast is in het vigerende bestemmingsplan het nu aanwezige water aangeduid. 

 

De bestemming ‘Woongebied’ maakt het mogelijk minimaal 550 en maximaal 650 woningen mogelijk 

te maken. Woongebied Essendael beslaat ruim 600 woningen. Dit betekent dat het toevoegen van 

twee woningen aan de Tijsjesdijk geen belemmering oplevert met betrekking tot deze bestemming. 

Het wijzigingsgebied laat maximaal vier woningen toe, inclusief de bestaande bebouwing. Deze 

bestaande bebouwing mag echter ook worden gesloopt. Daarnaast mag de bebouwing volgens de 

wijzigingsregels maximaal 11 meter hoog worden. De voorgenomen ontwikkeling gaat hier ook van uit. 

De ontsluiting vindt plaats via de Tijsjesdijk, net zoals de wijzigingsregels voorschrijven. 

 

Doordat de twee meest zuidelijk gelegen percelen van het plangebied slechts binnen een gedeelte 

van het wijzigingsgebied liggen, is hier sprake van strijdigheid. 

 

De voorgenomen ontwikkeling is daarmee niet inpasbaar in het bestemmingsplan ‘’Essendael’’. Het 

wijzigingsgebied kent een andere begrenzing dan voorgenomen ontwikkeling. Door deze herziening 

wordt de voorgestelde ontwikkeling alsnog mogelijk gemaakt. 

 

3.2 Onderzoek 

Het voorgenomen bestemmingsplan past binnen de doelstellingen van nationaal, provinciaal of 

gemeentelijk beleid. Op nationaal beleid is, vanwege de kleinschalige ontwikkeling, niet te toetsen. 

Provinciaal gezien komt de voorgenomen ontwikkeling binnen een bestaand dorpsgebied te liggen en 

gemeentelijk wordt niet afgeweken van de structuurvisie en wordt aangesloten op de toekomstvisie. 

Tevens maakt het nu vigerende bestemmingsplan het al mogelijk woningen toe te voegen op deze 

locatie, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Aansluiting op het al vigerende 

bestemmingplan wordt gezocht, waarbij een gedetailleerde bestemmingsplanregeling wordt 

opgesteld. 

 

3.3 Conclusies 
Het rijks-, provinciaals en gemeentelijk beleid vormen geen belemmering voor dit plan. 
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4 MOBILITEIT 
 

 

4.1 Kader 

 

4.1.1 Rijksbeleid 
 

Nota Mobiliteit 
De Nota Mobiliteit zal in de toekomst vervangen worden door de SVIR, zoals deze is beschreven in 

paragraaf 3.1.1. De Nota mobiliteit komt hiermee te vervallen. 

 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008 - 2020  
Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008 - 2020 van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

geeft een visie weer op het aspect ‘verkeersveiligheid’ in Nederland. De ambitieuze doelen (qua 

verkeersdoden en -gewonden) uit de Nota Mobiliteit moeten worden omgezet in beleid. Drie pijlers 

daarin zijn: samenwerking, integrale aanpak en “Duurzaam Veilig”. Het verkeersveiligheidsbeleid in 

Nederland van de afgelopen jaren was succesvol; dat moet worden gecontinueerd. Op basis van 

generieke maatregelen (maatregelen die in de basis overal gelden, die de afgelopen jaren al zijn 

ingezet en die moeten worden gecontinueerd) alsook met specifieke aandachtsgebieden zou dit 

kunnen worden bewerkstelligd. Het is van groot belang dat er een goede afstemming en 

samenwerking plaatsvindt met alle betrokken partijen.  

 

Met betrekking tot de drie pijlers uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008 – 2020 geldt het 

volgende. Samenwerking wordt gezocht tussen gemeente, provincie en initiatiefnemer. Via deze 

samenwerking kan een integrale aanpak worden opgesteld om een zo duurzaam en veilig plangebied 

te realiseren. Hiermee wordt invulling gegeven aan de aspecten samenwerking, integrale aanpak en 

duurzaam veilig. 

 

4.1.2 Provinciaal beleid 

 

Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 2002 - 2020  
In het Provinciaal Verkeer- en Vervoer Plan (PVVP) van 21 januari 2004 beschrijft de provincie Zuid-

Holland hoe zij de komende jaren haar beleid op het terrein van verkeer en vervoer vorm wil gaan 

geven. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als bereikbaarheid, leefbaarheid en 

verkeersveiligheid.  

 

De provincie Zuid-Holland kiest voor een beleid van beheerste groei van de mobiliteit. Daarbij moeten 

tegelijkertijd de individuele wensen en eisen die reizigers en het bedrijfsleven aan de kwaliteit van hun 

mobiliteit stellen niet uit het oog worden verloren. Om de bereikbaarheid en de kwaliteit van de 

leefomgeving in stand te houden is ten eerste een kwaliteitssprong van het openbaar vervoer op alle 

niveaus vereist. Vervolgens dient een vermindering van congestie en een verbetering van de 

bereikbaarheid plaats te vinden. 

 

Tot slot wordt gestreefd naar een toename van het fietsgebruik. Daartoe zal een volwaardig fijnmazig 

netwerk van zowel verkeersveilige, sociaal veilige, als comfortabele verbindingen moeten worden 

gerealiseerd. 

 

De groei van de mobiliteit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de leefomgeving. Eén van de 

ambities van de provincie is dan ook het duurzaam verbeteren van de omgevingskwaliteit in Zuid-

Holland door het oplossen van de belangrijkste knelpunten in de omgevingskwaliteit (te hoge uitstoot 
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van vervuilende stoffen, geluidsoverlast en ruimtelijke versnippering) en het voorkomen van nieuwe 

knelpunten. 

 

Voorgenomen ontwikkeling gaat niet ten koste van de kwaliteit van de leefomgeving. Het parkeren 

vindt plaats op eigen perceel. De twee noordelijk gelegen percelen en de twee zuidelijke gelegen 

percelen zijn bereikbaar via al aangelegde erftoegangswegen. Congestie is niet te verwachten omdat 

voorgenomen ontwikkeling de toevoeging van drie woningen betreft. De voorgenomen ontwikkeling 

heeft geen grote verkeersaantrekkende werking. 

 

4.2 Onderzoek 
 

Huidige situatie 
De Tijsjesdijk sluit in het noorden aan op de Rijsdijk en in het zuidwesten op de Gaarde. In de huidige 

situatie wordt het plangebied ontsloten door twee erftoegangswegen. Iedere erftoegangsweg verbindt 

twee wooneenheden op het perceel. 

 

Ontwikkelingen 

De toekomstige bereikbaarheid verandert niet ten opzichte van de huidige situatie. Daarnaast vindt 

het parkeren plaats op eigen terrein. Hierbij wordt conform de CROW-publicatie 182 uitgegaan van 

twee parkeerplaatsen per woning. 

 

4.3 Conclusies 
Het aspect mobiliteit vormt geen belemmering voor de haalbaarheid van dit plan. Er is geen grote 

verkeersaantrekkende werking en parkeren vindt plaats op eigen terrein. 
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5 NATUUR EN LANDSCHAP 

 

 

5.1 Kader 

 

5.1.1 Rijksbeleid 
 

Soortenbescherming 
De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, reptielen 

en amfibieën. Van deze soortgroepen zijn alleen Huismuis, Bruine en Zwarte rat niet beschermd. Van 

de vissen, ongewervelde dieren (zoals vlinders, libellen en sprinkhanen) en planten zijn alleen de in 

de wet genoemde soorten beschermd.  

 

De Ffw gaat uit van het “nee, tenzij”-principe. Dit betekent dat alleen onder bepaalde (zeer stringente) 

voorwaarden een inbreuk mag worden gemaakt op de bescherming van soorten en hun leefomgeving. 

Daarnaast beschermt de wet niet alleen soorten in het algemeen, maar ook individuen van soorten. 

 

Voor ruimtelijke ingrepen die gevolgen hebben voor een beschermde soort en/of zijn leefgebied moet 

een ontheffing op grond van de Ffw worden aangevraagd. Voor een aantal soorten geldt daarenboven 

het beschermingsregime van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Voor werkzaamheden die uit een 

bestemmingsplan voortvloeien dient voor de start van die werkzaamheden ontheffing te worden 

aangevraagd indien beschermde soorten voorkomen. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan 

dient duidelijk te zijn of en in hoeverre een ontheffing kan worden verkregen. 

 

De wettelijk beschermde soorten zijn ingedeeld in de volgende vier categorieën. 

‐ Meer algemene soorten (tabel 1 Ffw): voor deze soorten is een algemene vrijstellingsregeling van 

kracht in geval van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 

‐ Andere, niet algemeen voorkomende soorten (tabel 2 Ffw), met uitzondering van beschermde 

inheemse vogels: ontheffing is alleen mogelijk indien geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige 

staat van instandhouding van de soort. Er is echter geen ontheffing nodig indien gewerkt wordt 

volgens een gedragscode. Deze code dient door een sector of ondernemer zelf opgesteld te 

worden en dient vervolgens goedgekeurd te zijn door het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV). 

‐ Strikt beschermde soorten (tabel 3 Ffw): voor deze soorten dient in geval van ruimtelijke inrichting 

of ontwikkeling altijd ontheffing te worden aangevraagd van de Ffw. Ontheffing wordt alleen 

verleend indien er geen alternatief is en geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van 

instandhouding van de soort. Voor soorten in tabel 3 die ook op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn 

(HR) voorkomen, wordt ontheffing echter alleen nog maar verleend indien er daarnaast een 

dwingende reden van groot openbaar belang is; dit is het gevolg van een uitspraak van de Raad 

van State in augustus 20091. 

‐ Beschermde inheemse vogels: deze vallen onder de Europese Vogelrichtlijn (VR). Ruimtelijke 

inrichting of ontwikkeling en dwingende redenen van groot openbaar belang zijn volgens 

rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) 2 geen reden om 

ontheffing te verlenen. Ontheffing is uitsluitend toegestaan op basis van de ontheffingsgronden die 

in de VR zijn genoemd. Overigens is het, indien geen ontheffing nodig is, volgens de huidige 

interpretatie van de wet wel verplicht rekening te houden met het broedseizoen van vogels. Voor 

                                                      
1 Zie ABRS 21 januari 2009, zaak nr. 200802863/1 
2 zie ABRS 13 mei 2009, zaak nr. 200802624/1 
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sommige vogelsoorten met vaste verblijfplaatsen geldt dat deze vaste verblijfplaatsen en het 

essentiële leefgebied jaarrond beschermd zijn. 

 

Indien soorten van tabel 2 en/of 3 en/of vogels voorkomen, geldt dat een ontheffingsaanvraag niet aan 

de orde is indien mitigerende maatregelen (voorafgaand aan de ruimtelijke ontwikkeling) getroffen 

kunnen worden die het behoud van de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en 

verblijfplaatsen van de soorten garanderen. Ontheffing is dan niet nodig, omdat er geen sprake is van 

overtreding van de Ffw. Er kan worden volstaan met het werken volgens een ecologisch werkprotocol, 

dat moet worden opgesteld door een deskundige; ook bij het overzetten van dieren moet een 

deskundige worden betrokken. Eventueel kan overigens wel ontheffing worden aangevraagd (die dan 

wordt afgewezen) om de mitigerende maatregelen te laten goedkeuren. 

 

Overigens geldt voor alle in het wild levende planten- en diersoorten de zogenaamde zorgplicht. Dit 

houdt in dat “voldoende zorg” in acht moet worden genomen voor alle planten en dieren en hun 

leefomgeving. Concreet betekent dit dat bij ruimtelijke ontwikkeling gezorgd moet worden dat dieren 

niet gedood worden en dat planten verplant worden. Ook dient gelet te worden op bijvoorbeeld de 

voortplantingsperiode van amfibieën en de zoogperiode van zoogdieren. 

 

Gebiedsbescherming 
LNV heeft in 1990 de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geïntroduceerd. De EHS bestaat uit een 

netwerk van natuurgebieden. Het doel van de EHS is de instandhouding en ontwikkeling van deze 

natuurgebieden om daarmee een groot aantal soorten en ecosystemen te laten voortbestaan. 

 

Bescherming van (natuur)gebieden heeft daarnaast ook plaats middels de Natuurbeschermingswet. 

Daaronder vallen de volgende typen gebieden: 

‐ Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden); 

‐ Beschermde Natuurmonumenten; 

‐ Wetlands. 

 

Binnen beschermde natuurgebieden gelden (strenge) restricties voor ruimtelijke ontwikkelingen. Voor 

activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur geldt een vergunningplicht. 

 

5.2 Onderzoek 
Ten tijde van het opstellen van het bestemmingsplan ‘’Essendael’’ is onderzoek uitgevoerd naar flora 

en fauna. Hieruit is gebleken dat ten aanzien van de bescherming van de flora en fauna geen 

belemmeringen waren. Wel diende aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. 

 

Met de onderzoeksresultaten van destijds is het perceel aangelegd. Dit perceel is in 2009 aangelegd, 

waarbij de eerdergenoemde onderzoeksresultaten zijn gerespecteerd. De voorgenomen ontwikkeling 

vindt plaats op de drie meest zuidelijk gelegen percelen van het plangebied. Het meest noordelijke 

perceel is al bebouwd. De bouw van drie woningen vindt plaats op de drie onbebouwde kavels, 

waardoor geen ingrepen zijn vereist. Verstoring zal hierdoor niet optreden. 

 

5.3 Conclusies 

Problemen om de voorgenomen ontwikkeling te realiseren worden niet voorzien omdat in het 

plangebied geen sprake is van natuurwaarden die kunnen worden verstoord. Hierdoor wordt voldaan 

aan de Ffw. Dit mede vanwege het feit dat de eerdere onderzoeksresultaten tijdens de aanleg van het 

perceel zijn gerespecteerd. 
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6 WATER 
 

6.1 Kader 
 

De watertoets is het proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen 

van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten.  

Er zijn een groot aantal beleidsstukken en wetgeving die betrekking hebben op de waterhuishouding. 

Hieronder wordt één en ander uiteengezet. 

 

6.1.1 Europees, rijks- en provinciaal beleid en wetgeving 
De volgende wettelijke en beleidskaders van Europa, Rijk en Provincie zijn relevant: 

‐ Europa: Kaderrichtlijn Water; 

‐ Rijk: Nationaal waterplan (2009-2015), Waterbeleid 21e eeuw, Nationaal Bestuursakkoord Water, 

Waterwet (29 januari 2009); 

‐ Provincie: Provinciaal waterplan (1 januari 2010), Provinciale Structuurvisie en Verordening 

Ruimte. 

 

6.1.2 Beleid Waterschap Hollandse Delta 
In het Waterbeheerplan 2009-2015 (2009) staat hoe het Waterschap Hollandse Delta het waterbeheer 

in het werkgebied in de komende jaren wil uitvoeren. Daarbij gaat het om betaalbaar waterbeheer met 

evenwichtige aandacht voor veiligheid, waterkwaliteit, waterkwantiteit, duurzaamheid en om het 

watersysteem als onderdeel van de ruimtelijke inrichting van ons land. Het Waterbeheerplan beschrijft 

de uitgangspunten voor het beheer, de ontwikkelingen die de komende jaren verwacht worden en de 

belangrijkste keuzen die het Waterschap moet maken. Daarnaast geeft het Waterbeheerplan een 

overzicht van maatregelen en kosten. De maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 

zijn onderdeel van het plan. 

 

Voor het afvoeren van hemelwater van verhard oppervlak groter dan 250 m² naar open water, dient 

ontheffing te worden aangevraagd op grond van de Keur. Wanneer de toename aan verhard 

oppervlak groter is dan 250 m² is het beleid van het Waterschap om 10% van de toename te 

compenseren in de vorm van open water.  

 

6.1.3 Gemeentelijk beleid 
Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met het Waterschap opgestelde (deel)gemeentelijk 

Waterplan en het (deel)gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in 

ruimtelijke plannen. 

 

6.2 Onderzoek 

 

Hieronder volgt de inhoudelijke toetsing van het plan aan de verschillende ‘waterthema’s’, zoals die 

beschreven staan in de Handreiking Watertoets. Toetsing aan deze thema’s levert de watertoets op. 

 

Veiligheid 
In of rond het plangebied zijn geen waterkeringen aanwezig. 

 

Oppervlaktewatersysteem 
In afbeelding 3 is het watersysteem in de omgeving van het plangebied weergegeven. Hierbij is de 

Legger Wateren van het waterschap gebruikt. De legger en de ontwerp-legger zijn echter niet actueel, 

in de huidige situatie zijn rond het plangebied verschillende watergangen aangebracht. Het plangebied 

grenst dan ook aan verschillende watergangen.  
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Afbeelding 3: watersysteem in de omgeving van het plangebied (bron: Legger Wateren, Waterschap Hollandse 

Delta). 

 

Wateroverlast 
Het plangebied is niet gelegen in een gebied met een wateropgave. 

 

De ontwikkeling die in het kader van het bestemmingsplan plaats gaat hebben, betreft de realisatie 

van drie woningen. Tevens wordt de al bestaande woning in het bestemmingsplan meegenomen, De 

drie woningen zijn alle voorzien op hetzelfde perceel als de al gerealiseerde woning. 

 

Het plangebied heeft een oppervlakte van 3.050m2 waarbij het verharde oppervlak met maximaal 800 

m2 toeneemt. Dit is inclusief de al bestaande woning. 

 

 Oppervlakte. in m2

Plangebied 3.050 m2

 

Verhard 

Bebouwing Max 800 m2 (dit is al inclusief het vergunningsvrij bouwen)

Enkel hoofdgebouwen en bijgebouwen bedraagt maximaal 640 m2

 

Onverhard 

Tuin (overig) minimaal 1.408 m2

Water 317 m2

Groen 525 m2

 

In het kader van het vigerende bestemmingsplan Essendael (2006) heeft compensatie 

plaatsgevonden ten behoeve van de toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Dit bestemmingsplan 

betreft een uitwerking van het bestemmingsplan Essendael. De toename aan verharding ten gevolge 

van onderhavig plan is hiermee gecompenseerd. 
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Riolering 
Het toe te passen rioleringsstelsel, gemengd of gescheiden, is tot op heden niet vastgelegd. De 

initiatiefnemer is momenteel in overleg met de gemeente over het toe te passen systeem. Conform 'de 

Leidraad Riolering' geldt voor nieuwe ontwikkelingen dat DWA gescheiden wordt afgevoerd en dat 

HWA direct loost op oppervlaktewater mits niet verontreinigd. 

 

Volksgezondheid 
Door het afkoppelen van hemelwater van de DWA worden vuilwateroverstorten (in de omgeving) 

tegengegaan. De risico’s van watergerelateerde ziekten en plagen worden hierdoor geminimaliseerd. 

 

Bodemdaling 
Het (grond)waterpeil zal niet worden aangepast ten behoeve van dit plan. Bodemdaling is niet aan de 

orde. 

 

Waterkwaliteit 
Het tegengaan van riooloverstorten door de afkoppeling van hemelwater van de DWA komt de 

waterkwaliteit (in de omgeving) ten goede. Het ontstaan van (nieuwe) vervuilingsbronnen dient zoveel 

mogelijk te worden voorkomen om vervuiling van grond- en oppervlaktewater te beletten. Het 

toepassen van niet-uitloogbare bouwmaterialen bij de toekomstige ontwikkelingen voorkomt dat het 

hemelwater wordt vervuild. In verband hiermee dienen geen (sterk) uitloogbare materialen zoals 

koper, lood, zink of teerhoudende dakbedekking te worden gebruikt op delen die met hemelwater in 

contact komen, zoals de dakbedekking, goten en pijpen of er moet voorkomen worden dat deze 

materialen kunnen uitlogen (bijvoorbeeld door het coaten van loodslabben). 

 

Grondwateroverlast 
In en rond het plangebied is geen sprake van grondwateroverlast. 

 

Natte natuur / verdroging 
Het plangebied is niet gelegen in of nabij een (nat) natuurgebied of (natte) ecologische 

verbindingszone. Doordat alleen schoon hemelwater het plangebied verlaat (met uitzondering van het 

vuilwater dat via de DWA wordt afgevoerd), kunnen natte natuurwaarden op afstand niet via het 

oppervlaktewater worden aangetast. Verdroging zal niet optreden door de voorgestane 

ontwikkelingen, omdat het grondwaterpeil niet zal worden aangepast. 

 

Keur en Legger 
Alle handelingen of werkzaamheden in, op of nabij watergangen, waterkeringen en buitenwegen 

vallen onder de regels van de Keur. In deze verordening van het Waterschap Hollandse Delta zijn 

gebods- en verbodsbepalingen opgenomen om de waterstaatsbelangen veilig te stellen. In de meeste 

gevallen zal een vergunning moeten worden verleend door het Waterschap. 

 

De Legger van het Waterschap is een register waarin functie, afmetingen en onderhoudsplichtigen 

van onder meer wateren en waterkeringen vastgelegd zijn. Ook geeft de Legger de ligging en de 

beschermingszones van primaire wateren en waterkeringen aan, zodat duidelijk is waarop de Keur 

van toepassing is.  

 

Beheer en onderhoud 
Het beheer en onderhoud van het inzamelings- en transportstelsel van afvalwater, kortom de riolering, 

ligt bij de Gemeente. Het Waterschap is verantwoordelijk voor de zuivering van het aangeleverde 

afvalwater. De gemeente is onderhoudsplichtige voor de watergangen in het plangebied. 
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6.3 Overleg waterbeheerder 
Een concept van deze waterparagraaf is voor informeel advies voorgelegd aan het Waterschap 

Hollandse Delta. De opmerkingen van het Waterschap Hollandse Delta naar aanleiding van het 

informele advies zijn vervolgens in de waterparagraaf verwerkt. Het bestemmingsplan met de 

waterparagraaf - waar dit bouwplan onderdeel van uitmaakt - is vervolgens conform het gestelde in 

artikel 3.1.1. van het Bro opnieuw aan het Waterschap voorgelegd. Uit het vooroverleg is geen 

vooroverlegreactie gekomen. 

 

6.4 Conclusie 
De invloed van de ontwikkelingen in het kader van het bestemmingsplan Essendael op het 
watersysteem zijn getoetst aan de randvoorwaarden en het waterbeleid van het Waterschap en de 
gemeente Albrandswaard. De invloed van de ontwikkelingen in het kader van onderhavig 
bestemmingsplan zijn middels deze watertoets opnieuw getoetst aan de randvoorwaarden en het 
waterbeleid van het Waterschap aansluitend op het bepaalde in het bestemmingsplan ‘’EssendaeI’’. 
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7.1.2 Onderzoek 
De grondvlakken van de voorgenomen ontwikkeling zijn groter dan de 200 m2, maar de fundering gaat 

niet dieper dan 100 cm onder het maaiveld. Daarnaast is in 2004 ten behoeve van bestemmingsplan 

‘’Essendael’’ onderzoek3 uitgevoerd naar de archeologische waarden van het plangebied. Na 

uitvoering van het veldonderzoek zijn binnen het plangebied geen archeologische indicatoren 

aangetroffen. Archeologisch vervolgonderzoek is hiermee niet benodigd. 

 

7.1.3 Conclusie 

Het aspect archeologie is niet aan de orde. Wel dienen toevalsvondsten bij het bevoegd gezag te 

worden vermeld. 

 

7.2 Cultuurhistorie 
 

7.2.1 Kader 

 

Nota Belvedere 
In de “Nota Belvedere; Beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting” (1999) is 

door het rijk een visie gegeven op de wijze waarop met de cultuurhistorische kwaliteiten van gebieden 

en objecten in de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in Nederland kan worden omgegaan. Het 

behoud en de benutting van het cultureel erfgoed is van grote betekenis omdat het kwaliteit toevoegt 

aan de culturele dimensie van de ruimtelijke inrichting. De voornaamste opgave is dan ook het vinden 

van een verantwoord evenwicht tussen de diverse ruimtelijke opgaven en de bestaande 

cultuurhistorische kwaliteiten. 

 

Cultuurplan 2009 – 2012 (2008) 
De provincie Zuid-Holland heeft zichzelf de opgave gesteld om de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting 

te bewaken en ervoor te zorgen dat de provinciale identiteit bewaard blijft. Ze wil bevorderen dat 

gemeenten cultuur betrekken bij hun beleidsvorming en de vertaling daarvan in ruimtelijke plannen. 

 

De ruimtelijke kwaliteit en de identiteit van een gebied kunnen worden versterkt door de cultuur te 

betrekken bij de planologie. De inbreng vanuit architectuur, vormgeving, cultuurhistorie en kunsten kan 

ontwerpopgaven verrijken. Het is van belang om vanaf het begin de culturele waarden in Zuid-Holland 

in de ruimtelijke plannen mee te nemen: boerderijlinten, stads- en dorpsgezichten, molens, 

verkavelingspatronen, archeologische monumenten, forten, zandwallen enzovoorts. 

 

7.2.2 Onderzoek 
In het plangebied bevinden zich geen cultuurhistorische belangen die worden geschaad. De Rijsdijk is 

volgens de gemeente kenmerkenkaart aangemerkt als een dijk met een grote kans op de 

aanwezigheid van archeologische sporen uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd (afbeelding 5). 

Uitvoering van het plan heeft geen gevolgen voor deze lijn, omdat voorgenomen ontwikkeling niet in 

aanraking komt met deze dijk. Ook staat het plangebied bekend als een gebied met 

stroomgordelafzettingen (Afzettingen van Calais/Gorkum) onder het veen (Hollandveen). Hier is een 

middelgrote kans op de aanwezigheid van archeologische sporen uit het Neolithicum in de top van de 

stroomgordelafzettingen. 

 

In 2004 ten behoeve van bestemmingsplan ‘’Essendael’’ onderzoek4 uitgevoerd naar de 

cultuurhistorische waarden van het plangebied. Na uitvoering van het veldonderzoek zijn binnen het 

                                                      
3 BOOR, BOORrapport 2004, Rhoon Zuidoost, kenmerk: 172, d.d. 2004 
4 BOOR, BOORrapport 2004, Rhoon Zuidoost, kenmerk: 172, d.d. 2004 
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8 MILIEU 
 

 

8.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk worden de ruimtelijke (on)mogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Waar nodig dient een 

vertaling plaats te vinden naar de juridische regeling. Het uitgangspunt hierbij is dat de juridische 

regeling zowel de ruimtelijke kwaliteit als de milieukwaliteit voldoende dient te borgen. 

 

8.2 Bodemkwaliteit 
 

8.2.1 Kader 

 

Wet bodembescherming  
De Wet bodembescherming (Wbb) voorziet in maatregelen indien sprake is van ernstige 

bodemverontreiniging. Het doel van de Wbb is in de eerste plaats het beschermen van de (land- of 

water-) bodem zodat deze kan worden benut door mens, dier en plant, nu en in de toekomst. Via de 

Wbb heeft de Rijksoverheid de mogelijkheid algemene regels te stellen voor de uitvoering van werken, 

het transport van stoffen en het toevoegen van stoffen aan de bodem.  

 

Op 1 januari 2006 is de Wbb ingrijpend aangepast omdat het beleid met betrekking tot 

bodemsaneringen veranderde. De Wbb kent nu een viertal regelingen die alle vier een ander 

onderdeel van bodembescherming voor hun rekening nemen: 

‐ Een regeling voor de bescherming van de bodem waarin ook staat dat degene die de bodem 

verontreinigt, zelf verantwoordelijk is voor het verwijderen van de vervuiling. De overheid kan 

dwingen tot sanering als de verontreiniging na 1987 is ontstaan. 

‐ Een bijzondere regeling voor de aanpak van nieuwe bodemverontreiniging die is ontstaan als 

gevolg van een ongewoon voorval (calamiteit).  

‐ Een regeling voor de verontreiniging die is ontstaan voor de Wbb in werking trad in 1987 

(historische bodemverontreiniging). Ook in die gevallen geldt dat de vervuiler zelf de 

verontreiniging verwijdert. Als er geen vervuiler (meer) is, omdat het bedrijf niet meer bestaat en er 

geen rechtsopvolger is, zal de sanering door de overheid worden uitgevoerd.  

‐ Een regeling voor de aanpak van verontreiniging in de waterbodem. Rijkswaterstaat heeft vooral 

met deze regeling te maken. De regeling geldt voor alle waterbodemverontreiniging, of de 

vervuiling nu voor of na 1987 is ontstaan.    

 

Ontwikkelingen kunnen pas plaatsvinden als de bodem, waarop deze ontwikkelingen gaan 

plaatsvinden, geschikt is of geschikt is gemaakt voor het beoogde doel. Bij nieuwbouwactiviteiten 

dient de bodemkwaliteit door middel van onderzoek in beeld te zijn gebracht. In het algemeen geldt 

dat nieuwe bestemmingen bij voorkeur op een schone bodem dienen te worden gerealiseerd.  

 

Besluit bodemkwaliteit 
Het doel van het Besluit bodemkwaliteit (2008) is de bodem beter te beschermen en meer ruimte te 

bieden voor nieuwe bouwprojecten. Ook geeft het besluit gemeenten en provincies meer 

verantwoordelijkheid om de bodem te beheren. 

 

Het Bouwstoffenbesluit (Bsb) is opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. Het besluit heeft alleen 

betrekking op steenachtige bouwstoffen. Andere materialen worden in de praktijk ook toegepast als 

bouwstof maar vallen niet onder dit besluit. Voor grond en baggerspecie in oppervlaktewater en op 

landbodems gelden aparte regels die ook in het Besluit bodemkwaliteit zijn opgenomen; in 

tegenstelling tot bouwstoffen kunnen ze weer definitief deel gaan uitmaken van de bodem. Tot slot zijn 
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in het Besluit bodemkwaliteit de kwaliteitsregels voor, ondermeer, bodemonderzoek, bodemsanering 

en laboratoriumanalyses die worden uitgevoerd door adviesbureaus, laboratoria en aannemers 

(bodemintermediairs) vastgelegd. Deze regels zijn bekend onder de naam Kwalibo (kwaliteitsborging 

in het bodembeheer). Kwalibo bevat ook maatregelen om de kwaliteit van ambtenaren die 

bodembeleid maken of uitvoeren en het toezicht en de handhaving te verbeteren. 

 

Relatie Wabo, Wbb en Woningwet (Wonw) 
De inwerkingtreding van de Wabo (1 oktober 2010) heeft ook effect op de Wbb en de Woningwet 

(Ww): in de Wabo is aangegeven dat in de plaats van de aanhoudingsgrond (uit de Ww) een 

afstemmingsregeling wordt opgesteld waarbij de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning wordt 

afgestemd op de acties ten aanzien van de bodemverontreiniging. Deze afstemmingsregeling is 

opgenomen in artikel 6.2c van de Wabo. Voorts geldt ten aanzien van de bodem dat artikel 8, tweede 

lid, onderdeel c, van de Woningwet gemeenten verplicht in hun bouwverordening voorschriften 

omtrent het tegengaan van bouwen op verontreinigde bodem op te nemen. Die voorschriften dienen 

op grond van artikel 8, vierde lid, van de Woningwet in elk geval betrekking te hebben op het 

verrichten van onderzoek naar aard en mate van verontreiniging van de bodem, op de aard en 

omvang van dat onderzoek en op inrichting van het op te stellen onderzoeksrapport. 

 

8.2.2 Onderzoek 
Ten tijde van de uitvoering van bestemmingsplan ‘Essendael’’ is onderzoek verricht naar de 

gesteldheid van de bodem. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat geen milieuhygiënische 

belemmeringen zijn te verwachten waarbij maatregelen moeten worden genomen. Aanvullend op dit 

onderzoek is in maart 2009 onderzoek5 gedaan naar het plangebied (bijlage 1). Ook in dit onderzoek 

is naar voren gekomen dat geen milieuhygiënische belemmeringen zijn te verwachten waarbij 

maatregelen moeten worden genomen. De bovengrond is niet tot licht verontreinigd, het grondwater is 

licht verontreinigd en visueel is geen asbest waargenomen.  

 

8.2.3 Conclusie 
Gezien het voorgaande worden geen belemmeringen verwacht voor de haalbaarheid van dit 

bestemmingsplan. 

 

8.3 Akoestische aspecten 

 

8.3.1 Kader 
 

Wegverkeer 
Op grond van hoofdstuk VI ‘Zones langs wegen’ Wgh en hoofdstuk 3 ‘Wegen’ van het Besluit 

geluidhinder (Bgh) is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar wegverkeerslawaai.  

 

Onderzoekszone 
Behalve langs 30 km/uur-wegen en woonerven bevindt zich overeenkomstig artikel 74 Wgh aan 

weerszijden van een weg een zone waarbinnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. 

Voordat nieuwe woningen binnen deze zone kunnen worden geprojecteerd dient te worden 

onderzocht of aan de normen van de Wgh wordt voldaan. De zonebreedte is afhankelijk van het 

aantal rijstroken en van de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk gebied). 

 

De definities van stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn opgenomen in artikel 1 Wgh. Deze definities 

luiden: 

                                                      
5 Tauw bv, Verkennend bodemonderzoek Tijsjesdijk 10 te Rhoon, projectnummer: 4640104, d.d. 27 maart 2009 
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- stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom (bepaald door komgrensborden) met 

uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg; 

- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de bebouwde 

kom dat is gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. 

 

Gelet op het voorgaande bevindt zich langs de Tijsjesdijk en de Rijsdijk een zone van 200 m (2x1 

rijstrook, stedelijk gebied). Deze zones worden gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste 

rijstrook.  

 

Normstelling 
In het geval nieuwe woningen worden gerealiseerd binnen een zone van een weg, dan mag de 

geluidsbelasting niet meer bedragen dan de voorkeurswaarde. Indien de geluidsbelasting hoger is dan 

de voorkeurswaarde moeten er maatregelen worden getroffen om hieraan alsnog te kunnen voldoen. 

Blijkt dat niet mogelijk te zijn of op zwaarwegende bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, 

verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard dan is het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Albrandswaard (het college van Albrandswaard) bevoegd tot het 

vaststellen van hogere waarden.  

 

In tabel 1 is aangegeven wat de voorkeurswaarde en de maximale ontheffingswaarde is voor nieuwe 

woningen in stedelijk gebied door wegverkeerslawaai. 

 

Tabel 1: Normenstelling wegverkeerslawaai. 

Bron Voorkeurswaarde Maximale ontheffingswaarde 

Woningen  48 dB (art. 82, lid 1 Wgh) 63 dB (art. 83, lid 2 Wgh) 

 

Bouwbesluit 2012 
In het Bouwbesluit 2012 is aangegeven wat de karakteristieke geluidswering moet zijn om een 

binnenwaarde, bij gesloten ramen, te garanderen voor verblijfsgebieden van een nieuwe woning. De 

karakteristieke geluidwering voor wegverkeerslawaai moet zodanig zijn dat in verblijfsgebieden 

(gebruiksgebied of een gedeelte daarvan waar personen verblijven) de binnenwaarde niet hoger is 

dan 33 dB voor wegverkeerslawaai. Voor een bedgebied (verblijfsgebied waarin bedden aanwezig 

zijn) is de waarde van de karakteristieke geluidwering 5 dB hoger. Dit betekent dat de binnenwaarde 

in het bedgebied niet hoger mag zijn dan 28 dB. 

 

Reductie geluidsbelastingen wegverkeerslawaai 
Op grond van de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst afneemt, 

mogen de berekende geluidsbelastingen op de gevels worden gereduceerd. Volgens artikel 110g 

Wgh alsmede artikel 3.6 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012) is deze reductie 

2 dB bij wegen met een rijsnelheid van 70 km/uur en hoger en 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van 

lager dan 70 km/uur. Voor de Tijsjesdijk en de Rijsdijk geldt een reductie van 5 dB. 

 

Industrie 
Op grond van hoofdstuk V ‘Zones rond industrieterreinen’ Wgh en hoofdstuk 2 ‘Industrieterreinen’ Bgh 

is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar industrielawaai.  

 

Onderzoekszone 

Het plangebied is gelegen in de zone van het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’. Voor dit 

industrieterrein is de zogenoemde ‘T+-contour’ het planologisch aandachtsgebied rondom het 
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industrieterrein. Deze zone is bij Koninklijk Besluit van 23 juni 1993 vastgesteld aan de hand van een 

inventarisatie van de geluidsbepalende bedrijven, de zogenaamde zonerelevante bedrijven. 

 

Convenant geluidruimte Waal-/Eemhaven 
Op 3 december 2010 is door de gemeenten Albrandswaard, Rotterdam en Schiedam, de provincie 

Zuid-Holland, DCMR Milieudienst Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam N.V. Deltalinqs, Stadsregio 

Rotterdam en projectbureau Stadshavens Rotterdam het ‘Convenant geluidruimte Waal-/Eemhaven’ 

ondertekend. 

 

In het convenant zijn afspraken vastgelegd over de geluidsruimte en geluidsruimteverdeling bij 

vergunningverlening op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de 

geluidseffecten hiervan op de ruimtelijke ordening in de omgeving. In de volgende afbeelding zijn de 

indicatieve geluidscontouren van het industrieterrein Waal-/Eemhaven 2025 weergegeven (berekend 

op 5 m hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld).  

 

 
Afbeelding 6: Indicatieve geluidscontouren industrieterrein Waal-/Eemhaven 2025  

 

Op afbeelding 6 zijn twee gebieden weergegeven binnen de T+-contour. Deze gebieden zijn:  

 Gebied voor standaard onderzoek: het gebied tussen de T+-contour en de 55 dB(A)-contour; 

 Communicatiegebied: het gebied tussen de 55 dB(A)-contour en de grens van het industrieterrein.  

Deze geluidscontouren zijn berekend met het ‘Bronnenmodel 2025 Waal-/Eemhaven’. 

 

Normstelling 

In het geval nieuwe woningen worden gerealiseerd binnen een zone van een industrieterrein, dan 

mag de geluidsbelasting niet meer bedragen dan de voorkeurswaarde. Indien de geluidsbelasting 

hoger is dan de voorkeurswaarde moeten er maatregelen worden getroffen om hieraan alsnog te 

kunnen voldoen. Blijkt dat niet mogelijk te zijn of op zwaarwegende bezwaren te stuiten van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard dan is het college van 

Albrandswaard bevoegd tot het vaststellen van hogere waarden.  

 

In tabel 2 is aangegeven wat de voorkeurswaarde en de maximale ontheffingswaarde is voor nieuwe 

woningen door industrielawaai. 
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Tabel 2: Normenstelling industrielawaai. 

Bron Voorkeurswaarde Maximale ontheffingswaarde 

Woningen 50 dB(A) (art. 55, lid 1 Wgh) 55 dB(A) (art. 59 Wgh) 

 

Bouwbesluit 2012 
In het Bouwbesluit 2012 is aangegeven wat de karakteristieke geluidswering moet zijn om een 

binnenwaarde, bij gesloten ramen, te garanderen voor verblijfsgebieden van een nieuwe woning. De 

karakteristieke geluidwering voor wegverkeerslawaai moet zodanig zijn dat in verblijfsgebieden 

(gebruiksgebied of een gedeelte daarvan waar personen verblijven) de binnenwaarde niet hoger is 

dan 35 dB(A) voor industrielawaai. Voor een bedgebied (verblijfsgebied waarin bedden aanwezig zijn) 

is de waarde van de karakteristieke geluidwering 5 dB hoger. Dit betekent dat de binnenwaarde in het 

bedgebied niet hoger mag zijn dan 30 dB(A). 

 

Hogere waardebeleid gemeente Albrandswaard 
Het college van Albrandswaard verleend hogere waarden, voor de woningen waarvoor dit 

noodzakelijk is, als aan één van de volgende criteria wordt voldaan:  

 de woningen buiten de bebouwde kom verspreid worden gesitueerd;  

 de woningen noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid; 

 de woningen een open plaats opvullen tussen aanwezige bebouwing; 

 de woningen worden gesitueerd ter vervanging van bestaande bebouwing;  

 de woningen door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestische afschermende 

functie vervullen voor geluidsgevoelige objecten; 

 er sprake is van een nog niet geprojecteerde of te reconstrueren (spoor)weg, die een noodzakelijke 

verkeers- en vervoersfunctie vervult; 

 het referentieniveau ter plaatse van de uitwendige scheidingsconstructie van de woningen 

waarvoor de hogere waarde is verzocht, hoger is dan of gelijk is aan het equivalente geluidsniveau 

vanwege het betrokken industrieterrein; 

 de ligging van de geluidsbronnen op het betrokken industrieterrein zodanig is dat de 

geluidsbelasting, vanwege dat industrieterrein en vanwege andere geluidsbronnen, van ten minste 

één uitwendige scheidingsconstructie van elk van de woningen lager is of gelijk is aan 50 dB(A); 

 de woningen worden gesitueerd in de omgeving van een metrostation en/of metrohalte.  

 

Deze criteria zijn vastgelegd in de ‘Beleidsregel vaststellen hogere waarde gemeente Albrandswaard’ 

en op 1 mei 2007 door het college van Albrandswaard vastgesteld.  

 

8.3.2 Onderzoek 
Voor de locatie aan de Tijsjesdijk is akoestisch onderzoek6 uitgevoerd (bijlage 2). De resultaten van dit 

onderzoek worden hieronder nader beschreven.  

 

Wegverkeerslawaai 

Uit de berekeningen voor wegverkeerslawaai blijkt dat de voorkeurswaarde wordt overschreden door 

het verkeer op de Tijsjesdijk. De maximaal berekende geluidsbelasting is 51 dB. De gemeente neemt 

geen geluidsreducerende maatregelen om aan de voorkeurswaarde te voldoen. Het is dan ook 

noodzakelijk hogere waarden vast te stellen tot maximaal 51 dB.  

 

 

 

                                                      
6 KuiperCompagnons bv, Milieuonderzoek – Bestemmingsplan ‘Essendael – herziening Tijsjesdijk, werknummer: 103.331.01, 
d.d. 10 september 2012 
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Industrielawaai 
De activiteiten op het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ veroorzaken een geluidsbelasting van 

maximaal 54 dB(A). Daardoor wordt de voorkeurswaarde overschreden, maar de maximale 

ontheffingswaarde niet. Het is noodzakelijk hogere waarden vast te stellen voor alle woningen door 

het industrielawaai van het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’.  

 

8.3.3 Conclusie 
Met betrekking tot wegverkeerslawaai is het noodzakelijk hogere waarden vast te stellen tot maximaal 

51 dB.  De gemeente gaat geen geluidsreducerende maatregelen treffen om aan de voorkeurswaarde 

te voldoen. Voor industrielawaai is het noodzakelijk hogere waarden vast te stellen voor alle woningen 

door het industrielawaai van het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’. 

 

Het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden voor wegverkeers- en industrielawaai (bijlage 3) 

wordt gelijktijdig met het bestemmingsplan ‘Essendael – herziening Tijsjesdijk’ ter inzage gelegd. Deze 

hogere waarden worden door het college van Albrandswaard vastgesteld. 

 

8.4 Luchtkwaliteit 

 

8.4.1 Kader 
De kern van de Wet luchtkwaliteit is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 

Het NSL is een bundeling maatregelen op regionaal, nationaal en internationaal niveau die de 

luchtkwaliteit verbeteren. Daarnaast zijn daarin alle ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen die de 

luchtkwaliteit verslechteren.  

 

Het doel van de NSL is om overal in Nederland te voldoen aan de Europese normen voor de 

luchtverontreinigende stoffen. Voor wegverkeer zijn stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) de 

belangrijkste stoffen. De in de Wet luchtkwaliteit gestelde norm voor NO2 en PM10 jaargemiddelde 

grenswaarde is voor beide stoffen 40 µg/m3. Daarnaast mag de PM10 24 uurgemiddelde grenswaarde 

van 50 µg/m3 maximaal 35 keer per jaar worden overschreden. Met het van kracht worden van het 

NSL zijn de tijdstippen waarop moet worden voldaan aan de jaargemiddelde grenswaarden NO2 en 

PM10 aangepast. Voor PM10 is dat 11 juni 2011 en 1 januari 2015 voor NO2.  

 

Naast de introductie van het NSL is het begrip ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen een 

belangrijk onderdeel van de Wet luchtkwaliteit. Een project draagt NIBM bij aan de verslechtering van 

de luchtkwaliteit als de NO2 en PM10 jaargemiddelde concentraties niet meer toenemen dan 1,2 µg/m3. 

In dat geval is de ontwikkeling als NIBM te beschouwen. 

 

Een ruimtelijke ontwikkeling kan volgens de Wet luchtkwaliteit doorgang vinden als: 

‐ de ontwikkeling is opgenomen in het NSL; 

‐ de ontwikkeling aangemerkt wordt als een NIBM-ontwikkeling; 

‐ de gestelde grenswaarden in bijlage 2 van de Wet luchtkwaliteit niet worden overschreden; 

‐ projectsaldering wordt toegepast. 

 

Voor zover de ruimtelijke ontwikkeling is opgenomen in het NSL of de ontwikkeling kan worden 

aangemerkt als NIBM-project is toetsing aan de normen van de Wet luchtkwaliteit niet nodig. 
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8.4.2 Onderzoek 
Voor de locatie aan de Tijsjesdijk is onderzoek7 uitgevoerd  naar de luchtkwaliteit van het plangebied 

(bijlage 2). De resultaten van dit onderzoek worden hieronder nader beschreven.  

 

In de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdrage (luchtkwaliteitseisen)’ (Regeling NIBM) zijn voor 

verschillende functiecategorieën cijfermatige kwantificaties opgenomen, waarbij een ontwikkeling als een 

NIBM-project kan worden beschouwd. Deze categorieën betreffen landbouwinrichtingen, 

spoorwegemplacementen, kantoorlocaties, woningbouwlocaties en een combinatielocatie van 

woningbouw en kantoren. 

 

In die regeling is aangegeven dat een woningbouwlocatie met maximaal 1.500 woningen aan één 

ontsluitingsweg is aan te merken als een ontwikkeling die NIBM bijdraagt aan de verslechtering van 

de luchtkwaliteit. In dit bestemmingsplan worden maximaal 3 nieuwe woningen gerealiseerd. Deze 

ontwikkeling is dan ook te beschouwen als een project die NIBM bijdraagt aan de verslechtering van de 

luchtkwaliteit. 

 

Goede ruimtelijke ordening 

Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is beoordeeld of ter plaatse van het plangebied 

mogelijk verhoogde concentraties luchtverontreinigende stoffen aanwezig zijn. Hierbij zijn met name de 

stoffen NO2 en PM10 van belang.  

 

De bijbehorende jaargemiddelde achtergrondconcentratie NO2 en PM10 in het jaar 2012 bedragen 

respectievelijk 26 µg/m3 en 18 µg/m3. Deze concentraties zijn ruim lager dan de gestelde grenswaarden 

van 40 µg/m3. Bij de achtergrondconcentratie voor PM10 is rekening gehouden met de geldende 

correctie voor zeezout. Voor de gemeente Albrandswaard is deze correctie 5 µg/m3. De trend is dat de 

emissies en achtergrondconcentraties voor de beide stoffen in de toekomst afnemen. In de toekomst zijn 

dan ook geen hoge concentraties te verwachten  

 

Gezien de lage achtergrondconcentraties worden dan ook geen overschrijdingen van de jaargemiddelde 

grenswaarden NO2 en PM10 verwacht ter plaatse van de nieuwe woningen. 

 

8.4.3 Conclusie 

De voorgenomen ontwikkeling is aan te merken als een project dat NIBM bijdraagt op de verslechtering 

van de luchtkwaliteit. Het aspect luchtkwaliteit levert hiermee geen belemmeringen voor de 

voorgenomen ontwikkelingen in het bestemmingsplan ‘Essendael – herziening Tijsjesdijk’ (artikel 5.16, 

lid 1 aanhef en onder c Wm). 

 

Daarnaast is in het kader van een goede ruimtelijke ordening ter plaatse van het plan de 

jaargemiddelde achtergrondconcentratie NO2 en PM10 bepaald. Deze waarden zijn en blijven veel 

lager dan de gestelde grenswaarden uit bijlage 2 van de Wet luchtkwaliteit. Een overschrijding van de 

grenswaarden is dan ook niet te verwachten. 

 

8.5 Milieuzonering 
 

8.5.1 Kader 
Voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving is een juiste 

afstemming tussen de verschillende voorkomende functies wonen noodzakelijk. Daarbij kan gebruik 

                                                      
7 KuiperCompagnons bv, Concept milieuonderzoek – Bestemmingsplan Tijsjesdijk, werknummer: 103.331.01, d.d. 20 oktober 
2011 
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worden gemaakt van een milieuzonering die uitgaat van richtinggevende afstanden tussen hinderlijke 

functies (in de vorm van gevaar, geluid, geur, stof) en gevoelige functies. In de brochure “Bedrijven en 

Milieuzonering” van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (versie 2009) zijn deze 

richtafstanden opgenomen. Van deze richtafstanden kan gemotiveerd worden afgeweken. Van deze 

richtafstanden kan gemotiveerd worden afgeweken. Hoewel deze richtafstanden indicatief zijn, volgt 

uit jurisprudentie dat deze afstanden als harde eis gezien worden door de Raad van State bij de 

beoordeling of woningen op een passende afstand van bedrijven worden gesitueerd.  

 

8.5.2 Onderzoek 
Met het bestemmingsplan worden nieuwe woningen mogelijk gemaakt. Enerzijds dient daarom 

onderzocht te worden of een goed woon- en leefklimaat op deze locatie gegarandeerd kan worden. 

Anderzijds wordt bepaald of bestaande bedrijven of inrichtingen niet onevenredig worden beperkt in 

hun bedrijfsvoering.  

 

Effect nieuwe woningen op bestaande bedrijvigheid 
In onderstaande tabel (tabel 3) is weergegeven welke inrichtingen zich in de omgeving van het 

plangebied bevinden. Bij ieder bedrijf is aangegeven tot welke VNG categorie deze behoren met de 

bijbehorende richtafstand (tot een rustige woonwijk) en wat het maatgevende aspect (geur, geluid of 

stof) is. De werkelijke kortste afstand komt overeen met de afstand van de inrichtingsgrens tot de 

gevel van de dichtstbijzijnde nieuwe woning. 

   

Tabel 3: overzicht relevante bedrijvigheid nabij plangebied  

SBI-

Code 

Adres Omschrijving VNG 

Categorie 

Richt-afstand 

(in m) 

Werkelijke 

kortste 

afstand (in m) 

Maatgevend 

aspect 

74 Tijsjesdijk 6 Kantoor Boterkooper 1 10 +/- 100 Geluid 

4621 Tijsjesdijk 8 Handelsonderneming Kleinjan 3.1 50  +/- 15 Geluid 

 

Het plangebied wordt beschouwd als een rustige woonwijk waardoor de richtafstanden uit de VNG-lijst 

in beginsel gelden. In de huidige situatie is sprake van twee inrichtingen in de omgeving. Het betreft 

een kantoor en een groothandel in granen aan de Tijsjesdijk 6 en 8. De richtafstand van het kantoor 

bedraagt 10 meter en overlapt het plangebied niet. De handelsonderneming heeft een richtafstand 

van 50 meter op grond van mogelijke geluidsoverlast. Deze richtafstand reikt tot over het plangebied.  

 

Een gedeelte van de gronden aan de Tijsjesdijk 8 worden opgekocht om te kunnen voorzien in de 

realisatie van de woningen. Het bedrijft verricht momenteel geen werkzaamheden meer. Op termijn 

worden de gronden vermoedelijk getransformeerd naar wonen. Omdat er geen feitelijke hinder 

optreedt en de bedrijfsactiviteiten beëindigd zijn, kan een goed woon- en leefklimaat op deze locatie 

gegarandeerd worden. 

 

Geurhinder 
In de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen inrichtingen die vallen onder de Wet 

geurhinder en veehouderij. Voor de realisatie van de woningen gelden vanuit het aspect geurhinder 

geen belemmeringen.  

 

8.5.3 Conclusie 

In de nabijheid van het plangebied zijn twee bedrijven aanwezig. Het gaat om een kantoor aan de 

Tijsjesdijk 6 en een handelsonderneming aan de Tijsjesdijk 8. Voor het kantoor geldt een richtafstand 

die niet reikt tot de gevels van de nieuwe woningen. De bedrijfsactiviteiten van de 
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handelsonderneming zijn beëindigd en op termijn kan deze inrichting worden getransformeerd naar 

wonen. Daarmee gelden er geen belemmeringen vanuit bedrijven en milieuzonering en kan een goed 

woon- en leefklimaat worden gegarandeerd en worden geen bedrijven beperkt in hun bedrijfsvoering. 

 

8.6 Externe veiligheid 

 

8.6.1 Kader 
Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving kunnen 

opleveren, zoals milieurisico’s, transportrisico’s en risico’s die kunnen optreden bij de productie, het 

vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen in inrichtingen. Bij de (her)inrichting van een gebied 

bepaalt de externe veiligheidssituatie mede de ruimtelijke (on)mogelijkheden. 

 

In het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gelezen in samenhang met de regels omtrent 

externe veiligheid moet worden onderzocht of er sprake is van aanwezigheid van risicobronnen in de 

nabijheid van de locatie waarop het Wro besluit betrekking heeft en dienen het plaatsgebonden risico 

(PR) en het groepsrisico (GR), en de eventuele toename hiervan, berekend te worden.  

 

Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg 

van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou 

verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een 

vervoersas. De normstelling heeft de status van een grenswaarde die niet overschreden mag worden. 

Voor kwetsbare objecten wordt in zowel bestaande als nieuwe situaties het niveau van 10-6 per jaar 

als grenswaarde gehanteerd. Nieuwe beperkt kwetsbare objecten zijn alleen toegestaan onder een 

gewichtige motivering. Bestaande beperkt kwetsbare objecten zijn toegestaan binnen de PR 10-6 

contour.  

 

Het GR kan worden beschouwd als de maat van maatschappelijke ontwrichting in geval van een 

calamiteit (en drukt dus de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal 10 personen overlijdt 

als rechtstreeks gevolg van een calamiteit). De normstelling heeft de status van een oriënterende 

waarde. Deze waarde is geen vastgestelde wettelijke norm. Desondanks hebben overheden en 

betrokken private instellingen een inspanningsverplichting om te voldoen aan deze oriënterende 

waarde en dient een toename van het GR bestuurlijk te worden verantwoord.  

 

8.6.2 Onderzoek 
Een woning is een kwetsbaar object. In of nabij het plangebied zijn geen risicobronnen aanwezig. 

Voorgenomen ontwikkeling wordt gerealiseerd op ongeveer 575 meter van de Groene Kruisweg en is 

daarmee gelegen buiten het invloedsgebied van deze risicobron. Daarnaast is het plangebied gelegen 

buiten het invloedsgebied van de DPO leiding, die circa 500 meter zuidelijker is gelegen. Daarmee 

gelden er geen belemmeringen ten aanzien van externe veiligheid en is een verantwoording niet 

noodzakelijk. 

 

8.6.3 Conclusie 
Het aspect externe veiligheid is niet aan de orde en vormt geen belemmering voor de planrealisatie. 

 

8.7 Overige belemmeringen 
 

8.7.1 Kader 

Naast de hiervoor beschreven milieuaspecten kunnen er nog andere belemmeringen in of nabij het 

plangebied aanwezig zijn die van invloed kunnen zijn op de planvorming. Het gaat bijvoorbeeld om de 
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aanwezigheid van straalpaden, planologisch relevante kabels en leidingen (zoals waterleidingen of 

rioleringsleidingen), beschermingszones en dergelijke. 

 

8.7.2 Onderzoek 
In of nabij het plangebied zijn geen overige belemmeringen aanwezig. 

 

8.7.3 Conclusie 
Het aspect overige belemmeringen is niet aan de orde en vormt geen belemmering voor de 

planrealisatie. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel D    Uitvoerbaarheid en procedure 
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9 UITVOERBAARHEID 
 

 

9.1 Economische uitvoerbaarheid 
 

Exploitatieverplichting 
Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) in de plantoelichting minimaal inzicht te worden gegeven in de economische 

uitvoerbaarheid van het plan. Tevens is met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening de 

verplichting ontstaan om, indien sprake is van ontwikkelingen waarvoor de gemeente redelijkerwijs 

kosten moet maken, bijvoorbeeld voor de aanleg van voorzieningen van openbaar nut, en de 

plankosten, deze moeten worden verhaald op de initiatiefnemer c.q. ontwikkelaar. Een en ander dient 

te worden vastgelegd in privaatrechtelijke overeenkomsten met iedere grondeigenaar. Als er met een 

grondeigenaar geen overeenkomst is gesloten en het kostenverhaal niet anderszins is verzekerd, 

dient een exploitatieplan te worden opgesteld welke tegelijkertijd met het bestemmingsplan moet 

worden vastgesteld. 

 

Het kostenverhaal vindt plaats door de gronduitgifte door de gemeente. 

 

Conclusie 
Gezien het voorgaande wordt het plan financieel haalbaar geacht. 

 

9.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

De gemeente Albrandswaard wil medewerking verlenen aan voorgenomen ontwikkeling. Het 

vigerende bestemmingsplan maakt het al mogelijk op deze locatie woningen te realiseren. Ten 

zuidoosten van de locatie de woningbouwlocatie Essendael. Met het toevoegen van vier woningen 

wordt invulling gegeven aan een lege ruimte aan de dijk. Daarnaast is de locatie al bouwrijp gemaakt 

voor woningbouw en locatie is goed bereikbaar en braakliggend. 

 

Conclusie 
Gezien het voorgaande wordt het plan maatschappelijk uitvoerbaar geacht.  
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10 PROCEDURE 
 

 

10.1 Voorbereidingsfase 
 

Inspraak 
Gedurende de inspraaktermijn is een ieder in de mogelijkheid gesteld schriftelijke en/of mondeling te 

reageren op het bestemmingsplan. Gezien het feit dat geen inspraakreacties zijn ontvangen, zal het 

ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd – op ambtshalve wijzigingen na – ter inzage worden gelegd. 

 

Overleg 
Conform artikel 3.1.1. van het Bro dienen burgemeester en wethouders bij de voorbereiding van een 

bestemmingsplan overleg te plegen met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en 

met de rijks- en provinciale diensten die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of 

belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. 

 

In dit kader is het voorontwerpbestemmingsplan voor advies toegezonden aan de volgende instanties: 

- VROM Inspectie, Regio Zuid-Holland Zuid; 

- provincie Zuid-Holland; 

- stadsregio; 

- Waterschap Hollandse Delta; 

- Stedin B.V.; 

Op het voorontwerpbestemmingsplan zijn geen overlegreacties ontvangen. Gezien het feit dat geen 

overlegreacties zijn ontvangen, zal het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd – op ambtshalve 

wijzigingen na – ter inzage worden gelegd. 

 

10.2 Ontwerpfase 
Na afronding van de inspraakprocedure en het vooroverleg wordt de formele 

bestemmingsplanprocedure gestart. Omdat geen inspraak- en overlegreacties zijn ontvangen zijn 

enkel ambtshalve aanpassingen doorgevoerd.  

 

Op de voorbereiding van een bestemmingsplan is artikel 3.8 Wro (gelezen in samenhang met afdeling 

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) van toepassing. De kennisgeving van het ontwerpbesluit tot 

vaststelling van het bestemmingsplan moet in de Staatscourant worden geplaatst en dient - met de 

inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening - ook via elektronische weg te geschieden. Tevens 

dient de kennisgeving te worden toegezonden aan die diensten van Rijk en provincie die belast zijn 

met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn, aan het waterschap en aan 

belanghebbende gemeenten. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn 

wordt een ieder in de gelegenheid gesteld schriftelijk en/of mondeling een zienswijze op het plan in te 

dienen. Ook moeten de stukken met de kennisgeving aan de eerder genoemde diensten en instanties 

worden toegezonden (artikel 3:13 Awb), of er moet worden aangegeven waar de (digitale) stukken te 

vinden zijn (elektronische kennisgeving).  

 

10.3 Vaststellingsfase 
Binnen twaalf weken na de termijn van terinzagelegging moet de gemeenteraad beslissen omtrent de 

vaststelling van het bestemmingsplan. 
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Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoot het iS veruaardigd

met inachtneming van de rechten die voorfuioeien uit de wetgeving op het gebied van het Íntellectuele eigendom'

De auteu.rechien van dit document bl¡jven berusten bü fauw Kwalite¡t en verbeler¡ng van product en proces hebben bij rauw

hoge prioriteit Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertif¡ceerd dan wel geaccfediteefd volgens:

. NEN-EN-ISO SOOI

, vcA**-cÆrtif¡cefing yoor ve¡tig werken bij meet- en inspectíeactiviteiten en bodemsaneringen ook in ris¡cogeb¡eden railinffa

- Er zijn analyses ùitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde m¡lieulaboratofium ven AL-West

, Tauw bv i9 erk€nd voor het uitvoeren van veldwerk blj milieuhygiénisch bodemonderzoek cofiform de VKB-protocollefl 20o'l 2002'

2003 en 201 I
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1 Inleiding

Tauw heeft in opdracht van GEM Essendael C.V. uit Barendrecht een verkennend

bodemonderzoek uitgevoerd aan de f'rjsjesdijk 10 in Rhoon. De ondezoekslocatié betreft vier

ka¡¿els, waarvan (nog) één kavel bebouwd is (Tijsjesdijk 10). De bebouwing op de drie overige

kavels is reeds gesloopt in opdracht van de gemeente Albrandswaard.

De aanleiding voor dit bodemonder¿oek is de voorgenomen nieuwbouw ter plaatse van drie van

de vier kavels. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit

van de bodem ter plaatse van de drie (onbebouwde) kavels. Eén en ander om te bepâlen of er

milieuhygiënische belemmeringen aanwezig zijn voor de voorgenomen nieqwbouw en de

daarvoor benodigde bouwvergunning.

Ðeze rappoítage beschrijft de opzet en de resultaten van het ondezoek. ln hoofdstuk 2 wordt de

relevante informatie van de te onderzoeken kavels en de ondezoeksstrategie weergegeven. ln

hootdstuk 3 wordt vervolgens ingegaan op de uitgevoerde werkzaamheden. De resultaten van

het onderzoek worden beschreven in hoófdstuk 4. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de conclusies

van hêt ondezoek wsergegeven.
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2 Locatie gegevens en onderzoeksstrategie

2.1 Huidige situatie
De ondezoekslocatie is gelegen aan de Tijsjesdijk l0 in Rhoon. De locatie is aan de oostelijke

rand van Rhoon gesitueerd.

De onderzoekslocatie betreft vier kavels, waarvan nog één kavel bebouwd is (TÜsjesdijk 10). De

bebouwing op de drie overige kavels is reeds in opdracht van de gemeente Albrandswaard

gesloopt. op dit moment liggen de kavels braak en is alle verharding verwijderd. De

onderzoekslocatie betreft de kavels van de toekomstige panden 1 (697 m'z), 2(circa 750 m2) en 4

(653 m'z).

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage'l . ln bijlage 2 is de

situatieschets van de onderzoekslocatie weergegeven. Hierop zijn de grenzen van de vier kavels

aangegeven.

2.2 Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken
Op de locatie zijn de volgende bodemondezoeken uitgevoerd:

. Verkennend bodemondezoek Tijsjesdijk 10 te Rhoon, definitief, d.d. 4 februari 2005,

uitgevoerd door Tauw BV

. Verkennend en nader bodemonderzoek Tijsjesdijk 6 en 10 te Rhoon, NEN 5740 en NEN

5707 (asbest), 4 augustus 2006, uitgevoerd door Tauw BV

Op basis van het verkennend bodemonderzoek uit februari 2005 blijkt over het algemeen dat de

grond en het grondwater niet verontreinigd zijn met de onderzochte parametefs.

Op basis van het onderzoek uit augustus 2006 blijkt dat de locatie niet geheel vrij is van

verontreinigingen. De bovengrond is plaatselijk, ter hoogte van een voormalige opslag van

bestrijdingsmiddelen, matig verontreinigd met bestrijdingsmiddelen (OCB's). Verder is ter plaatse

van het erf in een mengmonster van de sterk puinhoudende bovengrond (c.q. puinverharding)

een hoge concentratie aan asbest aangetroffen (ruim boven de interventiewaarde).

ln het nader asbest-sleuvenondezoek is het asbest (vrrjwel) niet meer aangetoond. Dit houdt in

dat het asbest in de toplaag van de puinverharding zeer gering van omvang is en er zeer

waarschijnlijk geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Gezien de reeds beschikbare (historische) informatie uit de voornoemde onderzoeken is voor

onderhavig ondezoek afgezien van een vooronderzoek conform NEN 5725.

Verkennend bodemondezoek Ti.isjesdiik '10 te Rhoon 9\t8
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3 Uitgevoerde werkzaamheden

De veldwerþaamheden zijn uitgevoerd onder BRL SIKB 2000 inclusief de van

toepassing zijnde onderliggende protocollen voor het veldwerk bij milieuhygiënisch

bodemonderzoek.

3.1 Algemeen

Het veldwerk is uitgevoerd op 10 maart 2009. ln bijlage 2 is de situatieschets van de

ondezoekslocatie weergegeven. Hierop is de ligging van de boringen en de peilbuis weergegeven

en zijn de grenzen van de ondezoekslocatie aangegeven.

De chemische analyses zijn conform 453000 uitgevoerd door het NEN-EN-ISO/IEC 17025

geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West.

3.2 Veld- en analysewerkzaamheden bodemonderzoek
ln onderstaande tabel is een ovezicht van de werþaamheden opgenomen.

Tabel 3.1 U¡tgevoerde veld- en analysewerkzaamheden

Omschriivinq Aantal

Oooervlakte ondezoekslocatie in m2 2.100

Veldwerk Aantal lmonsterÞunten)

Borinq tot 0,5 m -mv 9 lborìno 1.3. 4. 6. 7. 8.9, 1 1 '12\

Borino tot 2.0 m -mv 2 (6orino 2. 1O\

Borinq met oeilbuis (3.0 m -mv) 1 loeilbuis 5)

Chêmische analvses*

Aantal bovenqrond

Aantal onderarond

Totaal standaardpakket qrond r)2)

Standaardpakket qrondwater 3)

t) Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), Som-PCB's, Som-PAK's en

minerale olie
2) De bovengrondmengmonsters zijn naast het standaard grondpakket aanvullend geanalyseerd op OCB's

t) Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), minerale olie, vluchtige

aromatische koolwaterstoffen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen

* De samenstelling van de mengmonsters is weergegeven in tabel 3.2

2

3
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4 Resultaten

4.1 Toetsingskader

Bodem

De analyseresultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden uit de Circulaire bodemsanering

2006, zoals gewijzigd per 1 oktober 2008 en het Besluit bodemkwaliteit ingegaan per 1 juli 2008.

Dit toetsingskader bestaat uit Achtergrondwaarden (AW) voor grond, Streefwaarden voor

grondwater en lnterventiewaarden voor grond en grondwater. De Tussenwaarden zijn

gedefinieerd als T = %(AW + l) voor grond en 'l = %(S + l) voor grondwater.

De wijze van weergave in de navolgende tabellen staat vermeld in het onderstaande ovezicht.

Tabel 4.1 Over¿¡cht toetsingskader

Concentratien¡veau voor stof Weerqave in lâbellen

< Aws-waarde (of <

> AWS-waarde 3 T-waarde +

> T-wâarde < l-waarde ++

> l-waarde

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de toetsingswaarden voor

standaardbodem omgerekend naar de toetsingswaarden voor het locatiespecifieke bodemtype.

Hierbij is gebruik gemaakt van de gemeten gehalten aan organische stof (humus) en lutum

(kleifractie). De berekende locatiespecifieke toetsingswaarden en verdere bijzonderheden zijn

weergegeven in locatiespecifieke toetsingstabellen. Deze tabellen zijn opgenomen in bijlage 4.

De analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 5.

4.2 Veldwaarnemíngen en met¡ngen
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn over het algemeen zintuiglijk geen waarnemingen gedaan die

kunnen duiden op een eventuele verontreiniging van de bodem. Uitzondering vormt de (zeer) lichte

bijmenging van puin en slib in een deel van de bovengrond ter plaatse van kavel 1.

Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal is visueel geen specifiek asbestverdacht

materiaal waargenomen.

+++
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Tabel 4.3 (vervolg) Analyseresultaten grond (mg/kg d.s.) en interpretatie

Monste¡omschrijvlng
Diepte (m-mv)

Lutum (%)
Hùmus lol"1

1+2+3
(0{.5)

19,0
{Ê n

5+6+8+9+l l+l 2

(0{r.5)
15,0
4A tl

2+5+10
(0.5-2.0)

29,0

l3-0

BESTRIJDINGSMIDDELEN

DDT (totaal)

DDE (totaal)

DDD (totaal)

drins (som)

alfa-endosulfan
alfa-HCH

beta-HcH
gamma-HCH

heptachloor
heptachloorepoxide

0,041

0,073
0,038

na
<0,0030
<0,0030

<0,0030

<0,0030

<0,0030
<0,0030

0,'t7

o,24
0,013

na
<0,0030

<0,0030
<0,0030

<0,0030

<0,0030
<0,0030

#:

#4:

n.a

OVERIGE STOFFEN

m¡nerale olie (C10-C40)5ô <20 <20

de individuele PAK-S zijn niet toetsbaar confom de Wbbl

geloetst aan de l-waarde voor anorgan¡sch kwik

n¡et aantmnbaar

Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond ter plaatse van de drie kavels niet tot licht

verontreinigd is. ln de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan kobalt, kwik, PAK en

bestrijdingsmiddelen (DDE en DDD) vastgesteld. De ondergrond ter plaatse blijkt niet

verontre¡nigd met de ondetzochte parameters.

4.3.2 Kwaliteit van het grondwater

ln de onderstaande tabel is een overzicht van de analyseresultaten en de toetsing van het

grondwater opgenomen.

Tabel 4.4 Analyseresultaten grondwater (yg/l) en interpretatie

Peilbuis
FilterdleDte (mf,v)

METALEN

bar¡um (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hs) tf#

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

n¡kkêl (Ni)

zink (Zn)

5

140
<0,80

<5,0
<5,0

<0,05

<10

<3,0

<'10

<20

+
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5 Gonclusies

Tauw heeft in opdracht van GEM Essendael c.V. uit Barendrecht een verkennend

bodemonderzoek uitgevoerd aan de Tijsjesdijk 10 in Rhoon. De ondezoekslocatie betreft vier

kavels, waarvan (nog) één kavel bebouwd is (Tijsjesdijk 10). De bebouwing op de drie overige

kavels is reeds gesloopt.

De aanleiding voor dit bodemondezoek is de voorgenomen nieuwbouw ter plaatse van drie van

de vier kavels. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit

van de bodem ter plaatse van de drie (onbebouwde) kavels. Eén en ander om te bepalen of er

milieuhygiënische belemmeringen aanwezig zijn voor de voorgenomen nieuwbouw en de

daarvoor benodigde bouwvergunning.

Zintuiglijke waarnemingen

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn over het algemeen zintuiglijk geen waarnemingen gedaan die

kunnen duiden op een eventuele verontreiniging van de bodem. Uitzondering vormt de (zeer) lichte

bijmenging van puin en slib in een deel van de bovengrond ter plaatse van kavel 1.

Grond

De bovengrond ter plaatse van de drie kavels is niet tot licht verontreinigd ln de bovengrond zijn

licht verhoogde gehalten aan kobalt, kwik, PAK en bestrijdingsmiddelen (DDE en DDD)

vastgesteld. De ondergrond ter plaatse van de drie kavels is niet verontreinigd met de

onderzochte parameters.

Grondwater

Het grondwater is licht verontreinigd met de parameter barium.

.4sbesf

Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal is visueel geen specifiek asbestuerdacht

materiaal waargenomen.

Conclusies

Door middel van dit bodemonderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de

locatie vastgelegd.

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er ons inziens geen milieuhygiënische belemmeringen

aanwezig voor de voorgenomen nieuwbouw en de daarvoor benodigde bouwvergunning ter

plaatse van de drie (onbebouwde) kavels.

Verkennend bodemondezoek T¡js¡esdijk l0 te Rhoon l7\18
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Onderzoekslocatie met monsterpunten2
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3 Boorprofielen
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4 Locatiespecifieke toetsi ngswaarden



Bovengrond
(mengmonster 1+2+3)

Pakket (A en B) aangevuld met OCB's
-0,5 m-mv)

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
z¡nk

PAKs
PAKs (totaal)(som '10)

ANDERË GECHLOREERDE KWS
PCBs (som 7)

BESTRIJDINGSMIDDELEN

g-HCH (lindaan)
heptachloor
heptachloor-epoxide (som )
a-endosulfan

OVERIGE VERBINDINGEN
minerale olie

T

448
7,5
83
115

290
96
56
402

33

0,82

304

AW T l: Achtergrond-, Tussen. én lntèrventiewaarden grond lmg/kg dsl
Streefwaarden grondwater en lnterventiewaarden bodemsanering uit de Circulaife Bodemsanering 2006 (Staatscourant

l0juli 2008,131)
AcÉtergronáwaaiden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater confom de Stãatscourant2007 ,247



Ondergrond
(mengmonster 2+5+10)

TTT, Versie: V 4.1, 2008
Datumi 25 Mai 2009
Humus:13 %
lulum'.29 o/o

Fakket Standaard Pakket (A en B)
Selectie:

ANDERE GECHLOREERDE }OVS
PCBs (som 7)
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AL-West B,V.
Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765. Fax +31(0)570 699761
+Mail: info@alwest nl, www.al-west, nl

TAUW ROTTERDAM
Jeroen de Jong
POSTBUS,l33
74OO AC DEVENTER

ANALYSERAPPORT

opdracht 123683 Bodem / Eluaat

Datum

Relatienr

Opdrachtnr.

Blù 1van4

18.03.2009

35004570

123683

Opdrachtgever
Referentie

Opdrachtacceptatie

Monsternemer

35004570 TAUW ROTTERDAM

4&101 04 Verkennend ondezoek tijsjesdijk

11 03 09

Opdrachtgever

Geachte heer, mewouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangewaagde laboratoriumonderzoek. De analyses z¡n,lenzij
anderã vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werløaamheid 'Analyse voor milieuhygiënisch

bodemonderzoek" wn het Besluit Bodemkwalíteit.

lndien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op vezoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheelworden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

lndien u nog wagen heeft of aanvullende informatie wenst, vezoeken wij u om contact op te nemen met

Klantenservice.

W'rj vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met wiendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Te|.0570/699760
Klantenservice

I
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AL-West B.V"
39,7417 DE Deventer

Poslbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761

e-Mail: info@al-west nl, www al-wesl nl

opdracht 123683 Bodem / Eluaat

Eenheid

Mlnerale olie

Pesticiden

715s85 715586
I Um 3 (0.0-5) 5, 6,8,å,11, l2 (045)

BIad 3 van 4

715587
2, 5, 10 (o s-2)

Koolwaterstoffractie Cl 6-C20 <2,0Ds

Koolwaterstof f r actie C20 -C24 11 <2 3,1Ds

Koolwaterstoff r actie C2#C28 Ds 12

Koolwaterstoffra clie C28-Ç32 <2,011Ds

Koolwaterstoff ractie C32-C36 Ds 1

Koolwaterstoff ractie C36-C40 'lDs

PÇB 101 Ds

<0,0020 <0,0020PCB 118 Ds

PCB 138 Ds

PCB 153 Ds

PCB 180 Ds <0,0020 0020

PCB 28 DS

Ds <0,0020 <0,0020PCB 52

Ballsch DsSom PCB n.a. n.a,n.a.

Ds

4,4-DDD 0,028 3Ds

Ds o,ol3 ''lSom DDD

Ds

4,4-DDE 0,073Ds

Som DDE
xì 4Ds

2,4-DDT Ds <0,OO3O-j

4,4-DDT Ds 17

Som DDT 17nx)
DS

Som DDT/DDE/DDD 15" 0Ds

Ds <0,0030"AIdrin
Ds <0,0030',,D¡eldr¡n

Ds <0,0030''Endrin

Ds <0,0030-'lsodrin

Telodrin Ds o03o''

Drins-som n.a.DS n,a,

Ds <0,0030-'alfa-HCH

beta-HCH DS <0,003o-'/

Ds <0,0030-'

Ds n.a. n_4.HCH-som
Ds <0,0030-/cisChloordaan

Dstrans-Chloordaan

Ds

0030" <0,0030')Ds

mg/kg DsSom cjs/trans- n.a. n.a.

e
<0,0030'rDsH

affa-Endosulfan Ds <0,0030"



AGROLAB

Chromatograrn for Order No. 123683, Anatysis No. 715585, created at 13.03.2009 22:A2:06



AGROLAE

Chromatogram for Order No. 123683, Analysis No. 715587, created at 13.03,2009 18107:07



AGROLAB
qtoap

AL-West B.V.
Handelskade 39 .7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel- +31(0)570 699765 Fax +31(0)570 699761
+Mail: info@al-wesl nl www.al-west.nl

opdracht 125199 Water Blad2vanS

Eenheid 721350
Pb 6 F(2-3)

Mêtalen

Aromaten

Ghloorhoud ende koolwaterstoffen

Monsternr.

721350

Monsleromschrlv¡ng

Pb 5 F(2-3)

Monstername

l9 03.2009

Monsternamepunt

140Barium (Ba) us/l

Cadmium (Gd) <0,80IrS/l

<5,0Cobalt (Co) rslt
Koper (Cu)

Kwik (Hq) us/ <0,05

Lood (Pb) <10ps/l

Molybdeen (Mo) <3,0ssfl
<10Nikkel(Ni) ugll

ZinK(Zn) <20ps/l

Benzeen <0,20pg/t

Tolueen <0,30ugll
<0,30Ethyfþenzeen pg/l

m,p-Xvleen ps/l <0,20

<0,10o-Xvleen p9/l

Naftaleen ps/l <0,050

<0,30Styreen pg/l

n.a.Som enen

1, 1, 1-Trichloorethaan <0,10us/l
<0,101, 1,2-Trichloorethaan pg/t

1 ,1-Díchloorethaan <0,60ugll
<0,101 .l -Dichlooretheen psil

1 ,2-Dichloorethaan

10Tetrachlooretheen

10Tetrachloormethaan

Trichlooretheen (Tri) <0,60ug/l
<0,10Vinylchloride psr
<0,20Dichloormethaan

Trichloormethaan (Chloroform) <0,60rsfi
<0,10Cis- 1, 2- D ich I o o ret h ee n psÍ
<0,10tran s- 1, 2-Dich loo reth ee n uS/l

Som cis/trans- 1,2-
Dichloorethèen

n.a.ug/t

I ps/l

1.2-Dichloorpropaan psll <0,30

1,3-Dichloorpropaan <0,30vgll
n,a,Som Dichloorpropanen pø

n#
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Ghromatogram for Order No. 125199, Analysis No. 721350, created at23.03.2009 22:02:06
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1. Inleiding 

Omschrijving planontwikkeling 
Met het bestemmingsplan ‘Essendael – herziening Tijsjesdijk’ wordt het mogelijk gemaakt om 3 
nieuwe vrijstaande woningen te realiseren. Deze woningen worden gerealiseerd tussen de 
adressen Tijsjesdijk 8 en Tijsjesdijk 10d, met een maximale bouwhoogte is 9 m.  
 
Geluidhinder 
Het akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) en de daarbij 
behorende rekenregels. De nieuwe woningen zijn gelegen in de zone van de Tijsjesdijk en de 
Rijsdijk. Bovendien is het plan gelegen in de zone van het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’. Het 
uitvoeren van een onderzoek naar wegverkeers- en industrielawaai is noodzakelijk. In dit onder-
zoek is berekend of aan de grenswaarden van de Wgh wordt voldaan.  
 
Luchtkwaliteit 
Het onderzoek naar luchtkwaliteit wordt uitgevoerd op grond van hoofdstuk 5, titel 5.2 ‘Luchtkwali-
teitseisen’ van de Wet milieubeheer. De titel 5.2 ‘Luchtkwaliteitseisen’ is beter bekend als de Wet 
luchtkwaliteit. In dit onderzoek wordt nagegaan of aan de normen uit de Wet luchtkwaliteit wordt 
voldaan. 
 
Leeswijzer 
De uitgangspunten, berekeningsresultaten en conclusies voor het milieuaspect geluidhinder wor-
den beschreven in hoofdstuk 2. In de hoofdstuk wordt nader ingegaan op het aspect luchtkwaliteit.  
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2. Geluidhinder 

2.1. Wettelijk kader 

2.1.1. Wegverkeer 

Op grond van hoofdstuk VI ‘Zones langs wegen’ Wgh en hoofdstuk 3 ‘Wegen’ van het Besluit 
geluidhinder (Bgh) is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar wegverkeerslawaai.  
 
Onderzoekszone 
Behalve langs 30 km/uur-wegen en woonerven bevindt zich overeenkomstig artikel 74 Wgh aan 
weerszijden van een weg een zone waarbinnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. 
Voordat nieuwe woningen binnen deze zone kunnen worden geprojecteerd dient te worden on-
derzocht of aan de normen van de Wgh wordt voldaan. De zonebreedte is afhankelijk van het 
aantal rijstroken en van de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk gebied). 
 
De definities van stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn opgenomen in artikel 1 Wgh. Deze defi-
nities luiden: 
- stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom (bepaald door komgrensborden) met 

uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg; 
- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de be-

bouwde kom dat is gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. 
 
Gelet op het voorgaande bevindt zich langs de Tijsjesdijk en de Rijsdijk een zone van 200 m (2x1 
rijstrook, stedelijk gebied). Deze zones worden gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de 
buitenste rijstrook.  
 
Normstelling 
In het geval nieuwe woningen worden gerealiseerd binnen een zone van een weg, dan mag de 
geluidsbelasting niet meer bedragen dan de voorkeurswaarde. Indien de geluidsbelasting hoger 
is dan de voorkeurswaarde moeten er maatregelen worden getroffen om hieraan alsnog te kun-
nen voldoen. Blijkt dat niet mogelijk te zijn of op zwaarwegende bezwaren te stuiten van ste-
denbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard dan is het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard (het college van Albrands-
waard) bevoegd tot het vaststellen van hogere waarden.  
 
In tabel 1 is aangegeven wat de voorkeurswaarde en de maximale ontheffingswaarde is voor 
nieuwe woningen in stedelijk gebied door wegverkeerslawaai. 
 
Tabel 1: Normenstelling wegverkeerslawaai. 

Bron Voorkeurswaarde Maximale ontheffingswaarde 

Woningen  48 dB (art. 82, lid 1 Wgh) 63 dB (art. 83, lid 2 Wgh) 

 
Bouwbesluit 2012 
In het Bouwbesluit 2012 is aangegeven wat de karakteristieke geluidswering moet zijn om een 
binnenwaarde, bij gesloten ramen, te garanderen voor verblijfsgebieden van een nieuwe woning. 
De karakteristieke geluidwering voor wegverkeerslawaai moet zodanig zijn dat in verblijfsgebie-
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den (gebruiksgebied of een gedeelte daarvan waar personen verblijven) de binnenwaarde niet 
hoger is dan 33 dB voor wegverkeerslawaai. Voor een bedgebied (verblijfsgebied waarin bedden 
aanwezig zijn) is de waarde van de karakteristieke geluidwering 5 dB hoger. Dit betekent dat de 
binnenwaarde in het bedgebied niet hoger mag zijn dan 28 dB. 
 
Reductie geluidsbelastingen wegverkeerslawaai 
Op grond van de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst af-
neemt, mogen de berekende geluidsbelastingen op de gevels worden gereduceerd. Volgens arti-
kel 110g Wgh alsmede artikel 3.6 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012) is 
deze reductie 2 dB bij wegen met een rijsnelheid van 70 km/uur en hoger en 5 dB bij wegen met 
een rijsnelheid van lager dan 70 km/uur. Voor de Tijsjesdijk en de Rijsdijk geldt een reductie van 5 
dB. 
 
2.1.2. Industrie 

Op grond van hoofdstuk V ‘Zones rond industrieterreinen’ Wgh en hoofdstuk 2 ‘Industrieterrei-
nen’ Bgh is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar industrielawaai.  
 
Onderzoekszone 
Het plangebied is gelegen in de zone van het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’. Voor dit indu-
strieterrein is de zogenoemde ‘T+-contour’ het planologisch aandachtsgebied rondom het indu-
strieterrein. Deze zone is bij Koninklijk Besluit van 23 juni 1993 vastgesteld aan de hand van 
een inventarisatie van de geluidsbepalende bedrijven, de zogenaamde zonerelevante bedrijven. 
 
Convenant geluidruimte Waal-/Eemhaven 
Op 3 december 2010 is door de gemeenten Albrandswaard, Rotterdam en Schiedam, de pro-
vincie Zuid-Holland, DCMR Milieudienst Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam N.V. Deltalinqs, 
Stadsregio Rotterdam en projectbureau Stadshavens Rotterdam het ‘Convenant geluidruimte 
Waal-/Eemhaven’ ondertekend. 
 
In het convenant zijn afspraken vastgelegd over de geluidsruimte en geluidsruimteverdeling bij 
vergunningverlening op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de 
geluidseffecten hiervan op de ruimtelijke ordening in de omgeving. In de volgende afbeelding 
zijn de indicatieve geluidscontouren van het industrieterrein Waal-/Eemhaven 2025 weergege-
ven (berekend op 5 m hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld).  
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Afbeelding 1:  Indicatieve geluidscontouren industrieterrein Waal-/Eemhaven 2025  
Op afbeelding 1 zijn twee gebieden weergegeven binnen de T+-contour. Deze gebieden zijn:  
- Gebied voor standaard onderzoek: het gebied tussen de T+-contour en de 55 dB(A)-contour; 
- Communicatiegebied: het gebied tussen de 55 dB(A)-contour en de grens van het industrie-

terrein.  
Deze geluidscontouren zijn berekend met het ‘Bronnenmodel 2025 Waal-/Eemhaven’. 
 
Normstelling 
In het geval nieuwe woningen worden gerealiseerd binnen een zone van een industrieterrein, 
dan mag de geluidsbelasting niet meer bedragen dan de voorkeurswaarde. Indien de geluids-
belasting hoger is dan de voorkeurswaarde moeten er maatregelen worden getroffen om hier-
aan alsnog te kunnen voldoen. Blijkt dat niet mogelijk te zijn of op zwaarwegende bezwaren te 
stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard dan is het 
college van Albrandswaard bevoegd tot het vaststellen van hogere waarden.  
 
In tabel 2 is aangegeven wat de voorkeurswaarde en de maximale ontheffingswaarde is voor 
nieuwe woningen door industrielawaai. 
 
Tabel 2: Normenstelling industrielawaai. 

Bron Voorkeurswaarde Maximale ontheffingswaarde 

Woningen 50 dB(A) (art. 55, lid 1 Wgh) 55 dB(A) (art. 59 Wgh) 

 
Bouwbesluit 2012 
In het Bouwbesluit 2012 is aangegeven wat de karakteristieke geluidswering moet zijn om een 
binnenwaarde, bij gesloten ramen, te garanderen voor verblijfsgebieden van een nieuwe woning. 
De karakteristieke geluidwering voor wegverkeerslawaai moet zodanig zijn dat in verblijfsgebie-
den (gebruiksgebied of een gedeelte daarvan waar personen verblijven) de binnenwaarde niet 
hoger is dan 35 dB(A) voor industrielawaai. Voor een bedgebied (verblijfsgebied waarin bedden 
aanwezig zijn) is de waarde van de karakteristieke geluidwering 5 dB hoger. Dit betekent dat de 
binnenwaarde in het bedgebied niet hoger mag zijn dan 30 dB(A). 
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2.1.3. Hogere waardebeleid gemeente Albrandswaard 

Het college van Albrandswaard verleend hogere waarden, voor de woningen waarvoor dit 
noodzakelijk is, als aan één van de volgende criteria wordt voldaan:  
- de woningen buiten de bebouwde kom verspreid worden gesitueerd;  
- de woningen noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid; 
- de woningen een open plaats opvullen tussen aanwezige bebouwing; 
- de woningen worden gesitueerd ter vervanging van bestaande bebouwing;  
- de woningen door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestische afscher-

mende functie vervullen voor geluidsgevoelige objecten; 
- er sprake is van een nog niet geprojecteerde of te reconstrueren (spoor)weg, die een nood-

zakelijke verkeers- en vervoersfunctie vervult; 
- het referentieniveau ter plaatse van de uitwendige scheidingsconstructie van de woningen 

waarvoor de hogere waarde is verzocht, hoger is dan of gelijk is aan het equivalente ge-
luidsniveau vanwege het betrokken industrieterrein; 

- de ligging van de geluidsbronnen op het betrokken industrieterrein zodanig is dat de ge-
luidsbelasting, vanwege dat industrieterrein en vanwege andere geluidsbronnen, van ten 
minste één uitwendige scheidingsconstructie van elk van de woningen lager is of gelijk is 
aan 50 dB(A); 

- de woningen worden gesitueerd in de omgeving van een metrostation en/of metrohalte.  
 
Deze criteria zijn vastgelegd in de ‘Beleidsregel vaststellen hogere waarde gemeente Al-
brandswaard’. Deze beleidsregel is op 1 mei 2007 door het college van Albrandswaard vastge-
steld.  
 
 

2.2. Uitgangspunten geluidsberekeningen 

Hierna worden de uitgangspunten voor de berekeningen van het wegverkeerslawaai en het indu-
strielawaai beschreven. Het gaat om de gehanteerde gegevens en de gebruikte berekeningsme-
thode.  
 
2.2.1. Wegverkeerslawaai 

Wegverkeersgegevens 
De benodigde verkeersgegevens zijn afkomstig uit de Regionale Verkeersmilieukaart, stadsre-
gio Rotterdam, versie 2.2. Deze gegevens betreffen het prognosejaar 2020 en zijn aangeleverd 
door de DCMR Milieudienst Rijnmond. In dit onderzoek is het prognosejaar 2023 van belang, 
10 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan. Voor de autonome groei van het wegverkeer 
is 1,5% per jaar aangehouden.  
 
De gehanteerde wegverkeersgegevens voor de onderzochte wegen zijn opgenomen in bijlage 1 
‘Overzicht wegverkeersgegevens’. 
 
Berekeningsmethode wegverkeerslawaai 
Voor de bepaling van de geluidsbelastingen door het weg- en het metroverkeer zijn berekenin-
gen uitgevoerd met Standaardrekenmethode II overeenkomstig het RMG 2012. Voor dit onder-
zoek is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu, versie 2.101. 
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In het rekenmodel zijn de volgende elementen ingevoerd: 
- bronnen (weg/metro); 
- bodemgebieden (akoestisch hard/zacht); 
- objecten (schermen, gebouwen enz.); 
- hoogtelijnen; 
- toetspunten. 
 
Het ontwikkelde rekenmodel voor wegverkeerslawaai is opgenomen in de bijlage 2 ‘Overzicht 
rekenmodel wegverkeerslawaai’. In verband met de omvang van de in het rekenmodel opge-
nomen items is er voor gekozen om de invoergegevens niet op te nemen in de bijlage bij deze 
rapportage.  
 
Berekeningswijze wegverkeerslawaai 
Bij toetsing aan de normen voor weg- en railverkeer wordt in de Wgh gewerkt met een gemid-
delde etmaalwaarde van het geluidsniveau (Lden) over alle perioden, te weten de dagperiode 
(van 07.00 tot 19.00 uur), de avondperiode (van 19.00 tot 23.00 uur) en de nachtperiode (van 
23.00 tot 07.00 uur) van een jaar.  
 
2.2.2. Industrielawaai 

In de notitie ‘Bepaling hogere waarden Wgh industrielawaai Waal-/Eemhaven’ is omschreven 
welke werkwijze moet worden gehanteerd voor het vaststellen van hogere waarden als het 
bouwplan is gelegen binnen de T+-contour.  
 
Berekeningswijze industrielawaai 
Het plangebied is gelegen in het ‘gebied voor standaard onderzoek’. Voor het bepalen van de 
geluidsbelastingen in dit gebied, kan gebruik worden gemaakt van de geluidscontouren, welke 
zijn berekend op basis van het ‘Bronnenmodel 2025 Waal-/Eemhaven’.  
 
Op basis van hoofdstuk 2 ‘Werkwijze voor een bouwplan gelegen buiten de 55 dB(A)-contour’ 
van de hiervoor genoemde notitie kunnen de (eventueel) benodigde hogere waarden worden 
bepaald.  
 
 

2.3. Berekeningsresultaten 

2.3.1. Wegverkeerslawaai 

In bijlage 3 ‘Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai’ zijn diverse kaarten opgenomen waarop 
de berekende geluidsbelastingen staan weergegeven door het verkeer op de onderzochte we-
gen.  
 
Tijsjesdijk 
Door het verkeer op de Tijsjesdijk wordt de voorkeurswaarde van 48 dB overschreden. De 
maximaal berekende geluidsbelasting is 51 dB. De voorkeurswaarde wordt overschreden ter 
plaatse van alle bouwvlakken waarbinnen nieuwe woningen mogelijk worden gemaakt.  
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In het geval het huidige asfalt over een lengte van circa 200 m (gemeten vanaf de Rijsdijk) 
wordt vervangen door het stille ‘dunne deklaag type A’ bedraagt de maximale geluidsbelasting 
48 dB. De voorkeurswaarde wordt niet meer overschreden. Als er voor wordt gekozen dit weg-
dek aan te leggen is het niet nodig om hogere waarden vast te stellen.   
 
Rijsdijk 
De maximaal berekende geluidsbelasting door het verkeer op de Rijsdijk is 38 dB. De voor-
keurswaarde wordt niet overschreden, daardoor is het vaststellen van hogere waarden niet 
nodig.  
 
Hogere waarden 
Als het treffen van geluidreducerende maatregelen niet voldoende doelmatig zijn of stuit op 
bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige of financiële aard, is het 
noodzakelijk om voor alle nieuwe woningen een hogere waarde vast te stellen tot maximaal 
51 dB.  
 
Voor deze hogere waarden kan het ‘opvullen van een open plaat tussen aanwezige bebouwing’ 
worden aangevoerd als ontheffingsgrond. De nieuwe woningen worden gerealiseerd tussen 
Tijsjedijk 8 en Tijsjesdijk 10d.  
 
2.3.2. Industrielawaai 

Optredende geluidsbelastingen ‘Waal-/Eemhaven’ 
Het plan is gelegen binnen de 53 dB(A) en de 54 dB(A)-contour (zie kaart in bijlage 4). Dit bete-
kent dat de maximaal optredende geluidsbelasting ter plaatse van de nieuwe woningen 
54 dB(A) bedraagt. In de notitie ‘Bepaling hogere waarden Wgh industrielawaai Waal-/Eem-
haven’ is aangegeven dat er voor gebouwen, bestaande uit maximaal 3 bouwlagen, geen cor-
rectie wordt toegepast op de geluidsbelastingen. Dit betekent, dat ter plaatse van de nieuwe 
woningen de voorkeurswaarde van 50 dB(A) wordt overschreden, maar de maximale onthef-
fingswaarde van 55 dB(A) niet.  
 
Op 22 december 1997 is door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland voor het 
industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ het saneringsprogramma vastgesteld. Door de Minister van 
VROM is op 17 januari 2001 een besluit genomen over de Maximaal Toelaatbare Geluidni-
veaus (MTG's) nabij de woningen gelegen rondom het industrieterrein. Een verdere geluidsre-
ductie blijkt niet mogelijk te zijn. Aangezien alle mogelijke effectieve bronmaatregelen reeds in 
het kader van de geluidssaneringsoperatie zijn uitgevoerd. 
 
Plaatsing van een geluidswal en/of -scherm heeft geen effect, aangezien het hierbij een uitge-
strekt industrieterrein betreft, waarop de geluidsbronnen verspreid liggen.  
 
Voor het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ is daarnaast door diverse partijen het ‘Convenant 
geluidruimte Waal-/Eemhaven’ afgesloten. In dit convenant wordt zowel rekening gehouden met 
de belangen van bedrijven als de leefomgeving. Het treffen van (aanvullende) bron- en over-
drachtsmaatregelen is dan ook niet reëel.  
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Hogere waarden 
Omdat het treffen van geluidsmaatregelen om de geluidsbelastingen door de activiteiten op het 
industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ niet reëel is, is het noodzakelijk om hogere waarden vast te 
stellen. De vast te stellen hogere waarden is 54 dB(A) en is nodig voor alle nieuwe woningen.  
 
Voor deze hogere waarden kan het ‘opvullen van een open plaat tussen aanwezige bebouwing’ 
worden aangevoerd als ontheffingsgrond. De nieuwe woningen worden gerealiseerd tussen 
Tijsjedijk 8 en Tijsjesdijk 10d.  
 
 

2.4. Conclusies 

Met het bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om 3 nieuwe woningen te realiseren. 
Deze woningen zijn gelegen in de zone van de Tijsjesdijk, de Rijsdijk en van het industrieterrein 
‘Waal-/Eemhaven’.  
 
Wegverkeerslawaai 
Uit de berekeningen voor wegverkeerslawaai blijkt dat de voorkeurswaarde wordt overschreden 
door het verkeer op de Tijsjesdijk. De maximaal berekende geluidsbelasting bedraagt 51 dB. 
Met het vervangen van het huidige asfalt door een ‘dunne deklaag type A’-verharding is het 
mogelijk de geluidsbelastingen tot de voorkeurswaarde te reduceren. Voor die situatie is het 
vaststellen van hogere waarden niet nodig. Als het treffen van geluidreducerende maatregelen 
niet voldoende doelmatig zijn of stuiten op bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelij-
ke, verkeerskundige of financiële aard, is het noodzakelijk hogere waarden vast te stellen tot 
maximaal 51 dB. 
 
Industrielawaai 
De activiteiten op het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ veroorzaken een geluidsbelasting van 
maximaal 54 dB(A). Daardoor wordt de voorkeurswaarde overschreden, maar de maximale 
ontheffingswaarde niet. Omdat het treffen van geluidsreducerende maatregelen niet reëel is, is 
het noodzakelijk hogere waarden vast te stellen voor alle woningen door het industrielawaai van 
het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’.  
 
Hogere waarden 
Als het treffen van geluidreducerende maatregelen niet voldoende doelmatig zijn of stuit op 
bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige of financiële aard, is het 
noodzakelijk hogere waarden vast te stellen. 
 
Het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden moet gelijktijdig met het bestemmingsplan 
‘Essendael – herziening Tijsjesdijk’ ter inzage worden gelegd. Deze hogere waarden worden 
door het college van Albrandswaard vastgesteld. 
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3. Luchtkwaliteit 

3.1. Wettelijk kader  

De kern van de Wet luchtkwaliteit is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). Het NSL is een bundeling maatregelen op regionaal, nationaal en internationaal niveau 
die de luchtkwaliteit verbeteren. Daarnaast zijn daarin alle ruimtelijke ontwikkelingen opgeno-
men die de luchtkwaliteit verslechteren.  
 
Het doel van de NSL is om overal in Nederland te voldoen aan de Europese normen voor de 
luchtverontreinigende stoffen. Voor wegverkeer zijn stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) de 
belangrijkste stoffen. De in de Wet luchtkwaliteit gestelde norm voor NO2 en PM10 jaargemid-
delde grenswaarde is voor beide stoffen 40 µg/m3. Daarnaast mag de PM10 24 uurgemiddelde 
grenswaarde van 50 µg/m3 maximaal 35 keer per jaar worden overschreden. Met het van kracht 
worden van het NSL zijn de tijdstippen waarop moet worden voldaan aan de jaargemiddelde 
grenswaarden NO2 en PM10 aangepast. Voor PM10 is dat 11 juni 2011 en 1 januari 2015 voor 
NO2.  
 
Naast de introductie van het NSL is het begrip ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen een 
belangrijk onderdeel van de Wet luchtkwaliteit. Een project draagt NIBM bij aan de verslechte-
ring van de luchtkwaliteit als de NO2 en PM10 jaargemiddelde concentraties niet meer toenemen 
dan 1,2 µg/m3. In dat geval is de ontwikkeling als NIBM te beschouwen. 
 
Een ruimtelijke ontwikkeling kan volgens de Wet luchtkwaliteit doorgang vinden als: 
- de ontwikkeling is opgenomen in het NSL; 
- de ontwikkeling aangemerkt wordt als een NIBM-ontwikkeling; 
- de gestelde grenswaarden in bijlage 2 van de Wet luchtkwaliteit niet worden overschreden; 
- projectsaldering wordt toegepast. 
 
Voor zover de ruimtelijke ontwikkeling is opgenomen in het NSL of de ontwikkeling kan worden 
aangemerkt als NIBM-project is toetsing aan de normen van de Wet luchtkwaliteit niet nodig. 
 
 

3.2. Beoordeling luchtkwaliteit 

In de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdrage (luchtkwaliteitseisen)’ (Regeling NIBM) zijn voor 
verschillende functiecategorieën cijfermatige kwantificaties opgenomen, waarbij een ontwikkeling 
als een NIBM-project kan worden beschouwd. Deze categorieën betreffen landbouwinrichtingen, 
spoorwegemplacementen, kantoorlocaties, woningbouwlocaties en een combinatielocatie van 
woningbouw en kantoren. 
 
In die regeling is aangegeven dat een woningbouwlocatie met maximaal 1.500 woningen aan 
één ontsluitingsweg is aan te merken als een ontwikkeling die NIBM bijdraagt aan de verslech-
tering van de luchtkwaliteit. In dit bestemmingsplan worden maximaal 3 nieuwe woningen gere-
aliseerd. Deze ontwikkeling is dan ook te beschouwen als een project die NIBM bijdraagt aan de 
verslechtering van de luchtkwaliteit. 
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Goede ruimtelijke ordening 
Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is beoordeeld of ter plaatse van het plan-
gebied, mogelijk verhoogde concentraties luchtverontreinigende stoffen aanwezig zijn. Hierbij zijn 
met name de stoffen NO2 en PM10 van belang.  
 
In het CarII-rekenmodel, webbased versie 11.0, zijn voor het gehele grondgebied van Nederland 
de achtergrondconcentraties ingevoerd (vaste parameters). De bepaling hiervan vindt plaats aan 
de hand van de x, y-coördinaten. Voor dit plan zijn de coördinaten x=89050 / y=430050 van be-
lang.  
 
De bijbehorende jaargemiddelde achtergrondconcentratie NO2 en PM10 in het jaar 2012 bedragen 
respectievelijk 26 µg/m3 en 18 µg/m3. Deze concentraties zijn ruim lager dan de gestelde grens-
waarden van 40 µg/m3. Bij de achtergrondconcentratie voor PM10 is rekening gehouden met de 
geldende correctie voor zeezout. Voor de gemeente Albrandswaard is deze correctie 5 µg/m3. De 
trend is dat de emissies en achtergrondconcentraties voor de beide stoffen in de toekomst afne-
men. In de toekomst zijn dan ook geen hoge concentraties te verwachten  
 
Gezien de lage achtergrondconcentraties worden dan ook geen overschrijdingen van de jaarge-
middelde grenswaarden NO2 en PM10 verwacht ter plaatse van de nieuwe woningen. 
 
 

3.3. Conclusies 

Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van 3 nieuwe woningen mogelijk gemaakt. Dit is ruim 
lager dan de cijfermatige kwantificatie voor een woningbouwlocatie. Daardoor is deze ontwikkeling 
aan te merken als een project dat NIBM bijdraagt op de verslechtering van de luchtkwaliteit. Toet-
sing aan de normen van de Wet luchtkwaliteit is niet nodig. 
 
Geconcludeerd kan worden dat het aspect luchtkwaliteit geen belemmeringen oplevert voor de 
voorgenomen ontwikkelingen in het bestemmingsplan ‘Essendael – herziening Tijsjesdijk’ (artikel 
5.16, lid 1 aanhef en onder c Wm). 
 
Daarnaast is in het kader van een goede ruimtelijke ordening ter plaatse van het plan de jaar-
gemiddelde achtergrondconcentratie NO2 en PM10 bepaald. Deze waarden zijn en blijven veel 
lager dan de gestelde grenswaarden uit bijlage 2 van de Wet luchtkwaliteit. Een overschrijding 
van de grenswaarden is dan ook niet te verwachten.  
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Bijlage 1 
Overzicht wegverkeersgegevens 



Tabel a: Wegverkeersgegevens 2023
ID Wegvak Etmaalintensiteit Rij- Wegdek-

2020 groei 2023 snelheid type
[mvt/etm] [%/jaar] [mvt/etm] [km/uur]

1 Tijsjesdijk 2.471 1,5 2.584 50 fijn asfalt
2a Rijsdijk 259 1,5 271 50 fijn asfalt
2b Rijsdijk 2.730 1,5 2.855 50 fijn asfalt

Tabel b: Wegverkeersgegevens 2023, dagperiode
ID Wegvak Gem. uur Licht Middel Zwaar

[%] [%] [%] [%]
1 Tijsjesdijk 6,17 98,94 0,97 0,09
2a Rijsdijk 6,41 99,06 0,57 0,37
2b Rijsdijk 6,41 98,98 0,87 0,15

Tabel c: Wegverkeersgegevens 2023, avondperiode
ID Wegvak Gem. uur Licht Middel Zwaar

[%] [%] [%] [%]
1 Tijsjesdijk 4,85 99,43 0,52 0,05
2a Rijsdijk 3,73 99,35 0,39 0,26
2b Rijsdijk 3,74 99,28 0,62 0,10

Tabel b: Wegverkeersgegevens 2023, nachtperiode
ID Wegvak Gem. uur Licht Middel Zwaar

[%] [%] [%] [%]
1 Tijsjesdijk 0,81 98,69 1,11 0,20
2a Rijsdijk 1,02 98,52 0,89 0,59
2b Rijsdijk 1,01 98,97 0,80 0,23

J:\103\331\00\3 Projectresultaat\milieu\xls\verkeer_BP Tijsjesdijk_sept 2012.xls





 

 

 



 

 

Bijlage 2 
Overzicht rekenmodel wegverkeerslawaai 



 

 





 

 

 



 

 

Bijlage 3 
Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai  









 

 

Bijlage 4 
Ligging bouwplan t.o.v. geluidscontouren industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ 



 

 

 





 

 



 

 





Bijlage 3: 
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeers- en 

industrielawaai
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COLLEGEBESLUIT  ONTWERP 
 
 
Besluit nr.:  
Onderwerp: hogere grenswaarde Wet geluidhinder woningen Tijsjesdijk ter hoogte van 10 te Rhoon  
 
 
 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard; 
 
 
Gezien het verzoek van het bestuur van de gemeente Albrandswaard; 
 
 
In het ontwerpbestemmingsplan “Essendael – herziening Tijsjesdijk” is een ontwikkellocatie voor drie nieuw 
te bouwen woningen opgenomen. 
 
Ter voorbereiding van het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan “Essendael – herziening Tijsjesdijk” 
is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is verwoord in het “Milieuonderzoek, 
bestemmingsplan Essendael – herziening Tijsjesdijk”, van 10 september  2012 en is uitgevoerd door 
KuiperCompagnons.  
 
Uit dat onderzoek blijkt dat ter plaatse van de voorgenomen ontwikkeling de voorkeurswaarde wordt 
overschreden door het verkeer op de Tijsjesdijk en de activiteiten op het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’. 
Omdat het treffen van geluidsmaatregelen aan de Tijsjesdijk, om de geluidsbelasting tot de voorkeurswaarde 
te reduceren, staan financieel niet in verhouden tot de drie nieuwe woningen. Daardoor is het noodzakelijk 
om hogere waarden vast te stellen voor wegverkeerslawaai. 
 
Voor het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ is op 22 december 1997 een saneringsprogramma vastgesteld. 
Aangezien alle mogelijke effectieve bronmaatregelen reeds in het kader van de geluidssaneringsoperatie 
zijn uitgevoerd. is het niet reëel de geluidsbelasting verder te reduceren. Daardoor is het noodzakelijk om 
hogere waarden vast te stellen voor industrielawaai. 
 
De vast te stellen hogere waarden bedraagt 51 dB voor de Tijsjesdijk en 54 dB(A) vanwege het 
industrieterrein Waal-/Eemhaven en geldt voor alle nieuwe woningen. Voor deze hogere waarden zijn de 
volgende ontheffingscriteria van toepassing: 
- de woningen vullen een open plaats op de Tijsjesdijk te Rhoon; 
- de nieuwe woningen worden gesitueerd ter vervanging van de bestaande woning met bijbehorende 

bijgebouwen op het adres Tijsjesdijk 10. 
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Gelet op artikel 110, lid1 Wet geluidhinder is het college van burgemeester en wethouders het bevoegde 
gezag dat verantwoordelijk is voor het vaststellen van de hogere waarden;  
 
De benodigde hogere waarden worden vastgesteld overeenkomstig artikel 59 van de Wet geluidhinder; 
 
 
 

 

 

B E S L U I T : 
 
De hogere waarden als volgt vast te stellen: 
- Tijsjesdijk: 51 dB voor alle nieuwe woningen; 
- Industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’: 54 dB(A) voor alle nieuwe woningen. 
 
 
 
 
 
Datum besluit: PM 2012  
 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij ons een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift dient te worden ingediend binnen 
zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Het Awb bezwaarschrift moet worden gericht aan het 
college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard Postbus 1000 3160 GA Rhoon. 
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HOOFDSTUK 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  aanbouw 

een direct met het hoofdgebouw verbonden gebouw dat ten dienste staat van het hoofdgebouw en 
door zijn ligging, constructie en afmetingen ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

1.2  aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

1.3  ander bouwwerk 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde;  

1.4  bebouwing 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

1.5  bedrijfsmatige activiteiten 

het bedrijfsmatig verlenen van diensten - geen zakelijke dienstverlening of een seksinrichting zijnde - 
en ambachtelijke bedrijvigheden, geheel of overwegend door middel van handwerk, waarbij de aard 
(qua milieu planologische hinder) en omvang van de bedrijfsactiviteiten in een woning kunnen worden 
uitgeoefend en de activiteiten geen onevenredige afbreuk doen aan het woon- en leefmilieu in de 
directe omgeving; 

1.6  beroepsmatige activiteiten 

een beroep, of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, 
therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door zijn 
beperkte omvang in een woning en daarbij behorende gebouwen, met behoud van de woonfunctie 
kan worden uitgeoefend; 

1.7  bestaand 

bij bebouwing: de bebouwing zoals aanwezig ten tijde van het in ontwerp ter inzage leggen van het 
plan, bij gebruik: het gebruik zoals dat ten tijde van het in werking treden van het plan aanwezig was; 

1.8  bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak;           

1.9  bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0613.Tijsjesdijk-ONT1 met de bijbehorende regels en bijlagen.  

1.10  bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.11  bijgebouw 

een vrijstaand gebouw dat in functioneel opzicht en qua afmeting ondergeschikt is aan een op 
hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw; 
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1.12  bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een 
standplaats; 

1.13  bouwgrens 

de grens van een bouwvlak;                

1.14  bouwgrenzen 

de als grenzen van een bouwvlak aangegeven lijnen dan wel, bij het ontbreken daarvan,  de lijnen 
welke bij realisering van de bebouwing ontstaan, aan de zijde vanwaar deze hoofdzakelijk 
toegankelijk zijn (voorgevelbouwgrens) of naar de andere zijde van de bebouwingsstrook 
(achtergevelbouwgrens) of zijdelings (zijgevelbouwgrens); 

1.15  bouwlaag 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte 
liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting 
van onderbouw, een ondergrondse of half verdiepte parkeerlaag of een zolder; 

1.16  bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, dan wel op een deel daarvan, waarop krachtens het plan bebouwing 
is toegestaan;  

1.17  bouwperceelgrens 

een grens van een bouwperceel;                   

1.18  bouwvlak 

een door bouw- en/of bestemmingsgrenzen op aangegeven vlak, waarbinnen ingevolge deze regels 
bepaalde gebouwen mogen worden gebouwd, tenzij in deze regels anders is bepaald;  

1.19  bouwwerk 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke, hetzij direct of 
indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

1.20  detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen het uitstallen ten verkoop, verkopen en/of 
leveren van goederen aan diegenen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending 
anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;  

1.21  gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt;  

1.22  geluidsgevoelig object 

woningen, alsmede gebouwen en terreinen als bedoeld in artikel 4, lid 2 en artikel 7, lid 3 van het 
'Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen' zoals die gold ten tijde van het ter inzage leggen 
van het ontwerp plan;    
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1.23  hoofdgebouw 

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen als het belangrijkste gebouw 
valt aan te merken;  

1.24  onderkomen 

voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken voer- of vaartuigen, 
kampeermiddelen, loodsen, keten en soortgelijke verblijfsmiddelen, voor zover deze niet als 
bouwwerken zijn aan te merken;  

1.25  overkapping 

een overdekte ruimte, al dan niet omsloten door maximaal twee wanden. Onder overkapping wordt 
ook een carport verstaan;  

1.26  peil 

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de 
hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de 
hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; 

c. voor overige bouwwerken geldt de hoogte van het terrein bij voltooiing van de bouw. 

1.27  uitbouw 

een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw, dat door zijn constructie of afmetingen ondergeschikt is 
aan dat hoofdgebouw, dat een vergroting van de bestaande ruimte in dat hoofdgebouw is en direct 
daarmee in open verbinding staat; 

1.28  Wet geluidhinder 

de Wet geluidhinder zoals die gold ten tijde van het ter inzage leggen van het ontwerp plan;   

1.29  woning 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.2  de goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk 
te stellen constructiedeel. 

2.3  de inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, 
met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de 
aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk. 
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HOOFDSTUK 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Tuin 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. tuinen; 
b. parkeren. 

3.2  Bouwregels 

Ten aanzien van de in lid 3.1 bedoelde gronden gelden de volgende bouwregels: 

a. bij iedere woning aan de voorgevel een entree-, tochtportaal en/of erker mag worden gebouwd, 
waarbij: 
1. de grondoppervlakte niet meer bedraagt dan 2 m2; 
2. de goothoogte niet meer mag bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de 

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

tenminste 1 m bedraagt; 
b. voor het overige uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming 

mogen worden gebouwd tot een hoogte van 1 m. 

3.3  Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 
3.2, ten behoeve van het bouwen aan de zijgevel van een entree-, tochtportaal en/of erker, op 
voorwaarde, dat: 

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

woning; 
c. de afstand van het gebouw tot de naar de openbare ruimte toegekeerde perceelsgrens ten minste 

1 m zal bedragen.  
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Artikel 4  Water 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. water; 
b. waterberging en waterhuishouding; 
c. duikers; 
d. groenvoorzieningen. 

4.2  Bouwregels 

Ten aanzien van de in lid 4.1 bedoelde gronden gelden de volgende bouwregels:  

a. geen gebouwen mogen worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 m.  
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Artikel 5  Wonen 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen;  
b. tuinen en erven;  
c. beroeps-/praktijkruimten;  
d. aan de functie onder a en c gebonden parkeervoorzieningen;  
e. groenvoorzieningen en water;  

5.2  Bouwregels 

Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd, met dien verstande, dat: 

a. hoofdgebouwen uitsluitend binnen het bouwvlak mogen worden gebouwd; 
b. de voorgevel van de woning naar de weg toegekeerde bouwgrens dient te worden geplaatst; 
c. de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan aangegeven binnen 

een bouwvlak; 
d. aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen worden gebouwd mits:  

1. de gezamenlijke grondoppervlakte niet meer bedraagt dan 75 m2; 
2. het perceelsgedeelte gelegen achter de woning tussen het verlengde van de zijgevels en/of 

gemeenschappelijke scheidingsmuur (-muren) van de woning voor ten minste 40% 
onbebouwd en onoverdekt blijft met een minimum van 35 m2;   

3. de bouw van uitbreidingen van de woonruimte en/of praktijkruimten dient altijd aan de woning 
te geschieden;   

4. met betrekking tot de bouwhoogte van bijgebouwen en uitbreidingen van woonruimte geldt:   
 voor vrijstaande bijgebouwen de goothoogte niet meer bedraagt dan 3,00 m en de 

bouwhoogte niet meer dan 4,50 m;   
 voor aangebouwde bijgebouwen en/of uitbreidingen van de woonruimte mag de 

goothoogte niet meer bedragen dan de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van de 
bijbehorende woning tot een maximum van 4 m en de bouwhoogte 6 m;   

e. met betrekking tot de andere bouwwerken geldt dat de bouwhoogte van andere bouwwerken mag 
bedragen:   
1. 2,70 m voor pergola's;  
2. 2,00 m voor erf- en terreinafscheidingen;  
3. 3,00 m voor overige bouwwerken. 

5.3  Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 
5.2 voor: 

a. de bouw van een extra bouwlaag (met kap) op een aanbouw of uitbouw aan de woning, mits:  
1. de aanbouw of uitbouw met kap als bouwmassa ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;  
2. geen aantasting plaatsvindt van de gewenste stedenbouwkundige structuur;   
3. het bouwplan geen afbreuk doet aan de belangen van omwonenden (bezonning, privacy)  
4. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 10 m;   
5. de goothoogte niet meer bedraagt dan 6,5 m.   

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

uitbouw; 



 10  

regels bestemmingsplan ‘’Essendael – herziening Tijsjesdijk’’ 
ontwerp 

2. geen aantasting plaatsvindt van de gewenste stedenbouwkundige structuur;   
3. het bouwplan geen afbreuk doet aan de belangen van omwonenden (bezonning, privacy).    
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Artikel 6  Wonen - Vrijstaand 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen - Vrijstaand' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen;  
b. tuinen en erven;  
c. beroeps-/praktijkruimten;  
d. aan de functie onder a en c gebonden parkeervoorzieningen;  
e. groen en water. 

6.2  Bouwregels 

Ten aanzien van de in lid 6.1 bedoelde gronden gelden de volgende bouwregels: 

a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak; 
b. de voorgevel van de woning naar de weg toegekeerde bouwgrens dient te worden geplaatst; 
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' het aantal hoofdgebouwen per 

bouwvlak niet meer mag bedragen dan aangegeven door de aanduiding;  
d. de grondoppervlakte van gebouwen en andere bouwwerken binnen het bouwvlak niet meer mag 

bedragen dan 200 m2; 
e. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' mag de goot- en bouwhoogte van 

gebouwen niet meer bedragen dan de waarde die in de aanduiding is opgenomen; 
f. ter plaatse van de aanduiding 'kap' is een kap verplicht voor het hoofdgebouw, met dien 

verstande dat de dakhelling minimaal 30° en maximaal 60° bedraagt; 
g. met betrekking tot de andere bouwwerken geldt dat de bouwhoogte van andere bouwwerken mag 

bedragen:   
1. 2,70 m voor pergola's;  
2. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen;  
3. 3 m voor overige bouwwerken. 

6.3  Specifieke gebruiksregels 

Ten aanzien van de in lid 6.1 bedoelde gronden gelden de specifieke gebruiksregels van artikel 10 
Algemene gebruiksregels. 
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Artikel 7  Waterstaat - Waterkering 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor waterstaatsdoeleinden. 

7.2  Bouwregels 

7.2.1  Primair 

Op de in lid 7.1mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de bestemming worden 
gebouwd met een maximale bouwhoogte van niet meer dan 10 m. 

7.2.2  Secundair 

Ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mogen geen bouwwerken 
worden gebouwd. 
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HOOFDSTUK 3  Algemene regels 

Artikel 8  Antidubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering 
is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing. 
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Artikel 9  Algemene bouwregels 

9.1  Ondergronds bouwen 

9.1.1  Algemeen 

De regels inzake de toelaatbaarheid, de aard, de omvang en de situering van gebouwen zijn in geval 
van ondergrondse bouw van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat deze uitsluitend is 
toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden:  

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

b. gebouwd mag worden tussen peil en 4 m onder peil; 

9.1.2  Afwijken 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 
9.1.1 onder a ten behoeve van ondergrondse bouw buiten de oppervlakte van bestaande, 
bovengronds gelegen gebouwen, met inachtneming van de volgende voorwaarden: 

a. de bouwhoogte van kelders geheel onder peil wordt gebouwd; 
b. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens en de openbare weg bedraagt ten minste 1 m, met 

dien verstande dat in geval van kelderbouw in belendende percelen in de zijperceelgrens mag 
worden gebouwd; 

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

9.2  Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 

De voorschriften van de bouwverordening ten aanzien van de onderwerpen van stedenbouwkundige 
aard blijven buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen: 

a. bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer; 
b. bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 
c. parkeergelegenheden. 

9.3  Geluid 

9.3.1  Industrielawaai 

De bouw van geluidsgevoelige objecten ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone-industrie' is 
uitsluitend toegestaan indien voldaan kan worden aan de in de Wet geluidhinder gestelde normen 
en/of aan de verleende hogere waarden zoals opgenomen in bijlage 3 van de toelichting. 

9.3.2  Verkeerslawaai 

De bouw van geluidsgevoelige objecten is uitsluitend toegestaan indien voldaan kan worden aan de 
in de Wet geluidhinder gestelde normen.     
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Artikel 10  Algemene gebruiksregels 

10.1  Algemeen verbod op strijdig gebruik 

Het is ingevolge artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo verboden gronden en bouwwerken te 
gebruiken, in gebruik te geven of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de 
bestemming.  

10.2  Bijzonder gebruiksverbod 

10.2.1  Opslag 

Onverminderd het bepaalde in lid 10.1 is het in ieder geval verboden onbebouwde gronden te 
gebruiken voor:  

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

vaartuigen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan; 
c. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens; 

10.2.2  Seksinrichting 

Onverminderd het bepaalde in lid 10.1 is het in ieder geval verboden bouwwerken te gebruiken voor 
een seksinrichting en voor detailhandelsdoeleinden, tenzij in het bestemmingsplan anders is bepaald. 

10.3  Uitzonderingen gebruiksverbod 

10.3.1  Beroepen aan huis 

Het bepaalde in lid 10.1 is niet van toepassing op het medegebruik van woningen en/of aangebouwde 
bijgebouwen als praktijkruimte voor beroepsmatige activiteiten, is toegestaan mits:  

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

b. geen afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefmilieu in de omgeving;  
c. in de omgeving geen onevenredige toename van de verkeersbelasting optreedt;  
d. er wordt voorzien in voldoende parkeerruimte op eigen terrein;  
e. de beroepsmatige activiteiten geschieden door degene die op het perceel woonachtig is;  
f. er, behoudens een beperkte kleinschalige verkoop in direct verband met de beroepsmatige 

activiteiten, geen detailhandelsactiviteiten plaatsvinden;  

10.3.2  Uitzonderingen voor opslag 

Het bepaalde in lid 10.2.1 is niet van toepassing op:  

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

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

onderhoud van de gronden en de watergangen. 

10.4  Afwijken van de gebruiksregels 

10.4.1  Bedrijf aan huis 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 
10.1 ten behoeve van het medegebruik van woningen en/of aangebouwde bijgebouwen ten behoeve 
van bedrijfsmatige activiteiten, mits:  
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a. de woonfunctie in overwegende mate blijft gehandhaafd, waarbij geldt dat de grondoppervlakte 
niet meer mag bedragen dan 35% van de woning met een maximum van 50 m²;  

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

activiteiten, geen detailhandelsactiviteiten plaatsvinden;   
f. er geen vergunningplichtige activiteiten op grond van de Wet milieubeheer mogen plaatsvinden.  
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Artikel 11  Algemene afwijkingsregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 
deze regels ten behoeve van:  

a. de bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen ten dienste van het openbaar nut, waarbij 
de inhoud ten hoogste 75 m3 en de goothoogte ten hoogste 3 m mag bedragen, gasdrukregel- en 
gasdrukmeetstations uitgezonderd; 

b. het in geringe mate afwijken ten aanzien van bouwgrenzen en overige aanduidingen, indien bij 
definitieve uitmeting of verkaveling blijkt dat deze afwijking in het belang van een juiste 
verwezenlijking van het plan redelijk, gewenst of noodzakelijk is en de afwijking ten opzichte niet 
meer bedraagt dan 3 m; 

c. het afwijken van de voorgeschreven maatvoering van bouwwerken (waaronder goothoogte, 
bouwhoogte, grondoppervlakte, onderlinge afstand, afstand tot perceelsgrenzen), eventueel met 
een overschrijding van de bouwgrenzen, mits deze afwijkingen niet meer bedragen dan 10% van 
de in het plan voorgeschreven maten; 

d. de bouw van andere bouwwerken zoals een vlaggenmast, dakterras, een artistiek kunstwerk, 
antennes e.d. tot een bouwhoogte van 15 m.  
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HOOFDSTUK 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 12  Overgangsrecht 

12.1  Overgangsrecht bouwwerken 

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot; 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

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

12.2  Afwijken 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning eenmalig afwijken van het 
bepaalde in lid 12.1 ten behoeve van het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 
het eerste lid met maximaal 10%. 

12.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken 

Lid 12.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder 
begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

12.4  Overgangsrecht gebruik 

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

12.5  Strijdig gebruik 

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 12.4, te veranderen of 
te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de 
afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

12.6  Verboden gebruik 

Indien het gebruik, bedoeld in het lid 12.4, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode 
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 
hervatten. 

12.7  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik 

Lid 12.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 13  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan 'Essendael – herziening Tijsjesdijk'. 

 

  



Bijlagen bij regels



 



Verbeelding



 








