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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De Nederlandse aardolie Maatschappij BV (NAM) is voornemens om de levensduur van het Rotterdam
olieproductieveld aanzienlijk te verlengen. Hiervoor zal een nieuwe olietransportleiding worden
aangelegd die de functie van de bestaande leiding naar de Shell Raffinaderij te Pernis overneemt. Na het
in gebruik nemen van de nieuwe leiding zal de bestaande leiding buiten bedrijf worden gesteld.

Het nieuwe tracé wijkt enigszins af van het bestaande tracé. De olietransportleiding past voor een
gedeelte van het tracé binnen de gemeente Albrandswaard niet binnen het vigerende bestemmingsplan
Groene Kruisweg/Metrobaan. Daarom wordt onderhavig bestemmingsplan opgesteld.

1.2 Ligging en begrenzing van het plangebied

De olietransportleiding is zowel gelegen in de gemeente Rotterdam als in de gemeente Albrandswaard.
Voor het oostelijk gedeelte van de leiding is dit nieuwe bestemmingsplan nodig.

Het westelijke gedeelte van het tracé is gelegen in de Leidingenstraat Nederland. Dit betreft het
gedeelte tot en met de Fly-over nabij de Butaanweg, waarna de leiding in een leidingstrook ligt naar
Kooi 40 nabij Poort 14 van Shell Pernis. In dat gebied is het vigerende bestemmingsplan afdoende.

In onderstaande figuur is het leidingtracé weergegeven waarvoor in de gemeente Albrandswaard
aanpassing van het bestemmingsplan nodig is. De olietransportleiding wordt zoveel mogelijk gelegd in
de middenberm van de Groene Kruisweg, waar ook bestaande leidingen van NAM liggen. Daarnaast zijn
er reeds een gas en een olieleiding van de NAM in de middenberm gelegen die nog niet in het vigerende
bestemmingsplan zijn opgenomen. Deze twee leidingen worden in dit nieuwe bestemmingsplan ook
opgenomen.

Figuur 1.1 Globale ligging van de olietransportleiding (rode lijn) ten opzichte van de haven van Rotterdam. Het
gedeelte waarop dit bestemmingsplan van toepassing is, is blauw omcirkeld.
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1.3 Geldende bestemmingsplannen

De gronden waarin de olietransportleiding wordt aangelegd liggen op dit moment in het
bestemmingsplan Groene Kruisweg /Metrobaan, dat op 27 juni 2011 is vastgesteld. Het
bestemmingsplan wordt gedeeltelijk vervangen, voor zover het binnen het tracé van de
olietransportleiding ligt, door dit nieuwe bestemmingsplan.

In het bestemmingsplan Groene Kruisweg / Metrobaan hebben de gronden waar de olietransportleiding
komt te liggen de bestemmingen 'Verkeer'.

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft, voor zover relevant, in hoofdlijnen de beleidsdocumenten die door de te
onderscheiden overheden ten aanzien van het plangebied zijn gepubliceerd. Dit geeft een impressie van
het beleidskader voor het bestemmingsplan. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitvoeringsaspecten voor het
bestemmingsplan, waaronder de milieutechnische randvoorwaarden. In hoofdstuk 4 is de juridische
planopzet van het bestemmingsplan beschreven. Hoofdstuk 5 gaat tot slot in op de maatschappelijke
uitvoerbaarheid.

Aansluitend zijn opgenomen de planregels, het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan,
alsmede de verbeelding (plankaart).
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2 Beleidskader

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt in het kort en voor zover relevant het beleidskader toegelicht, waarbinnen
onderhavig bestemmingsplan moet passen. Achtereenvolgens wordt het nationaal, provinciaal/
regionaal en gemeentelijk beleid beschreven.

2.2 Rijksbeleid

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevat de juridische kaders voor ondermeer het
bundelen van verstedelijking, de rijksbufferzones, nationale landschappen, de ecologische
hoofdstructuur, de kust, grote rivieren, militaire terreinen, de mainportontwikkeling van Rotterdam en
de Waddenzee. Rijksbelangen werken nu veel directer door in de ruimtelijke plannen van andere
overheden, dit moet leiden tot snellere besluitvorming en minder bestuurlijke druk.

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Op 13 maart 2012 is de definitieve Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld.
De structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het huidige ruimtelijke en
mobiliteitsbeleid op rijksniveau. Centrale doel van de SVIR is Nederland concurrerend, bereikbaar,
leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn (2028). Dit gebeurt aan de hand van drie
deeldoelen waaraan 13 nationale belangen zijn gekoppeld. Het Rijk is verantwoordelijk voor het
veiligstellen van de deze 13 nationale belangen.

doel nationaal belang
1. het vergroten van de

concurrentiekracht van

Nederland door het

versterken van de ruimtelijk-

economische structuur van

Nederland

1. een excellente ruimtelijk- economische structuur van Nederland door een

aantrekkelijk vestigingsklimaat in en goede internationale bereikbaarheid van de

stedelijke regio's;

2. ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en de

energietransitie;

3. ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via

buisleidingen ;

4. efficiënt gebruik van de ondergrond.

2. het verbeteren en ruimtelijk

zekerstellen van de

bereikbaarheid waarbij de

gebruiker voorop staat

5. een robuust hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen rondom en tussen

de belangrijkste stedelijke regio's inclusief de achterlandverbindingen;

6. betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem;

7. het instandhouden van het hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen om

het functioneren van het mobiliteitssysteem te waarborgen.

3. het waarborgen van een

leefbare en veilige omgeving

waarin unieke en

ultuurhistorische waarden

behouden zijn

8. verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen

geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico's;

9. ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en kaders voor

klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling;

10. ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische

en natuurlijke kwaliteiten;

11. ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen

van flora- en faunasoorten;

12. ruimte voor militaire terreinen en activiteiten;

13. zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en

infrastructurele besluiten.

Overheden, burgers en bedrijven krijgen de ruimte om oplossingen te creëren. Zij verdienen het
vertrouwen dat ze dat op een goede manier doen. Het Rijk gaat zo min mogelijk op de stoel van
provincies en gemeenten zitten en richt zich op het versterken van de internationale positie van
Nederland en het behartigen van de belangen voor Nederland als geheel.
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Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschap laat het Rijk over aan de provincies en
gemeenten. Gemeenten krijgen ruimte voor kleinschalige natuurlijke groei en voor het bouwen van
huizen die aansluiten bij de woonwensen van mensen. De daadwerkelijke vraag van bewoners,
bedrijven en organisaties wordt leidend in de gebiedsontwikkeling. Om een zorgvuldig gebruik van de
schaarse ruimte te bevorderen, wordt een ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Dat
betekent: eerst kijken of er vraag is naar een bepaalde nieuwe ontwikkeling, vervolgens kijken of het
bestaande stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan worden hergebruikt en mocht nieuwbouw echt
nodig zijn, dan altijd zorgen voor een optimale inpassing en bereikbaarheid.

De SVIR kent een realisatieparagraaf, waarin per nationaal belang de aanpak is uitgewerkt op basis van
lopende en voorziene projecten. Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit de SVIR heeft
het Rijk, op basis van de Wro, twee besluiten waarmee dat mogelijk is:
1. het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro): het Barro geeft de juridische kaders die

nodig zijn om het vigerend ruimtelijk rijksbeleid te borgen, met daarin vooralsnog opgenomen:

 Rijksvaarwegen;

 het Project Mainportontwikkeling Rotterdam;

 militaire terreinen en -objecten;

 de Wadden;

 de kust (inclusief primaire kering);

 de grote rivieren;

 Hoofdwegen en hoofdspoorwegen;

 Elektriciteitsvoorziening;

 Ecologische hoofdstructuur;

 Primaire waterkeringen buiten het kustfundament;

 IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte), en

 de werelderfgoederen.

De opname van het nationale belang ‘Buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen’ in het Barro is uitgesteld in afwachting van de behandeling van de Structuurvisie
Buisleidingen.
2. het Besluit ruimtelijke ordening (Bro): het Bro stelt vanuit de rijksverantwoordelijkheid voor een

goed systeem van ruimtelijke ordening juridische kaders aan de processen van ruimtelijke

belangenafweging en besluitvorming bij de verschillende overheden. De ladder van duurzame

verstedelijking is per 1 oktober 2012 als procesvereiste opgenomen in het Bro.

De SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze bedoeld zijn om
beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Deze zijn (of
worden) opgenomen in het Barro. Van de provincies en de gemeenten wordt gevraagd de inhoud
daarvan te laten doorwerken in de ruimtelijke besluitvorming. Zij zijn dus concreet normstellend
bedoeld en worden geacht direct of indirect, (dat wil zeggen door tussenkomst van de provincie), door
te werken tot op het niveau van de lokale besluitvorming, zoals de vaststelling van
bestemmingsplannen.

Besluit Externe veiligheid buisleidingen (2011)
Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid
buisleidingen (Revb) zijn op 1 januari 2011 in werking getreden. Het Bevb regelt de taken en
verantwoordelijkheden van de leidingexploitant en de gemeenten. De normstelling is in lijn met het
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Specifiek onderzoek naar het aspect externe veiligheid is
uitgevoerd en staat beschreven in paragraaf 3.1.5.

Mijnbouwwet
Per 1 januari 2003 is de Mijnbouwwet in werking getreden. Deze wet vervangt vier wetten waar
voorheen mee gewerkt werd: de Mijnwet 1810, de Mijnwet 1903, de Wet opsporing delfstoffen en de
Mijnwet continentaal plat (ECN Beleidsstudies, 2003). In het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling
zijn de hoofdelementen van de Wet uitgewerkt.
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De mijnbouwwetgeving regelt de winning van delfstoffen, zoals olie, gas en zout en omschrijft de
voorwaarden waaraan mijnbouwmaatschappijen moeten voldoen bij het verkrijgen van een
winningvergunning.

Conclusie rijksbeleid
De aanleg van de olietransportleiding past binnen het gestelde rijksbeleid.

2.3 Provinciaal en regionaal beleid

2.3.1 Structuurvisie ruimtelijke ordening

Provinciale Staten stelden op 2 juli 2010 de Provinciale Structuurvisie, de Verordening Ruimte en de
Uitvoeringsagenda vast. In de Visie op Zuid-Holland beschrijft de provincie haar doelstellingen en
provinciale belangen. De Structuurvisie geeft een doorkijk naar 2040 en de visie voor 2020 met
bijbehorende uitvoeringsstrategie. De nieuwe integrale Structuurvisie voor de ruimtelijke ordening komt
in de plaats van de vier streekplannen en de Nota Regels voor 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.

Inhoud structuurvisie
De kern van Visie op Zuid-Holland is het versterken van samenhang, herkenbaarheid en diversiteit
binnen Zuid-Holland. Dit draagt bij aan een goede kwaliteit van leven en een sterke economische
concurrentiepositie. Duurzame ontwikkeling en klimaatbestendigheid zijn belangrijke pijlers. Dit wil
Zuid-Holland bereiken door realisering van een samenhangend stedelijk en landschappelijk netwerk.
Goede bereikbaarheid, een divers aanbod van woon- en werkmilieus in een aantrekkelijk landschap met
ruimte voor water, landbouw en natuur, zijn daarin kenmerkende kwaliteiten.

Het beleid gaat in op verschillende provinciale belangen die geordend zijn volgens vijf integrale en
ruimtelijk relevante hoofdopgaven:
“aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel”;
“duurzame en klimaatbestendige Deltaprovincie”;
“divers en samenhangend stedelijk netwerk”;
“vitaal, divers en aantrekkelijk landschap”;
“stad en land verbonden".

Ook de instrumenten die de provincie inzet, komen in de structuurvisie aan de orde. De provincie ordent
op kaarten (een functiekaart en een kwaliteitskaart), ontwikkelt programma’s en projecten, agendeert
zaken en laat onderzoek uitvoeren. Zij stuurt op hoofdlijnen door kaders te stellen en het lokale bestuur
ruimte te geven bij de ruimtelijke inrichting. Deze aanpak sluit aan bij de nieuwe stijl van besturen:
‘Lokaal wat kan, provinciaal wat moet.’

Verordening Ruimte 2012
In de verordening geeft de provincie regels voor de inhoud van gemeentelijke bestemmingsplannen. De
verordening is een juridisch bindend instrument. De verordening Ruimte is vastgesteld door Provinciale
Staten van de provincie Zuid-Holland op 2 juli 2010 en in werking getreden op 26 juli 2010 en wordt elk
jaar geactualiseerd. Niet alle onderwerpen lenen zich voor opname in de verordening, daarom heeft de
provincie op basis van de provinciale belangen een selectie gemaakt van geschikte onderwerpen. In het
algemeen zijn dit onderwerpen met heldere criteria, weinig gemeentelijke beleidsvrijheid en een
zwaarwegend provinciaal belang. Daarnaast is het ontwerp- Besluit algemene regels ruimtelijke
ordening (ook wel genoemd 'AMvB Ruimte') van het Rijk van belang.
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Enkele onderwerpen in de verordening van de provincie Zuid- Holland vloeien rechtstreeks voort uit de
AMvB Ruimte. Ook in de verordening Ruimte van de provincie is de winning van olie als groot openbaar
belang aangewezen. Uitvoeringsagenda structuurvisie 2010-2020 In de 'Uitvoeringsagenda
structuurvisie 2010-2020' maakt de provincie duidelijk welke programma's en projecten zij gaat inzetten
om de ontwikkelopgaven uit de visie te realiseren. De uitvoeringsagenda wordt jaarlijks geactualiseerd,
tegelijk met de herziening van de structuurvisie. De uitvoeringsagenda onderscheidt voor de provincie
drie rollen:

1. ordenen (met de functiekaart en de Verordening Ruimte);
2. ontwikkelen (met programma's en projecten);
3. onderzoeken en agenderen (met een beleidsagenda en een onderzoeksagenda).

De ordenende rol is op de functiekaart en in de Verordening Ruimte nader uitgewerkt. De rollen
ontwikkelen, onderzoeken en agenderen staan centraal in de uitvoeringsagenda. In een ontwikkelrol
werkt de provincie als regisseur of partner aan programma's en projecten. Voorbeelden hiervan zijn de
Integrale Ruimtelijke Projecten. Onderzoeken en agenderen is nodig om de onderbouwing, uitwerking
en efficiëntie van het ruimtelijk beleid te waarborgen. De provincie zet in op samenhangende
kennisontwikkeling om bestaand en toekomstig ruimtelijk beleid uit te werken. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt in beleidsvragen die moeten worden beantwoord en die doorwerken in de
structuurvisie ('beleidsagenda') en vragen die moeten worden beantwoord om nieuwe opgaven te
implementeren of om voor te sorteren op de volgende integrale herziening van de structuurvisie
('onderzoeksagenda').

Conclusie provinciaal beleid
De aanleg van de olietransportleiding sluit goed aan bij de doelstelling van de provincie om vervoer van
gevaarlijke stoffen steeds meer ondergronds te laten plaatsvinden zoals beschreven in provinciale
structuurvisie 2020. Daarbij wordt voor de ligging zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande
(ondergrondse) infrastructuur. Door middel van de aanleg wordt de concurrentiepositie van de haven
positief wordt beïnvloed.

2.4 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.
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De structuurvisie van Albrandswaard kent twee doelen; allereerst de positionering van Albrandswaard in
de regio. tweede vormt de visie zowel een kader als een samenhang van de gemeentelijke plannen.
Ambities met betrekking tot het plangebied zijn:

 Landschappelijke en ecologische verbindingen behouden;

 Dorpsgroen behouden en waar mogelijk versterken (in het noordoosten worden de polders
getransformeerd bosgebied);

 Ontwikkelingen worden getoetst aan de bijdrage die zij leveren in het behoud en de versterking van
deze karakteristieken;

 Twee activiteitenzones binnen het plangebied dragen bij aan een evenwichtige spreiding van
dorpse kwaliteiten. Deze dienen behouden te blijven en waar mogelijk versterkt;

 De barrièrewerking van de Groene Kruisweg en de Metrolijn waar mogelijk opheffen;

 Bedrijvigheid die past bij de groene dorpse kwaliteiten van het plangebied dient in bestaande en in
ontwikkeling zijnde bedrijventerreinen te worden gehuisvest.

De aanleg van de olietransportleiding is niet strijdig met het gemeentelijk beleid.
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3 Onderzoeken
De laatste jaren is in toenemende mate het besef gegroeid dat ruimtelijke ordening en milieu twee
beleidsvelden zijn die met elkaar te maken hebben, rekening met elkaar moeten houden en elkaar
kunnen versterken. Het gemeenschappelijke doel dat aan beide beleidsvelden ten grondslag ligt, is het
creëren van een goede kwaliteit van het leefmilieu (de omgevingskwaliteit). Om dit te bereiken geldt
voor bestemmingsplannen dat toetsing plaats dient te vinden aan specifieke ruimtelijke milieunormen
zoals afstandsnormen en normen ten aanzien van geluid, bodem en luchtkwaliteit.

3.1 Milieu

3.1.1 Bodem

Wettelijk kader
De Wet bodembescherming ziet, vanuit een goed milieubeheer, op de bodembescherming en
bodemsanering. Met deze wet moet rekening worden gehouden met het ontwikkelen en realiseren van
ruimtelijke plannen. In een bestemmingsplan dat voorziet in ruimtelijke ontwikkeling, moet
verantwoord zijn dat het bestemmingsplan uitvoerbaar is op grond van de bodemkwaliteit voor die
ruimtelijke ontwikkeling.

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan
rekening te worden gehouden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient
te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de betreffende functiewijziging. Nieuwe
bestemmingen dienen bij voorkeur op schone grond te worden gerealiseerd. De provincie hanteert de
richtlijn dat bij de beoordeling van ruimtelijke plannen ten minste het eerste deel van het verkennend
bodemonderzoek, het historisch onderzoek, moet worden verricht. Indien uit historisch onderzoek
wordt geconcludeerd dat op de betreffende locatie sprake is geweest van activiteiten met een verhoogd
risico op verontreiniging dan dient het volledig verkennend bodemonderzoek te worden verricht.

Onderzoek
Ter plaatse van het voorgenomen leidingtracé van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., de
olietransportleiding vanaf Rotterdam-Meetstation-1 naar Shell Pernis, is een historisch
bodemonderzoek uitgevoerd. Het doel van het vooronderzoek is het onderzoeken welke delen
(deellocaties) ter plaatse van en in de nabijheid (tot 25 meter) van het leidingtracé aanwezig zijn ten
aanzien van bodemverontreiniging die een belemmering kunnen vormen voor de
bestemmingsplanwijziging en de toekomstige graafwerkzaamheden.

Grond
Uit het vooronderzoek blijkt dat de bodem in de omgeving van het leidingtracé in Albrandswaard in het
algemeen licht verontreinigd is.

Grondwater
Langs het tracé in Albrandswaard zijn geen locaties bekend met mobiele bodemverontreinigingen,
waarvoor nader onderzoek noodzakelijk is.

Samenvatting deellocaties
In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de deellocaties en of er een invloed op het
onderzoekstracé verwacht wordt.

Tabel 3.1 Overzicht deellocaties
Deellocatie Verontreiniging aanwezig Mobiel / Immobiel Aandachtspunt voor

werkzaamheden

Groene Kruisweg 399 Nee - -
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Veiligheidsklasse
Voor het tracé deel in de gemeente Albrandswaard (zuiden) is op basis van de bodemkwaliteitskaart
sprake van zeer licht verontreinigde grond. Op basis van het vooronderzoek zijn er langs dit gedeelte van
het tracé geen bekende verontreinigingen of bodembedreigende activiteiten aangetroffen. Omdat niet
uitgesloten kan worden dat plaatselijk sprake is van de kwaliteitsklasse industrie, wordt geadviseerd om
hier bij de graafwerkzaamheden de basisklasse aan te houden.

Conclusie
Het aspect bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor verdere besluitvorming. Voor het
tracégedeelte in Albrandswaard is ten behoeve van de uitvoering geen nader bodemonderzoek
noodzakelijk.

3.1.2 Lucht

Wettelijk kader
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2 (Luchtkwaliteitseisen
van de Wet milieubeheer). De Wlk bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en
stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk
langs wegen met name de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en
daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in
onderstaande tabel weergegeven. De grenswaarden gelden voor de buitenlucht, met uitzondering van
een werkplek in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet.

Tabel 3.2 Grenswaarden luchtkwaliteit
Stof Toetsing van Grenswaarde Geldig

stikstofdioxide (NO2) jaargemiddelde concentratie 60 μg/m³ 2010 t/m 2014

jaargemiddelde concentratie 40 μg/m³ vanaf 2015

fijn stof (PM10)
1)

jaargemiddelde concentratie 48 μg/m³

jaargemiddelde concentratie 40 μg/m³ vanaf 11 juni 2011

24-uurgemiddelde
concentratie

max. 35 keer p.j. meer dan 75
μg/m³

24-uurgemiddelde
concentratie

max. 35 keer p.j. meer dan 50
μg/m³

vanaf 11 juni 2011

1)
Bij de beoordeling hiervan blijven de aanwezige concentraties van zeezout buiten beschouwing (volgens de bij de

Wlk behorende Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007).

Op grond van artikel 5.16 van de Wlk kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen
hebben voor de luchtkwaliteit (zoals de vaststelling van een bestemmingsplan) uitoefenen indien:

 de bevoegdheden/ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden (lid 1
onder a);

 de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van de uitoefening van die
bevoegdheden per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft (lid 1 onder b1);

 bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met de
uitoefening van de betreffende bevoegdheid samenhangende maatregel of een door die uitoefening
optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert (lid 1 onder b2);

 de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de
buitenlucht (lid 1 onder c);

 het voorgenomen besluit is genoemd of past binnen het omschreven Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of een vergelijkbaar programma dat gericht is op
het bereiken van de grenswaarden (lid 1 onder d).
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Besluit niet in betekenende mate (nibm)
In dit Besluit is exact bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen voor de luchtkwaliteit
niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties onderscheiden:

 een project heeft een effect van minder dan 1% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10;

 een project valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze
categorieën betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen bij één
ontsluitingsweg.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een bestemmingsplan uit
oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens tevens rekening gehouden met de
luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied.

Onderzoek
Het in te zetten materieel bij de aanleg van de olietransportleiding heeft een kleine emissie naar de
lucht. Daarnaast kan bij droge grond door verstuiving enige emissie van fijn stof plaatsvinden. De
emissies hebben een tijdelijk karakter en verplaatsen zich gedurende de werkzaamheden. Gezien het
feit dat de werkzaamheden zich continu verplaatsen en het tijdelijke karakter van de werkzaamheden
(en daarmee de emissies), worden de effecten van de aanleg op de luchtkwaliteit niet relevant geacht.

Conclusie
De invloed van de voorgenomen activiteiten op de luchtkwaliteit is verwaarloosbaar. Derhalve wordt
geconcludeerd dat Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer geen belemmering vormt
voor verdere besluitvorming (art. 5.16, lid 1 onder a Wm).

3.1.3 Geluid

Wettelijk kader
Met de Wet geluidhinder wordt, vanuit een goed milieubeheer, een aantal specifieke geluidsgevoelige
bestemmingen beschermd zoals woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen. De
geluidszonering die door deze wet wordt voorgeschreven, ligt rondom bedrijventerreinen, langs wegen
voor wegverkeer, langs spoor-, tram- en metrowegen en rondom of langs andere geluidsoverlast
veroorzakende objecten. Aan de geluidsbelasting op de (gevels van de) geluidsgevoelige objecten
worden grenzen gesteld terwille van het woon- en leefklimaat.
In het algemeen is een geluidsbelasting op de gevel van een bestaande woning tot een maximum van 55
dB(A) toegestaan. Op andere geluidsgevoelige objecten kan die norm anders zijn. De wet kent de
aanname dat het gebruik van een autoweg waarvoor als verkeersmaatregel een maximumsnelheid van
30 km/uur geldt, geen ongeoorloofde geluidsbelasting teweeg brengt.

In een bestemmingsplan dat voorziet in ruimtelijke ontwikkeling, moet verantwoord zijn dat het
bestemmingsplan uitvoerbaar is op grond van toelaatbare geluidhinder ten opzichte van
geluidsgevoelige objecten.
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient rekening te worden gehouden met de zogeheten
geluidszonering. Los van de wettelijke verplichting ingevolge het Besluit ruimtelijke ordening is het met
het oog op een goede ruimtelijke ordening gewenst dat een bestemmingsplan dat geen ruimtelijke
ontwikkeling mogelijk maakt, eveneens een zogenaamde geluidsparagraaf omvat. In dat onderdeel van
de toelichting van het bestemmingsplan moet ingegaan worden op het door burgemeester en
wethouders op grond van artikel 164 van de Wet geluidhinder vastgestelde zonebeheerplan. Dit
zonebeheerplan regelt de verdeling van schaarse geluidruimte op een bedrijventerrein. Het is verder
wenselijk dat wordt ingegaan op de huidige geluidskwaliteit, met name of die kwaliteit voldoet aan de
(nieuwe) bestemming op die gronden.
Geluid is één van de factoren die de beleving van de leefomgeving in belangrijke mate bepalen. Door de
toename van het verkeer en de bedrijvigheid wordt de omgeving in steeds sterkere mate belast met
geluid.
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Onderzoek
Tijdens de aanleg van de olietransportleiding zal tijdelijk sprake zijn van geluidhinder als gevolg van de
werkzaamheden ter hoogte van het tracé. Dit wordt veroorzaakt door de afwikkeling van werkverkeer,
het plaatselijk omleiden van het reguliere verkeer, lossen en laden van materieel, de aanwezige
machines en apparatuur langs het tracé (zoals vrachtwagens, kranen, bemalingspompen, het heien van
damwanden) en dergelijke.

Geluidhinder voor de omgeving kan niet worden voorkomen, maar het streven is om deze hinder zoveel
mogelijk te beperken. Deels zullen afwegingen over aanvaardbare hinder in de besluitvorming rondom
vergunningen aan de orde komen. Bepalende factoren bij het ontstaan en tegengaan van geluidhinder
zijn onder andere de omvang van het werkverkeer, de gebruikte apparatuur en de afstand tot
geluidsgevoelige objecten.

De werkzaamheden vinden voornamelijk overdag plaats. Ten behoeve van eventuele bemalingen is het
mogelijk dat 's nachts bemalingspompen (diesel dan wel elektrisch) werkzaam zijn. Dit zal echter in alle
gevallen op voldoende afstand van woningen zijn.

Conclusie
Tijdens de productiefase (transport via de olietransportleiding) is geen sprake van geluidemissies en
derhalve ook geen kans op geluidhinder. Het aspect geluid vormt hiermee geen belemmering voor
vaststelling van het bestemmingsplan.

3.1.4 Milieuzonering

Wettelijk kader
Voor de milieuzonering van bedrijven in ruimtelijke plannen geldt in het algemeen geen wettelijk kader.
Wel is het in het kader van een goede ruimtelijke ordening van belang dat bij de aanwezigheid van
bedrijven in de omgeving van milieugevoelige functies, zoals woningen:

 ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefmilieu wordt gegarandeerd;

 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven.

Met het oog hierop is in het bestemmingsplan gezorgd voor voldoende afstand tussen milieubelastende
en milieugevoelige functies. Met behulp van een milieuzonering is in het plangebied aangegeven welke
bedrijfsactiviteiten op een locatie kunnen worden uitgeoefend. De milieuzonering is gekoppeld aan een
Staat van Bedrijfsactiviteiten (SvB). Dit is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en
bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate van milieubelasting.

Ten behoeve van milieuzonering is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een
bedrijvenlijst

1
opgesteld, waarin bedrijven op hun milieueffecten zijn gecategoriseerd. Afhankelijk van

de mate waarin de in deze lijst opgenomen bedrijven milieuhinder kunnen veroorzaken (uitgaande van
de gemiddelde bedrijfssituatie), kent de lijst aan de bedrijven een categorie toe. Naarmate de
milieuhinder toeneemt, loopt de categorie op van 1 tot en met 5, met bijbehorende minimale afstanden
tot de woongebieden. In de uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' is per bedrijfstype een globale
indicatie gegeven van het invloedsgebied voor de aspecten geur, stof, geluid en gevaar.

1. Bedrijven en milieuzonering, VNG, 2009
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Onderzoek
Indien een bestemmingsplan de komst van nieuwe bedrijven en of gevoelige functies naast bedrijven
mogelijk maakt, dient er onderzoek uitgevoerd te worden naar het aspect bedrijven en milieuzonering.
Dit bestemmingsplan maakt de komst van nieuwe bedrijven niet mogelijk. Er zullen ook geen gevoelige
functies mogelijk gemaakt worden die beperkend kunnen zijn voor de reeds aanwezige bedrijven
rondom het plangebied. Ten aanzien van de hindercontouren zoals genoemd in de brochure bedrijven
en milieuzonerig zal door dit bestemmingsplan geen verandering optreden.

Conclusie
Het aspect bedrijven en milieuzonering is niet relevant voor dit bestemmingsplan dat de aanleg van een
olietransportleiding mogelijk maakt.

3.1.5 Externe veiligheid

Algemeen
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 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. Mede op basis hiervan is het
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR), en de eventuele toename hiervan, bepaald.

Regelgeving
1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Het Bevb sluit
aan bij het Bevi en gaat uit van PR en GR. Binnen de PR 10

-6
mogen zich geen kwetsbare objecten

bevinden en binnen het invloedsgebied (of inventarisatieafstand) dient het groepsrisico berekend en
verantwoord te worden. De ligging van de olietransportleiding en de bijbehorende
belemmeringenstrook dient in het bestemmingsplan te worden vastgelegd.

Belemmeringenstrook
In verband met de bescherming en het beheer van de olietransportleiding, dient de
belemmeringenstrook van alle leidingen als zodanig te worden bestemd in het bestemmingsplan. De
belemmeringenstrook bedraagt tenminste 4 meter aan weerszijden van een leiding, gemeten vanuit het
hart van de buisleiding. Binnen deze afstand is in beginsel geen bebouwing toegestaan. De ligging van de
olietransportleiding en de belemmeringenstrook zijn opgenomen op de verbeelding bij het
bestemmingsplan. De regels met betrekking tot de belemmeringenstrook zijn in de regels opgenomen.

Onderzoek
Op verzoek van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) heeft ARCADIS Vectra op basis van de
nieuwe basis faalfrequentiemethodiek voor het traject van Rotterdam Meetstation 1 naar Shell Pernis
een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) uitgevoerd.

De risicocontour van het plaatsgebonden risico blijft voor het gehele tracé onder de 10
-6

per meter per
jaar. Het PR wordt nergens op het tracé overschreden. Het groepsrisico blijft onder de richtwaarde.
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Figuur 3.1 Risico contouren (nieuwe basis faalfrequentie - methodiek)
Het gedeelte waarop dit bestemmingsplan van toepassing is, is blauw omcirkeld.

Conclusie
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor vaststelling van het bestemmingsplan.

3.2 Water

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

Nationaal beleid
Het Rijk, de provincies, de gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben op 25 juni 2008 een
geactualiseerde versie van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW-Actueel) ondertekend. Hierin
zijn afspraken vastgelegd voor een duurzame en klimaatbestendige waterhuishouding in Nederland. In
de afgelopen vijf jaar is een groot deel van de gemaakte afspraken in het oorspronkelijke NBW
inmiddels uitgevoerd. De NBW-partijen gaan nu gezamenlijk verder met de uitvoering van de nieuwe
afspraken in het akkoord, onder meer over klimaatveranderingen, de stedelijke wateropgave en de
ontwikkelingen in woningbouw en infrastructuur. Ook is er meer aandacht voor de implementatie van
de Kaderrichtlijn Water. Het NBW heeft tot doel om in de periode tot 2015 de waterhuishouding in
Nederland op orde te brengen en te houden en te anticiperen op klimaatverandering.

Provinciaal beleid
Het Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2010-2015 bevat de hoofdlijnen van het provinciaal waterbeleid
voor die periode. Het vervangt het provinciaal waterbeleid zoals dat is vastgelegd in het Beleidsplan
Groen, Water en Milieu (2006) en vervangt het Grondwaterplan 2007-2013 en beschrijft dan ook het
strategische grondwaterbeleid voor Zuid-Holland. Verder voldoet het plan aan de eisen van de nieuwe
Waterwet. De provincie vertaalt in dit plan het beleid uit het nationaal waterplan en het huidige
Europese beleid naar provinciale kaders en doelstellingen voor de periode 2010-2015. Conform de
herziene sturingsvisie water gaat het met name om de 'wat' vraag. De waterschappen beantwoorden in
hun waterbeheerplannen vervolgens vooral de 'hoe' vraag. De Visie op Zuid-Holland bestaat uit de
Provinciale Structuurvisie, de Verordening Ruimte en de Uitvoeringsagenda.
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Hierin beschrijft de provincie haar doelstellingen en provinciale belangen (structuurvisie), stelt zij regels
aan ruimtelijke ontwikkelingen (verordening) en geeft zij aan wat nodig is om dit te realiseren
(uitvoeringsagenda). In de Verordening Ruimte zijn regels opgenomen met betrekking tot het water en
waterstaatswerken in bestemmingsplannen.

Waterschapsbeleid
In het Waterbeheerplan 2009-2015 (2008) 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.

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.

Onderzoek
In onder ander de Europese “Kaderrichtlijn water”, het “Nationaal Waterplan” en de adviezen van de
“Commissie Waterbeheer 21e eeuw” is het beleid met betrekking tot het water(beheer) vastgelegd. Het
beleid is gericht op het duurzaam behandelen van water. Dit betekent onder andere het waarborgen
van voldoende veiligheid en het beperken van de kans op hinder vanwege water; dit ook in verhouding
tot ontwikkelingen als de verandering van het klimaat, het dalen van de bodem en het stijgen van de
zeespiegel. In de nota “Anders omgaan met water” is bepaald dat de gevolgen van (ruimtelijke)
ontwikkelingen voor de waterhuishouding uitdrukkelijk in onder andere bestemmingsplannen moeten
worden overwogen. Hiervoor moet de zogenoemde watertoets worden uitgevoerd. De watertoets is het
vroeg informeren (van de waterbeheerder), het adviseren (door de waterbeheerder), het overwegen en
beoordelen van waterhuishoudkundige belangen in ruimtelijke plannen en besluiten.

Op 22 december 2009 is de Waterwet (Wtw) in werking getreden. Uitgangspunt van de Wtw is een
volledig beheer van het watersysteem. Op grond van de Wtw is er ook een goede samenhang tussen het
waterbeleid en de ruimtelijke ordening. Ook in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is uitdrukkelijk
bepaald dat in de toelichting op een bestemmingsplan inzicht verkregen moet worden in de gevolgen
van het bestemmingsplan voor de waterhuishouding en hoe deze gevolgen in het bestemmingsplan zijn
betrokken.

Een belangrijke verplichting voor alle ruimtelijke plannen en projecten is de watertoets. Het doel
hiervan is te waarborgen, dat de waterhuishoudkundige doelstellingen meer expliciet en op een
evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundige relevante
ruimtelijke plannen en besluiten. De “winst” die wordt behaald bij de watertoets, ligt bij de vroegtijdige
betrokkenheid van de waterbeheerder en de informatievoorziening. Hiertoe zijn via de website
dewatertoets.nl de gestelde vragen beantwoord.

Uitgangspunt is dat de aanleg en aanwezigheid van de olietransportleiding geen gevolgen heeft voor de
waterhuishouding. Ten behoeve van de leidingaanleg zal een bemalingsrapport worden opgesteld. Op
basis van de uitkomsten hiervan wordt per locatie bepaald en uitgewerkt op welke wijze de aanleg van
de olietransportleiding het beste kan geschieden. Vooralsnog zijn geen belemmeringen aangetroffen.
Met het waterschap zal overleg plaatsvinden over de bemalingen en lozingen.

Conclusie
Op basis van het voorgaande worden waterhuishoudkundige belangen niet geschaad als gevolg van het
aanleggen van de olietransportleiding.
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3.3 Ecologie

Algemeen
Natuur en groen wordt over het algemeen positief gewaardeerd. Zowel in als buiten de bebouwde kom
vertoeven veel mensen in hun vrije tijd graag in de bossen en parken. De aanwezigheid van voldoende
groen op een bereikbare afstand bepaalt voor een belangrijk deel de leefbaarheid van een woongebied.
Ook de aanwezigheid van dieren, bijvoorbeeld vogels, in bebouwd gebied wordt over het algemeen als
positief ervaren. De aanwezigheid van voedsel-, nest- en rustgebied is voor deze dieren van essentieel
belang.

Regelgeving
Natuurbeschermingswet 1998
Uit een oogpunt van gebiedsbescherming is de Natuurbeschermingswet 1998, die op 1 oktober 2005 in
werking is getreden, van belang. Deze wet onderscheidt drie soorten gebieden, te weten:
a. door de minister aangewezen gebieden, zoals bedoeld in de Vogel- en Habitatrichtlijn;

b. door de minister aangewezen beschermde natuurmonumenten;

c. door Gedeputeerde Staten aangewezen beschermde landschapsgezichten.

De wet bevat een zwaar beschermingsregime voor de onder a en b bedoelde gebieden (in de vorm van
verboden voor allerlei handelingen, behoudens vergunning van Gedeputeerde Staten of de minister van
LNV). De bescherming van de onder c bedoelde gebieden vindt plaats door middel van het
bestemmingsplan. De speciale beschermingszones hebben een externe werking, zodat ook ingrepen die
buiten deze zones plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het
effect van de ingreep op soorten en habitats.

Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan moet worden onderzocht of de Natuurbeschermingswet
1998 de uitvoering van het plan niet in de weg staat. Dit is het geval wanneer de uitvoering tot ingrepen
noodzaakt waarvan moet worden aangenomen dat daarvoor geen vergunning ingevolge de
Natuurbeschermingswet 1998 zal kunnen worden verkregen.

Speciale beschermingszones maken onderdeel uit van een samenhangend Europees ecologisch netwerk:
Natura 2000. Dit netwerk is vergelijkbaar met de Nederlandse Ecologische Hoofdstructuur, echter op
Europees niveau.

Ecologische Hoofdstructuur
De Nota Ruimte geeft het beleidskader voor de duurzame ontwikkeling en een verantwoord toekomstig
grondgebruik in de vorm van onder andere de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een
samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het netwerk wordt gevormd
door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones.

Flora en fauna
Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet regelt de bescherming van wilde
dier- en plantensoorten. In de wet zijn de voormalige Jacht- en Vogelwet opgenomen, alsmede de
soortbeschermingsparagrafen uit de Natuurbeschermingswet. Tevens is een deel van de verplichtingen
op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn opgenomen.

De Flora- en faunawet verbiedt om dieren te doden of hun rust- of verblijfplaats te verstoren. Ook legt
de wet de zorgplicht van de burger voor de flora en fauna vast. Er zijn vrijstellingsbepalingen, onder
andere in verband met de jacht en de schadebestrijding. Afwijkingen van de verbodsbepalingen zijn
mogelijk indien geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.
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Onderzoek
Ruimtelijke plannen dienen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot actuele
natuurwetgeving, met name de Flora- en faunawet, Ecologische hoofdstructuur (EHS) en
Natuurbeschermingswet 1998. Er mogen geen ontwikkelingen plaatsvinden die op onoverkomelijke
bezwaren stuiten door effecten op beschermde natuurgebieden en/of flora en fauna. In dit kader is
inzicht gewenst in de aanwezige natuurwaarden en de mogelijk daarmee samenhangende
consequenties vanuit de actuele natuurwetgeving. Dit is gedaan op basis van een natuurtoets

2
.

Onderstaand zijn de conclusies opgenomen.

Conclusies soortenbescherming Flora- en faunawet
- Tabel 2 en 3-soorten
Kort samengevat is het resultaat van de natuurtoets dat in het plangebied geen beschermde Tabel 2- en
3-soorten in het kader van de flora- en faunawet aanwezig zijn die door de voorgenomen ontwikkeling
negatief beïnvloed worden.

Voor de voorgenomen werkzaamheden, dient rekening gehouden te worden met het broedseizoen
(globaal half maart tot en met juli) van vogels. In deze periode kunnen met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid broedvogels aanwezig zijn in de directe nabijheid van de aan te leggen
olietransportleiding.

Geadviseerd wordt om de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Op deze manier zijn
er geen belemmeringen vanuit de Flora- en Faunawet aan de orde. Indien het niet mogelijk is om buiten
het broedseizoen om te werken, dient kort voordat de werkzaamheden plaats vinden, het plangebied
gecheckt te worden op de aanwezigheid van broedvogels door een erkend ecoloog. Indien vastgesteld
wordt dat er sprake is van actuele broedgevallen binnen het plangebied of de directe omgeving, worden
door de ecoloog aanwijzingen gegeven, zodat verstoring van het broedgeval voorkomen wordt.

Er zijn geen belemmeringen vanuit de Flora- en faunawet aan de orde indien ten minste één van de
volgende maatregelen genomen wordt:
1) De werkzaamheden worden buiten het broedseizoen uitgevoerd (voorkeursmaatregel).
2) Het plangebied wordt kort voor aanvang van de werkzaamheden door een erkende ecoloog

gecontroleerd op actuele broedgevallen. Indien broedgevallen aanwezig zal de ecoloog passende
maatregelen voorstellen om verstoring van de broedende vogels uit te sluiten.

In het kader van zwaar beschermde flora- en faunasoorten is een vervolgonderzoek niet aan de orde.

Conclusies gebiedenbescherming
- EHS
Voor wat betreft de EHS is er alleen bij directe aantasting sprake van vervolgstappen in de vorm van
compensatie. Binnen het plangebied is geen EHS-gebied aanwezig. Derhalve heeft de ruimtelijke
ontwikkeling hier geen negatief effect op. Er is van directe aantasting van de EHS dan ook geen sprake.

- Natura 2000
Vanwege de fysieke afstand van meer dan 2,5 km tot het dichtst bij zijnde Natura 2000 gebied kunnen
negatieve effecten tijdens de aanleg en in de gebruiksfase uitgesloten worden. De instandhoudings-
doelen van het Natura 2000 gebied Oude Maas worden door de aanleg van de olietransportleiding niet
negatief beïnvloed. Er is geen vergunning nodig in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Conclusie
Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk, die strijdig zijn met de geldende
natuurwetgeving. Het aspect ecologie vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het
onderhavige bestemmingsplan.

2
Verkennende inventarisatie en beoordeling natuurwaarden in het kader van de Flora- en Faunawet ten

behoeve van de aanleg van een 4" Olieleiding Charlois - Rhoon
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3.4 Archeologie en cultuurhistorie

Regelgeving
In 1992 heeft Nederland als een van de leden van de Raad voor Europa het verdrag van Malta inzake de
bescherming van het archeologisch erfgoed ondertekend. Sinds 2007 is in Nederland de Wet op de
archeologische monumentenzorg van kracht, geïmplementeerd in de Monumentenwet 1988, die de
volledige implementatie van het Verdrag van Malta betekende. Volgens het hoofdstuk “Archeologische
monumentenzorg” uit de Monumentenwet 1988 is een gemeente verplicht om bij het opstellen van
bestemmingsplannen (buitenplanse omgevingsvergunningen en beheersverordeningen) rekening te
houden met in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden dan wel
monumenten. Dit betekent dat er bij ruimtelijke ontwikkelingen aangetoond moet worden dat er geen
bodemvondsten (meer) te verwachten zijn, conform het principe ‘de verstoorder betaalt’. De enige
uitzonderingen die de wet biedt zijn projecten tot maximaal 100 m

2
. Daarnaast is het gebruikelijk en

geaccepteerd dat grondverstoringen tot een diepte van maximaal 30 cm vrijgesteld zijn van onderzoek.

Concreet houdt het bovenstaande in dat de archeologische belangen worden gewaarborgd in het
bestemmingsplan, door middel van een dubbelbestemming archeologie. In het bestemmingsplan kan –
mits goed beargumenteerd – worden afgeweken van de bovengenoemde marges van toegestane
verstoring (diepte en oppervlakte). Een omgevingsvergunning is noodzakelijk als de marges van
toegestane verstoring worden overschreden.

Gemeentelijk beleid
De gemeente Albrandswaard onderschrijft de uitwerking van het “Verdrag van Malta”: behoud van het
archeologisch erfgoed waar mogelijk en documentatie waar nodig. Hierbij wordt aangesloten op het
rijksbeleid en het provinciale beleid dat naar aanleiding van het “Verdrag van Malta” is ontwikkeld.
Albrandswaard heeft op 21 december 2009 een gemeentelijk archeologisch beleid vastgesteld, waarvan
de Archeologische Waarden en Beleidskaart (AWK) een belangrijk instrument vormt. De kaart toont de
archeologische waarden en verwachtingen binnen het gemeentelijk grondgebied en geeft aan hoe de
gemeente Albrandswaard daarmee wenst om te gaan. In bestemmingsplannen wordt voor de
verschillende plangebieden het archeologisch beleid nader uitgewerkt.

Het doel van het gemeentelijk archeologisch beleid is om (1) te zorgen voor het behoud van
archeologische waarden ter plaatse in de bodem; (2) te zorgen voor de documentatie van
archeologische waarden indien behoud ter plaatse niet mogelijk is; (3) te zorgen dat de resultaten van
het archeologisch onderzoek bereikbaar en kenbaar zijn voor derden.

Het vaststellen, waarderen en documenteren van archeologische waarden vindt binnen de
archeologische monumentenzorg gefaseerd plaats. Na een bureauonderzoek kan het nodig zijn een
archeologische inventarisatie in het veld uit te voeren. De resultaten van de inventarisatie kunnen
vervolgens leiden tot een aanvullend archeologisch onderzoek. De resultaten van laatstgenoemd
onderzoek vormen het uitgangspunt bij de keuze om een vindplaats te behouden, op te graven,
waarnemingen uit te voeren tijdens het bouwproject of geen verdere stappen te ondernemen.

Onderzoek
In juli/augustus 2013 is in opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV door
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de
olietransportleiding van Rotterdam Meetstation 1 naar Shell Pernis.

3

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied binnen het Zuid-Hollands deltagebied valt,
waar de Maas en Rijn uitmonden in zee. Het plangebied bestaat geomorfologisch gezien uit een vlakte
van getijdenafzettingen.

3
Archeologische Rapporten Oranjewoud 2013/80; Archeologisch Bureauonderzoek tracé olieleiding

van Rotterdam-Meetstation-1 naar Shell Pernis, oktober 2013.
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Bodemkundig gezien bestaat het plangebied uit kalkloze poldervaaggronden. Binnen het plangebied

worden resten verwacht uit de periode Mesolithicum‐Nieuwe tijd, samenhangend met de
verschillende landschapselementen als rivierduinen, stroomgordels en oeverafzettingen. Bovendien kan
een breed scala aan complexen worden aangetroffen, variërend van nederzettingen, grafstructuren en
agrarische complexen. Het plangebied bevindt zich in een accumulatiegebied waardoor de
archeologische resten kunnen afgedekt of verspoeld kunnen zijn door mariene afzettingen.

Er geldt een redelijk tot hoge verwachting ten aanzien van bewoning in de Middeleeuwen, met name op
de oeverzones van de getijdenkreken. Verwacht wordt dat de bodem binnen het plangebied
grotendeels is verstoord door reeds bestaande bebouwing en infrastructuur uit de twintigste eeuw.
Tevens kan agrarisch landgebruik de overige gebieden tot in de bovengrond hebben verstoord.

Het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) heeft aangegeven dat een archeologisch
(voor)onderzoek nodig kan zijn voor die delen van het tracé die buiten bestaande cunetten vallen,
omdat daar mogelijk nog archeologische resten kunnen worden verwacht (met uitzondering van die
tracédelen waar een gestuurde boring plaatsvindt). Uitgangspunt hierbij is het kader van toegestane
verstoring zoals opgenomen in de geldende bestemmingsplannen en de gemeentelijke AWK.
Op basis van de aangeleverde tekeningen is duidelijk geworden, dat voor de huidige ingreep geen
archeologisch onderzoek noodzakelijk is, aangezien alle bodemverstorende ingrepen binnen bestaande
cunetten vallen. Plannen voor andere (gewijzigde en/of toekomstige) bodemverstoringen binnen dit
bestemmingsplangebied dienen echter opnieuw te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid. Met
het oog daarop is de dubbelbestemming Waarde - Archeologie opgenomen.

Voorts dient er altijd rekening gehouden te worden met zogenaamde toevalsvondsten. Hiervan dient
men op basis van de Monumentenwet 1988 de bevoegde overheid te informeren.

Conclusie
Ter bescherming van eventueel aanwezige archeologische waarden is een archeologische
dubbelbestemming opgenomen.

Waarde - Archeologie
Voor het gehele tracé dat binnen de gemeente Albrandswaard is gelegen (Waarde - Archeologie) geldt
een bouwregeling en een omgevingsvergunning voor werken, geen bouwwerk zijnde, voor bouw- en
graafwerkzaamheden die dieper reiken dan 1,0 meter beneden maaiveld en die tevens een oppervlakte
beslaan van meer dan 200 vierkante meter.

3.5 Kabels en leidingen

In de directe omgeving van de olietransportleiding liggen divers andere kabels en leidingen.

Meest relevante kabels en leidingen betreffen: Stedin hogedruk, NAM leidingen en
stadswarmteleidingen. Twee van de NAM-leidingen waren nog niet juridisch-planologisch geregeld.
Deze worden in dit plan meegenomen en bestemd als Leiding - Olie en Leiding - Gas.

Planologisch relevante kabels leidingen zijn overgenomen in dit bestemmingsplan. Met overige kabels
en leidingen wordt rekening gehouden bij de uitwerking van het leidingstracé.

Conclusie
Het aspect kabels en leidingen is voldoende geborgd in het bestemmingsplan en de werkwijze van NAM
en vormt geen belemmering voor het vaststellen van dit bestemmingsplan.
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3.6 Explosieven

Ten behoeve van de aanleg van de olietransportleiding is onderzoek verricht naar de mogelijke
aanwezigheid van niet gesprongen explosieven

4
. Er is geconcludeerd dat ter plekke van de HDD-

boringen in de omgeving van de A15 geen aanvullend onderzoek benodigd is. Eerder is al geconcludeerd
dat vanwege de beperkte dekking voor de open ontgraving geen aanvullend onderzoek benodigd is.

Conclusie
Het aspect niet gesprongen explosieven vormt geen belemmering voor het vaststellen van dit
bestemmingsplan.

3.7 Vormvrije M.e.r.-beoordeling

Wettelijk kader
In het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is de aanleg van buisleidingen voor het transport
van aardolie opgenomen in categorie D 8.2. Deze activiteit is m.e.r.-beoordelingsplichtig in gevallen
waarin deze betrekking heeft op een buisleiding die over een lengte van 5 kilometer of meer is gelegen
of geprojecteerd in een gevoelig gebied (zoals Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000-gebieden).
Dat is hier niet het geval. Op grond van Europese regelgeving dient echter ook bij activiteiten met een
omvang onder deze drempelwaarde te worden of er sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen
voor het milieu. Dit wordt vormvrije m.e.r.-beoordeling genoemd. Als geconcludeerd kan worden dat
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden uitgesloten, dan is geen
milieueffectrapportage of (verdere) milieueffectbeoordeling nodig.

Criteria EEG Richtlijn
Op grond van Bijlage III van de Europese richtlijn inzake milieueffectrapportage (richtlijn 85/337/EEG,
eind 2011 gewijzigd: 2011/92/EU) wordt getoetst aan de volgende aspecten:

1. Kenmerken van de projecten
Bij de kenmerken van de projecten moet in het bijzonder in overweging worden genomen:

 de omvang van het project;

 de cumulatie met andere projecten;

 gebruik van natuurlijke hulpbronnen;

 de productie van afvalstoffen;

 verontreiniging en hinder;

 risico van ongevallen, vooral gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.

4
Briefrapportage niet-gesprongen-explosieven, 12S057-19-BR-01, Saricon, 27-09-2013
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2. Plaats van de projecten
Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen
zijn moet in het bijzonder in overweging worden genomen:

 bestaand grondgebruik;

 relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen
van het gebied;

 het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de volgende
typen gebieden:

1. wetlands;
2. kustgebieden;
3. berg- en bosgebieden;
4. reservaten- en natuurparken;
5. gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduide of door die wetgeving worden

beschermd, speciale beschermingszonen door de lidstaten aangewezen op grond van de
Vogel- en/of habitatrichtlijn;

6. gebieden waarin de bij wetgeving van de Unie vastgestelde normen inzake milieukwaliteit
reeds worden overschreden;

7. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid;
8. landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

3. Kenmerken van het potentiële effect
Bij de potentiële effecten van het project moeten in samenhang met de criteria van de punten 1 en 2 in
het bijzonder in overweging worden genomen:

 het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking);

 het grensoverschrijdende karakter van het effect;

 de orde van grootte en de complexiteit van het effect;

 de waarschijnlijkheid van het effect;

 duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.

Beoordeling
Kenmerken en effecten van het project
Op grond van de uitgevoerde onderzoeken en effectbeschrijving in de voorgaande paragrafen wordt
geconcludeerd dat belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu door de voorgenomen activiteit
kunnen worden uitgesloten.

Cumulatie
In de directe omgeving worden geen ontwikkelingen verwacht waardoor bijvoorbeeld cumulatieve
effecten in de zin van hinder of door bijvoorbeeld toename van het verkeer zullen optreden. Omdat de
verwachte effecten beperkt van omvang zijn, zal ook voor andere aspecten de cumulatie met effecten
van andere ontwikkelingen niet tot aanmerkelijke effecten leiden.

Plaats van het project
De olietransportleiding wordt grotendeels aangelegd in een sleuf (open ontgraving). Op diverse locaties
bij het kruisen van bijvoorbeeld wegen vindt aanleg plaats met een techniek waarbij niet behoeft te
worden gegraven (bijvoorbeeld gestuurde boring of doorpersing) zodat het wegverkeer niet wordt
gehinderd en landschappelijke elementen intact zullen blijven.

Wanneer de olietransportleiding in de bodem aangelegd wordt, treedt er een kleine tijdelijke ruimtelijke
verandering en mogelijke beïnvloeding van milieuaspecten op door de aanlegactiviteiten. Wanneer de
olietransportleiding eenmaal is aangelegd, zal er in ruimtelijk opzicht vrijwel niets meer merkbaar zijn
van de olietransportleiding. Aantasting van waarden is dan ook niet aan de orde. Bovendien wordt na
afronding van de werkzaamheden de uitgangssituatie weer zo goed mogelijk hersteld.

Conclusie
Op grond van het voorgaande wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu.



Bestemmingsplan Tracé Olieleiding van Rotterdam-Meetstation-1 naar Shell Pernis
Gedeelte Rhoon, gemeente Albrandswaard
Projectnr. 263880
mei 2014, revisie 02

blad 22 van 29

4 Juridische planopzet

4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de wijze waarop de bestaande toestand en de beoogde ontwikkelingen zijn
vertaald in juridisch bindende regels, met hieraan gekoppeld een verbeelding. De regels bevatten het
juridische instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden en de regels over de
toegelaten gebouwen. De verbeelding heeft een ondersteunende rol voor toepassing van de regels
evenals de functie van visualisering van de bestemmingen. De toelichting heeft geen juridisch bindende
werking, maar heeft wel een belangrijke functie bij de onderbouwing van het plan en soms voor de
uitleg van bepaalde bestemmingen en regels.

Dit bestemmingsplan is opgesteld volgens de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012
(SVBP). Deze SVBP maakt onderdeel uit van een set Standaarden en Regels die door het ministerie van
VROM ontwikkeld is.
De SVBP schrijft voor op welke wijze de verbeelding moet worden vervaardigd en aan welke eisen de
regels moeten voldoen. Dit houdt in dat bijvoorbeeld de benaming van de bestemmingen en het
kleurgebruik in deze Standaard is opgenomen. De SVBP is verplicht gesteld vanaf 1 januari 2010.

4.1.1 Indeling van de regels

De regels zijn ingedeeld in 4 hoofdstukken.

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels en bevat 2 artikelen. Het eerste artikel geeft een omschrijving
van enkele in de regels gehanteerde begrippen. Het tweede artikel geeft aan hoe ten aanzien van
maten, oppervlakte en inhoud gemeten moet worden.

In hoofdstuk 2 worden de verschillende bestemmingen behandeld. Per bestemming wordt aangegeven
welke doeleinden/functies zijn toegelaten op de gronden en wat en hoe er mag worden gebouwd.

In hoofdstuk 3 worden de algemene regels behandeld. Dit zijn onder meer de afwijkingsmogelijkheden
en algemene bouwregels.

In hoofdstuk 4 worden de overgangs- en slotregels aangegeven.

4.1.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Het
doel van deze wet is om te komen tot een samenhangende beoordeling in één procedure van
verschillende activiteiten die invloed hebben op de fysieke leefomgeving. De Wabo heeft tot gevolg dat
verschillende vergunningen worden verleend in één besluit, de omgevingsvergunning. Ook de thans in
de Wet ruimtelijke ordening opgenomen vergunningen en ontheffingen vallen onder de Wabo. Voor het
bestemmingsplan heeft dit gevolgen voor de gebruikte terminologie. Termen als bouwvergunning,
aanlegvergunning en sloopvergunning zijn vervangen door 'omgevingsvergunning ten behoeve van…'.
De term ontheffing is vervangen door 'afwijking van de bouwregels/gebruiksregels'. Voorliggend
bestemmingsplan is afgestemd op de invoering van de Wabo en de in de Wabo en het Besluit
omgevingsrecht (Bor) gehanteerde begrippen.

Voor het vergunningvrij bouwen dient derhalve te allen tijde de omschrijvingen en bepalingen uit de
Wabo en het Bor te worden geraadpleegd.
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4.2 Wijze van bestemmen

Onderstaand is een korte toelichting opgenomen van de in de regels opgenomen bestemmingen.

4.2.1 Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen
In dit artikel is een aantal begrippen verklaard die gebruikt worden in de regels. Een en ander voorkomt
dat er bij de uitvoering van het plan onduidelijkheden ontstaan over de uitleg van bepaalde regelingen.

Artikel 2 Wijze van meten
In het artikel 'wijze van meten' is een regeling opgenomen waarin bepaald is hoe de voorgeschreven
maatvoering in het plan gemeten moet worden.

4.2.2 Hoofdstuk 2 Bestemmingen

De regels in verband met de bestemmingen kennen allen een min of meer gelijke opbouw en bestaan in
ieder geval uit bestemmingsregels en bouwregels. Voor enkele bestemmingen zijn daarbij bijzondere
gebruiksregels opgenomen en/of een afwijkingsbevoegdheid.

De bestemmingsregels betreffen de centrale bepaling van elke bestemming. Het betreft een
omschrijving waarin de functies worden genoemd, die binnen de bestemming zijn toegestaan (=het
gebruik). In een aantal gevallen is een specificering opgenomen van de toegestane functie, welke
correspondeert met aanduidingen op de verbeelding.

De bouwregels zijn direct gerelateerd aan de bestemmingsregels. Bouwregels zijn in ieder geval van
toepassing bij de toetsing van aanvragen om een omgevingsvergunning en activiteiten die vallen onder
artikel 3 van bijlage II Bor.

Binnen het plan wordt , conform het onderliggende bestemmingsplan, de volgende bestemming
opgenomen:

- Verkeer.

Evenals de dubbelbestemmingen:
- Waarde - Archeologie;
- Waterstaat;
- Leiding - Hoogspanningsverbinding.

Binnen dit plan worden twee olieleidingen (een nieuwe en een bestaande die nog niet eerder was
opgenomen in het vigerende bestemmingsplan) mogelijk gemaakt en worden bouwwerken en andere
werken die niet verenigbaarheid met deze dubbelbestemming zoveel als mogelijk uitgesloten. Ten
behoeve van de olietransportleiding wordt toegevoegd de dubbelbestemming:

- Leiding - Olie.

Daarnaast ligt er in het plangebied nog een Gasleiding die nog niet bestemd is in het vigerende
bestemmingsplan. In overleg is deze leiding ook opgenomen en bestemd als Leiding - Gas. Voor de
inhoud van deze bestemming is aansluiting gezocht bij het vigerende bestemmingsplan.
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4.2.3 Hoofdstuk 3 Algemene regels

In dit hoofdstuk worden, in aanvulling op de bestemmingsregels, aanvullende regels gesteld.

Artikel 9 Anti-dubbeltelregel
Het artikel 'Anti-dubbeltelregel' bevat bepalingen om te voorkomen dat met het bestemmingsplan
strijdige situaties ontstaan of worden vergroot. De redactie is wettelijk vastgelegd in het Besluit
ruimtelijke ordening en overeenkomstig opgenomen.

Artikel 10 Algemene afwijkingsregels
In dit artikel is in aanvulling op de afwijkingsregels uit de bestemmingen nog een aantal algemene
afwijkingsmogelijkheden opgenomen. Het betreft hier een standaardregeling die het mogelijk maakt om
bij de uitvoering van bouwplannen beperkte afwijkingen van het plan mogelijk te maken. Bijvoorbeeld
een geringe overschrijding van de toegestane bouwhoogte of het mogelijk maken van de bouw van
schakelkastjes (nutsgebouwtjes) in het openbare gebied.

4.2.4 Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 11 Overgangsrecht
In de overgangsrechtregel is een regeling opgenomen voor bebouwing en gebruik dat al bestond bij het
inwerking treden 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. De
redactie is wettelijk vastgelegd en overeenkomstig opgenomen.

Artikel 12 Slotregel
In de 'slotregel' is de officiële naam van het plan bepaald. Onder deze naam kan het bestemmingsplan
aangehaald worden.
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5 Uitvoerbaarheid

5.1 Economische uitvoerbaarheid

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening geldt de verplichting om bij een bestemmingsplan het
kostenverhaal te regelen. In sommige gevallen is een exploitatieplan benodigd. Een uitzondering geldt
als er een anterieure overeenkomst is afgesloten, waarin het kostenverhaal is geregeld.

De kosten die gemoeid zijn met de aanleg van de olietransportleiding komen geheel voor rekening van
de NAM. Omdat het uitsluitend gaat om de aanleg van een olietransportleiding, is kostenverhaal niet
aan de orde. Er zullen met de NAM wel afspraken gemaakt worden over toezicht, civieltechnische
opnames, bereikbaarheid, routes van het bouwverkeer en klachtenafhandeling. Hierover zullen
duidelijke afspraken op papier gezet worden zodat voor alle partijen duidelijkheid ontstaat over deze
aspecten.

De maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan wordt getoetst met het opsturen van
het plan naar de verschillende overlegpartners. Naast de overlegpartners is een ieder in de gelegenheid
gesteld het plan te beoordelen.

Onderstaand is aangegeven op welke manier de maatschappelijke uitvoerbaarheid precies getoetst is en
op welke wijze dit heeft geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

5.2 Vooroverleg

In het kader van het overleg bij de voorbereiding van bestemmingsplannen, als bedoeld in artikel 3.1.1
van het Besluit ruimtelijke ordening is het concept ontwerpbestemmingsplan toegezonden aan de
overlegpartners. In het kader van dit overleg is een reactie van BOOR (Bureau Oudheidkundig
Onderzoek Rotterdam) ontvangen. De reactie is verwerkt in de toelichting (paragraaf 3.4) en de regels
ten aan zien van Waarde - Archeologie zijn aangepast. De reactie is als bijlage 1 opgenomen bij deze
toelichting.

5.3 Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan is voor de belanghebbende natuurlijke- en rechtspersonen ter inzage
gelegd. Gedurende deze periode is de mogelijkheid geboden om zowel mondeling als schriftelijk
zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 21 maart tot en met donderdag 1 mei 2014 ter inzage gelegen.
Gedurende deze termijn is één zienswijze ontvangen van Tennet. De reactie is opgenomen in bijlage 2.
Tennet verzoekt om de volgende aanvulling op te nemen in de regels (artikel 5.4) ter bescherming van
de hoogspanningsverbinding:
nieuw sub d: het aanleggen van watergangen en -partijen;
nieuw sub e: het aanleggen van oppervlakteverhardingen;
nieuw sub f: het leggen van kabels en leidingen.

Naar aanleiding van de reactie is de regel in artikel 5.4 aangepast.
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BIJLAGE 1 VOOROVERLEGREACTIE BOOR

Hierbij de reactie van BOOR op het voorontwerp-bestemmingsplan Nam Olieleiding (Rhoon).

De tekst van de toelichting zoals opgesteld door Oranjewoud is deels gedateerd (beleid) en niet

correct. Het gaat zowel om de toelichting (paragraaf 3.4 op pagina 20 e.v.) als om de regels

(artikel 7: Waarde Archeologie 2). Ik stuur hierbij een nieuwe tekst, graag de tekst van

paragraaf 3.4 geheel laten vervangen door deze, en de tekst van Artikel 7 door het hierbij

gevoegde nieuwe artikel.

Er geldt hier één Waarde- Archeologie, deze dient dus ook te worden aangegeven op de

Verbeelding (zonder de toevoeging '2' in de legenda).

Graag zien wij het plan in de vervolgprocedure nog een keer ter controle.

vriendelijke groet,

Dieke

dr D. (Dieke) A. Wesselingh

Hoofd Beheer & Beleid

Gemeente Rotterdam

Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR)

Ceintuurbaan 213b

3051 KC Rotterdam

telefoon: (010) 489 85 11

website: www.rotterdam.nl/boor
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BIJLAGE 2 ZIENSWIJZE TENNET
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