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Onderwerp
Voorbereidingskrediet ontwikkelingsovereenkomst Kruisdijk 10 uitbreiden 
bedrijfsbebouwing binnen bestaande bedrijfsbestemming

Geadviseerde beslissing raad
1. een verklaring van geen bedenkingen te verstrekken en het college te 

mandateren, de verdere procedure tot het verlenen van een uitgebreide 
omgevingsvergunning te voeren.

2. een voorbereidingskrediet van € 3.280,-  beschikbaar te stellen, met als 
dekking de post 
"reserve ontwikkelprojecten marktinitiatieven".

3. B&W de ontwikkelingsovereenkomst aan te laten gaan met de 
initiatiefnemer 

Inleiding

Het plan en het bestemmingsplan
Voor de voorgenomen locatie Kruisdijk 10 (zie bijlage "locatie Kruisdijk 10") geldt 
het bestemmingsplan Groene Kruisweg Metrobaan. Het perceel heeft de 
bestemming "bedrijf" met als gedeeltelijke sub bestemming "garagebedrijf". De 
voorgenomen bedrijfsbebouwing past qua functie wel binnen het 
bestemmingsplan maar niet qua bouwvlak waarbinnen gebouwd mag worden. 
Dat vraagt om een bestemmingsplanaanpassing waar het huidige 
bestemmingsplan al op voorsorteert. Dit met een wijzigingsbevoegdheid die deze 
bebouwing wel mogelijk maakt. Het plan bestaat uit twee fasen (zie bijlage 
Schetsplan Kruisdijk 10). In fase één realiseert garage Bos meteen het deel van 
de nieuwe bedrijfsbebouwing bijna direct tegen het eigen pand aan. Fase twee 
volgt over enkele jaren maar laat alle toekomstige behoeften nu al meteen zien 
zodat de totale ruimtelijke impact meteen beoordeeld kan worden.

De werkwijze
Op dit plan is de werkwijze voor marktinitiatieven van toepassing. Deze bestaat 
uit maximaal drie fasen. De bijlage "werkwijze marktinitiatieven" omschrijft welk 
besluit de raad in iedere fase neemt. Dit initiatief bevindt zich in de tweede fase 
(ontwerpfase). In deze fase vragen we de raad of het wenselijk is een initiatief 
voor een locatie nader te onderzoeken. Daarvoor sluit de gemeente een 
overeenkomst met de initiatiefnemer om de gemeentelijke kosten voor dit 
onderzoek af te dekken. 



Beoogd effect
Het uitwerken van randvoorwaarden en toetsen van bedrijfsbebouwing aan de 
Kruisdijk 10 in Poortugaal.

Relatie met beleidskaders
- Beeldkwaliteitsplan vensters Groene Kruisweg

Argumenten

1.1 Minder buitenopslag voor een betere bedrijfsvoering
Autobedrijf Bos aan de Kruisdijk 10 te Poortugaal heeft behoefte aan ruimere, 
overdekte opslagmogelijkheden. De opslag vindt nu deels plaats in de 
buitenlucht, waardoor de weersomstandigheden invloed hebben op de kwaliteit 
van de materialen/producten. Op grond van de wijzigingsbevoegdheid artikel 
29.2, sub e van het geldende bestemmingsplan “Groene Kruisweg - Metrobaan” 
kan planologisch voorzien worden in extra bouwmogelijkheden.

1.2 Minder buitenopslag voor een betere omgevingskwaliteit en uitstraling
Met meer opslag mogelijkheden in de bedrijfsgebouwen is er minder 
buitenopslag. Dat komt ten goede aan de omgevingskwaliteit en de uitstraling 
van het bedrijf. Daarom is autobedrijf Bos voornemens (gefaseerd) twee nieuwe 
bedrijfsgebouwen te realiseren. Vanwege het ontbreken van de benodigde 
bouwvlakken in het bestemmingsplan ter plaatse van de gewenste bebouwing, is 
de realisatie niet direct mogelijk. De wijzigingsbevoegdheid uit argument 2.1 
maakt deze uitbreiding onder voorwaarden wel mogelijk. 

1.3 Passend binnen het beeldkwaliteitsplan Vensters Groene Kruisweg
Het ontwikkelingsplan (zie gelijknamige bijlage) van de initiatiefnemer past 
binnen de beleidskaders van het beeldkwaliteitsplan Vensters Groene Kruisweg 
en het verdere toetsingskader (zie gelijknamige bijlage). 

1.4 Met oog voor de omgeving 
Bij het aangaan van de startovereenkomst gaf de raad de initiatiefnemer mee 
aan participatie met de buurt en de groene inpassing te werken. In de bijlage oog 
voor de omgeving geeft de initiatiefnemer aan dat hij individuele met alle buren 
gesproken heeft , voornemens is een informatieavond te organiseren in 
september. Bij de individuele gesprekken sprak de initiatiefnemer ook met zijn 
buren over het groen. De bomen langs de Groene Kruisweg dragen hier aan bij en 
een groene afscheiding langs de Kruisdijk is reeds gerealiseerd. In de bijlage oog 
voor de omgeving bevestigt de initiatiefnemer dit alles. Het toetsingskader legt 
dit eveneens vast.

2. Kosten anderszins verzekerd
Voor de begeleiding van dit initiatief moet de gemeente kosten maken. Om de 
gemeentelijke kosten voor dit onderzoek af te dekken sluit het college van B&W 
een ontwikkelingsovereenkomst met de initiatiefnemer.

3. Zie argument 2

Overleg gevoerd met
- Regisseur
- Wethouder ruimtelijke ordening
- Bestemmingsplan jurist



- Planeconoom
- Stedenbouwkundige



Kanttekeningen

2.1 De initiatiefnemer is al gestart met voorbereidingen voor zover dat wel past 
binnen het bestemmingsplan
Met het aanbrengen van diverse verhardingen, is de initiatiefnemer al klaar. Deze 
werkzaamheden passen binnen het bestemmingsplan maar wanneer de 
voorgenomen bestemmingsplan wijziging voor de bedrijfsbebouwing niet 
doorgaat, heeft de initiatiefnemer onnodige aanpassingen aan de verharding 
gedaan. De initiatiefnemer is zich bewust van dit risico en heeft de keuze om 
vooraf op risico al werkzaamheden uit te voeren, bewust genomen.

Uitvoering/vervolgstappen
De vervolgstappen vindt u in de bijlage "werkwijze marktinitiatieven". De 
gemeente is in dit kader een faciliterende partij.

Evaluatie/monitoring
Na het aangaan van de ontwikkelingsovereenkomst volgt de officiële aanvraag in 
het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Op dit punt 
monitort de gemeente de afspraken uit de ontwikkelingsovereenkomst.

Financiën 
We vragen u om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen op basis van 
uw budgetrecht. Het voorbereidingskrediet van dit project wordt gedekt  uit de 
post "reserve ontwikkelprojecten". De dekking vanuit de reserve 
ontwikkelprojecten geldt als risicodekking. Het voorbereidingskrediet wordt na 
het sluiten van de overeenkomst verhaald bij de marktpartij. Het uiteindelijke 
resultaat komt ten goede of ten laste van de Reserve Ontwikkelingsprojecten.

Juridische zaken
De gemeente gaat een ontwikkelingsovereenkomst aan met de initiatiefnemer 
wat betreft kosten, het leveren van een ontwikkelingsplan door de initiatiefnemer 
en het uitwerken van randvoorwaarden door de gemeente. Van deze 
overeenkomst is een zakelijke beschrijving opgenomen in de gelijknamige bijlage.

Duurzaamheid
Door inpassing in bestaande bebouwing werken we aan compacte bebouwing van 
Poortugaal waarmee het landelijk gebied niet verder belast wordt.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Bij het aangaan van de startovereenkomst gaf de raad de initiatiefnemer mee 
voldoende aandacht te hebben voor participatie. De initiatiefnemer gaf aan met 
allen directe aanwonenden persoonlijk te hebben gesproken. Ook zal er eind 
augustus of in september een kleine informatieavond gehouden worden voor de 
direct aanwonenden. De gemeente is daar ook bij aanwezig.



Bijlagen/ter inzage liggende stukken

- Bijlage Plangrenzen Kruisdijk 10 Verseon 597602

- Bijlage Ontwikkelingsplan Kruisdijk 10 Garage Bos Verseon 597612

- Bijlage Werkwijze marktinitiatieven Verseon 184920

- Bijlage toetsingskader Verseon 597749

- Bijlage Zakelijke beschrijving Verseon 597782

- Bijlage Kruisdijk 10 Oog voor de omgeving Verseon 994402

Poortugaal, 18-08-2015

Met vriendelijke groet,

het college van de gemeente Albrandswaard,

de secretaris, de burgemeester,

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner


	Raadsvoorstel

