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Onderwerp: Antwoorden op gestelde vragen in Beraad& Advies Ruimte d.d. 1 september 2015 

Datum:  9 september 2015 

 

Inleiding 

Tijdens Beraad & Advies Ruimte d.d. 1 september 2015 zijn twee vragen gesteld over het 

Bestemmingsplan Polder Albrandswaard. Afgesproken is dat de antwoorden op deze vragen voor de 

behandeling van het bestemmingsplan Polder Albrandswaard in de raad op 14 september 2015, 

toegestuurd zouden worden. Er zijn twee vragen gesteld: 

1. Wat is de minimale en de maximale afstand (rooilijn) van een nieuwe woning ten opzichte van de 

weg? En hoe verhoudt de minimale afstand zich tot de breedte van een perceel? 

2. Gebiedsfonds: welke regels zijn gebruikt om de bijdrage van het omzetten van kassengrond naar 

agrarische grond te bepalen?  

 

Ad 1. Afstand tot de kavelgrens 

Uitgangspunt Beeldkwaliteitsplan: lintbebouwing. 

In het Beeldkwaliteitplan (BKP) wordt de lintbebouwing aan de Albrandswaardseweg en aan de 

Albrandswaardsedijk als uitgangspunt genomen. De woningen langs de Albrandswaardseweg zijn 

vrijstaand en zijn grotendeels recent toegevoegd. Zoals het BKP aangeeft zijn de woningen niet 

bijzonder omvangrijk en doordat de woningen één laag met kap zijn, domineren ze niet het beeld 

van de polder. In het BKP is dit omschreven als een kwaliteit. Voor de Albrandswaardsedijk geldt dat 

hier meer sprake is van clusters bebouwing van dan lintbebouwing. Deze clusters zorgen ervoor dat 

de ruimte tussen deze clusters open zijn, waardoor ruime zichtvensters zijn ontstaan. De woningen 

aan de dijk zijn over het algemeen iets groter van formaat dan de woningen aan de weg en zijn door 

groen omkaderd.  

Wat zegt het BKP over de afstand tot de weg (rooilijn)? 

Het BKP geeft aan dat de afstand van de nieuw te realiseren woning tot de kavelgrenzen minimaal 

7,5 meter moet zijn. Het BKP doet geen (duidelijke) uitspraken over de maximale afstand vanaf de 

weg (rooilijn).   

Aanvullend stedenbouwkundig advies rooilijn 

Vanuit de ontstaansgeschiedenis van de polder is de bebouwing weliswaar op enige afstand, maar 

wel duidelijk bij de weg of de dijk gerealiseerd. Dit is gezien het landschap logisch, omdat dieper in de 

polder, verder van de weg of de dijk af, het risico op natte voeten (te) groot was. De enige 

bebouwing die dieper op een kavel gerealiseerd is, zijn de schuren die we in de polder vinden. Deze 

manier van bouwen (woning dicht bij de weg, schuur dieper op de kavel) past bij het 

polderlandschap. Dit principe is ook aangehouden bij de woningen die later zijn gerealiseerd. In 

onderstaand verbeelding van het bestemmingsplan is goed te zien dat de woningen (op een enkele 

woning na) bij de weg of dijk liggen. Ook is te zien dat de afstand tot de weg licht varieert.    
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Conclusie: 

In aansluiting op de logica en kenmerken van de polder, is het advies om bij nieuw te realiseren 

woningen een minimale afstand van 7,5 meter en een maximale afstand van 15 meter vanaf de weg 

aan te houden.  

 

Wat zegt het BKP over de afstand tot de kavelgrens in relatie tot de breedte van het perceel? 

Zoals gezegd geeft het (BKP) aan dat de afstand van de nieuw te realiseren woning tot de 

kavelgrenzen minimaal 7,5 meter moet zijn. In het BKP wordt daarbij geen rekening gehouden met 

de breedte van het perceel of de afstand tot de naastgelegen woning.  

Aanvullend stedenbouwkundig advies afstand aan weerszijden.  

Bij het opstellen van het bestemmingsplan zijn de wijzigingszones, zoals opgenomen in het LOP, als 

uitgangspunt genomen en in de meeste vallen letterlijk overgenomen. In het PKB is een minimale 

afstand tot de kavelgrens van 7,5 meter afstand opgenomen om te voorkomen dat de woningen te 

dicht op elkaar gebouwd worden.  Bij percelen, waarbij de wijzigingszone gelijk valt of dicht bij de 

kavelgrens ligt, heeft het aanhouden van een afstand van 7,5 meter tot de kavelgrens het 

onbedoelde effect, dat de wijzigingszone smaller wordt. Een fictief voorbeeld staat hieronder. 
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In bovenstaand fictief voorbeeld levert aan de rechterzijde de grens van de wijzigingszone ten 

opzichte van de kavelgrens geen problemen op. De kavelgrens ligt daar strak langs de woning en de 

wijzigingszone ligt al op de verplichte afstand van 7,5 meter uit de erfgrens. Aan de linkerkant ligt de 

grens van de wijzigingszone op de kavelgrens. Als de woning 7,5 meter vanaf de kavelgrens gebouwd 

moet worden, blijft van de oorspronkelijk breedte van de wijzigingszone van 20 meter nog 12,5 

meter over. Echter, de afstand tussen de naastgelegen woning aan de linkerkant en de kavelgrens is 

al 12,5 meter, waarmee er voldoende afstand is tussen de bestaande en nieuwe woning. Het 

aanhouden van 7,5 meter uit de kavelgrens, hoeft als er voldoende afstand tussen de naastgelegen 

woning en de kavelgrens zit dan ook niet toegepast te worden (dubbelop). 

Conclusie: 

De maatstaf van een minimale afstand voor nieuwe bebouwing van 7,5 meter uit de kavelgrenzen 

aan weerszijden kan ook vervangen worden door een minimale afstand van 12,5 meter tot de 

bestaande naastgelegen woning (of/of). Dit kan ook op de verbeelding worden aangepast.  

Ad 2. Gebiedsfonds 

De vraag die tijdens Beraad & Advies Ruimte gesteld is, is met welke regels gerekend is voor de 

omzetting van kassengrond naar agrarische grond. Dit laat zich het beste uitleggen volgens 

onderstaand voorbeeld:  
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Het doel van het LOP 

Belangrijk is om te realiseren dat het doel van het LOP en dus ook van het gebiedsfonds, het 

realiseren van een open en karakteristieke polder is, zonder aanvullende bebouwing die niet in de 

polder past. Het belang van het LOP is niet het realiseren van woningen.  

De redenering achter de berekeningen van het gebiedsfonds is dan ook dat het van belang is de 

kassen (op termijn) te saneren. Daarmee is rekening gehouden met het feit dat alle kassengrond 

omgezet wordt naar agrarische grond. Dit is de basis voor de berekening die in de onderbouwing is 

opgenomen. Bovenstaand fictieve voorbeeld kan dan als volgt in cijfers worden omgerekend: 

 

 

 

 

 

 

De keuze is aan de eigenaar of deze de wijzigingsbevoegdheid wil benutten om woningen te 

realiseren. Als dit het geval is, dient de eigenaar in elk geval de afdracht van € 75.000,- te doen aan 

het gebiedsfonds. 

 

KASSEN AGRARISCH 


