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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding en doel van het plan 

 

Aanleiding 

De nu nog vigerende bestemmingsplannen binnen het plangebied zijn verouderd. In verband met de wettelijke 

actualiseringsplicht is het nodig een aantal bestemmingsplannen te actualiseren. Omdat meerdere 

bestemmingsplannen moeten worden geactualiseerd, is besloten deze samen te voegen tot één gezamenlijk 

bestemmingsplan: “Albrandswaard Noord”. 

 

Doel 

Met het opstellen van het bestemmingsplan “Albrandswaard Noord” worden de volgende doeleinden nagestreefd: 

a. het actualiseren van verouderde bestemmingsplannen (zie paragraaf 1.3); 

b. voorzien in de behoefte aan kleine uitbreidingen en bouwplannen en als gevolg hiervan het terugdringen 

van de administratieve lasten (minder omgevingsvergunningen);  

c. signaleren knelpunten bij ruimtelijke ontwikkelingen: het bestemmingsplan zal mede gebruikt worden om 

ruimtelijke belemmeringen op het gebied van archeologie, milieu, geluid, ecologie en water in kaart te 

brengen; 

d. eventueel andere gewenste ontwikkelingen / initiatieven voorzien van een actueel juridisch kader; 

e. afstemming met andere beleidsterreinen zoals de vastgestelde toekomst- en structuurvisie voor 

Albrandswaard alsmede het nationale, regionale en provinciale beleid.  

 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 

 

Het bestemmingsplan "Albrandswaard Noord" heeft betrekking op de gronden binnen de gemeente 

Albrandswaard, gelegen ten noorden van de metrobaan. In het noorden wordt het plangebied begrensd door de 

A15. In het zuiden en zuidoosten sluit de bestemmingsplangrens aan op de grenzen van het bestemmingsplan 

‘Groene Kruisweg / Metrobaan’. Als laatste wordt het bestemmingsplan in het westen begrensd door de 

deelgemeentegrens met Hoogvliet. Op afbeelding 1 vindt u de globale ligging van het plangebied. 

 

1.3 Vigerende bestemmingsplannen 

 

Het nieuwe bestemmingsplan vervangt de volgende vigerende bestemmingsplannen:  

 Naam  vaststelling raad goedkeuring GS 

1. Poortugaal-Noord 30-09-1996 21-01-1997 

2. Uitwerkingsplan Valckensteyn-Oost 07-03-2000 10-05-2000 

3. Albrandswaard Noord-West 26-06-2004 15-02-2005 

4. Albrandswaard Noord-West 1
e
 herziening 06-10-2008 02-06-2009 

5. Uitwerkingsplan Valckensteyn-West 11-04-2006 04-07-2006 

 

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, ten slotte, wordt de economische en 

maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan aangetoond en wordt ook ingegaan op het overleg- en 

inspraaktraject. 
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Afbeelding 2: globale ligging deelgebieden en ontwikkelingen 

 

Nr. Bestaande situatie (paragraaf 2.2) Letter Gewenste ontwikkeling (paragraaf 2.4) 

1. Valckesteyn a. Pieter Klobbaertlaan 

2. Rhoon-Noord a. Stationsstraat 

3. Kasteel van Rhoon - - 

4. Dijklinten a. Slot Valkensteinsedijk 5 

  b. Slot Valkensteinsedijk 15 

  c. Slot Valkensteinsedijk 40 

  d. Slotsedijk 99 

  e. Oud Rhoonsedijk 21 en 25 

  f. Oud Rhoonsedijk 11 – 22 

  g. Dorpsdijk 7 

  h. Dorpsdijk 17–19 

  i. Hoek Molendijk / Graaf Bentincklaan 

  j. Molendijk 30 - 32 

  k. Kleidijk 69 

5. Tuincentra a. De Plantenhal 

  b. Intratuin Rhoon 

  c. Van Rosmalen  

6. Buitengebied a. Herdenkingsplek Kasteel Valckesteyn 

  b. Zwaardijk 11 t/m 17 

  c. Visie Molendijk 

7. Buisleidingenstraat - - 

8. Distripark Albrandswaard Eemhaven - - 
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2. Planbeschrijving 
 

2.1  Inleiding 

 

In beginsel is in het bestemmingsplan “Albrandswaard Noord” de regeling uit de voorgaande 

bestemmingsplannen overgenomen. Voor een aantal locaties zijn de voorgaande bestemmingsplannen echter 

niet meer actueel, omdat op die locaties ontwikkelingen hebben plaatsgevonden of zijn voorzien, die niet in 

overeenstemming zijn met de geldende bestemmingsregeling. Tevens is sprake van overige aanpassingen ten 

opzichte van voorgaande bestemmingsplannen, waaronder de aanpassingen die het gevolg zijn van nieuwe 

wetgeving.  

 

Lintenvisie 

Het bestemmingsplan is het middel om voorgenomen ontwikkelingen rechtstreeks mogelijk te maken. Omdat het 

op dit moment nog ontbreekt aan een visie op de dijklinten, zijn voorgenomen ontwikkelingen in de linten die nog 

niet voldoende uitgekristalliseerd zijn, nog niet meegenomen in dit bestemmingsplan. Eventuele ontwikkelingen 

aan de linten kunnen in de toekomst via een andere te doorlopen ruimtelijke procedure worden gerealiseerd, 

waarbij aan de lintenvisie wordt getoetst.  

 

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de bestaande situatie en de toekomstige situatie van de 

verschillende deelgebieden. In de hiernaast weergegeven afbeelding (afbeelding 2) zijn de verschillende 

deelgebieden weergegeven. In de daaronder weergegeven tabel is vervolgens per deelgebied aangegeven hoe 

het bestaande deelgebied heet en wat de eventueel bijbehorende ontwikkeling(en) zijn/is. In paragraaf 2.2 is per 

deelgebied de bestaande situatie beschreven. De letters behorende bij de  bijbehorende ontwikkelingen 

corresponderen met de letters zoals beschreven in paragraaf 2.4.  

 

2.2 Bestaande situatie 

 

De hieronder beschreven bestaande situatie van de verschillende deelgebieden correspondeert met de in 

afbeelding 2 opgenomen nummering.  

 

1. Valckesteyn 

Dit deelgebied betreft overwegend een woongebied uit de jaren ’00 en ligt in het noorden van de kern Poortugaal.  

Het woongebied wordt gedomineerd door gestapelde woningen, rijenwoningen- twee-onder-een-kappers en 

vrijstaande woningen. Eén uitzondering betreft een basisschool ten zuiden van dit deelgebied. Valckesteyn staat 

in verbinding met het zuidelijk gelegen Hofhoek door middel van een onderdoorgang onder de metrobaan. 

Daarnaast zijn verkeersverbindingen aanwezig richting Hoogvliet, Rhoon en naar het buitengebied via de 

Slotvalkensteinsedijk. De Slotvalkensteinsedijk is een van oorsprong oude dijk die het deelgebied Valckesteyn als 

het ware doorsnijdt.  

 

Als laatste speelt water een belangrijke rol in het deelgebied. In het van oorsprong oude landschap waren vele 

sloten gelegen. De stedenbouwkundige opzet van het woongebied heeft zich als het ware verenigd met deze 

sloten. Daarnaast is bij de entree vanaf de Hofhoek een grote waterpartij aangelegd die in verbinding staat met 

het water in het buitengebied. De natuur wordt op deze wijze in het deelgebied getrokken.  

 

2. Rhoon-Noord 

Net als Valckesteyn is ook Rhoon-Noord een woongebied, maar dan ten noorden van Rhoon. De Dorpsdijk en de 

Oud Rhoonsedijk zijn beide twee woonlinten met een historie en een eigen typologie van bebouwing. Tussen 

deze twee linten in bevindt zich voornamelijk het gedeelte waar wordt gewoond. Dit woongebied dateert van de 

jaren ’80 en ‘90 en kent een mix van gestapelde woningen, rijenwoningen- twee-onder-een-kappers en 



4 

toelichting bestemmingsplan “Albrandswaard Noord” 

ontwerp 

vrijstaande woningen. Centraal in dit gebied bevindt zich een (openbare) basisschool. Ook bevinden zich nog een 

hotel/brasserie/eetcafé en een bedrijf. 

 

Ten oosten van de Oud Rhoonsedijk bevinden zich, naast enkele woningen, een begraafplaats met bijbehorend 

uitvaartcentrum, een kantoor, een sporthal, een braakliggende terrein en nog een wooncomplex met in de plint 

verschillende (dienstverlenende) bedrijven.  

 

De Viaductweg – die in het oosten van het deelgebied ligt – geldt als belangrijke toegangsweg vanuit Rhoon-

Noord richting het centrum van Rhoon. 

 

3. Kasteel van Rhoon 

Het kasteel van Rhoon met bijbehorende tuinen zijn toegankelijk voor (extensief) recreatief gebruik. Het kasteel is 

in gebruik is als een horecagelegenheid. In het kasteel zelf kan worden getrouwd in één van de zeven af te huren 

zalen, kan worden gegeten en gedronken in het bijbehorende restaurant en vinden wijnproeverijen plaats. Naast 

zalenverhuur in het kasteel is het ook mogelijk  te overnachten in het bijbehorende Koetshuis.  

 

Het kasteel is omgeven door een Engelse tuin, een Baroktuin en het Kasteelbos. Deze tuinen hebben veelal 

cultuurhistorische waarden. De tuin ten noorden van het kasteel is vaak in gebruik als parkeerplaats bij partijen en 

gelegenheden.  

 

4. Dijklinten 

Albrandswaard Noord bestaat van oudsher uit verschillende (vaak historische) dijklinten. Omdat deze dijklinten 

stedenbouwkundig en landschappelijk gezien anders zijn opgebouwd dan de woongebieden, zijn deze apart 

beschreven. In dit geval behoren de Slotvalkensteinsedijk, de Poortugaalseweg, de Slotsedijk de Rhoonsedijk, de 

Oud Rhoonse dijk, de Molendijk en de Kleidijk. 

 

Aan alle hiervoor genoemde linten is sprake van verschillende functies. De (vaak) vrijstaande woningen worden 

afgewisseld door bedrijven. Het achterliggende landschap van het buitengebied – in dit geval veelal aangeplant 

bos – zorgt voor unieke locaties aan de dijk. De dijken vormen als het ware de verbinding tussen stad en land. Op 

dit moment wordt zijdelings aan dit bestemmingsplan, een zogenoemde lintenvisie opgesteld. Deze visie gaat in 

op de bestaande kwaliteiten, maar ook op de toekomstige (bouw)mogelijkheden aan de linten. 

 

5. Tuincentra 

In het oosten van het plangebied - aan de Stationsstraat - is een gebied aanwezig waar zich drie tuincentra 

bevinden: achtereenvolgens de Plantenhal, de Intratuin en Van Rosmalen. Al deze bedrijven hebben 

gemeenschappelijk de verkoop van tuinartikelen. Dat is dan ook de reden dat ze zijn geclusterd in hetzelfde 

gebied.  

 

6. Buitengebied 

Het plangebied bestaat voor een groot gedeelte uit buitengebied, en dan met name bos. In mindere mate is 

agrarisch gebruik aanwezig. Deze agrarische gebieden liggen de tussen de Molendijk en de Stationsstraat, ten 

noordwesten van het deelgebied ‘Rhoon-Noord’ en ter plaatse van de buisleidingenstraat (zie hieronder). Bos 

Valckestein, Polder Zwaardijk en Polder het Binneland maken deel uit van het buitengebied. 

 

Ook komen vele watergangen voor en is sprake van wegen die het landschap doorsnijden (zie ook dijklinten).  

 

7. Buisleidingenstraat 

De buisleidingenstraat is een leidingenstraat die dwars door Albrandswaard Noord heen loopt. Een 

buisleidingenstraat maakt het mogelijk meerdere leidingen ondergronds over hetzelfde traject te laten verlopen. In 

verband met mogelijk onderhoud van de leidingen is het niet mogelijk om op een buisleidingenstraat te bouwen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Engelse_tuin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_tuin
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Ook is het niet mogelijk bomen of ander opgaand groen aan te planten. In het geval van deze buisleidingenstraat 

is daar dan ook geen sprake van. 

 

8. Distripark Albrandswaard Eemhaven 

Het Distripark Albrandswaard Eemhaven – liggende ten noorden van de buisleidingenstraat - is een bestaand 

bedrijventerrein voor zwaardere bedrijvigheid gericht op goederendistributie. Daarnaast bevinden zich nog twee 

benzinestations en een restaurant op het bedrijventerrein. Al deze functies liggen op het oosten van het terrein.  

 

Het Distripark wordt in het zuiden afgeschermd door opgaand groen en een wal, zodat achterliggende 

woongebieden en natuur zo min mogelijk hinder ondervinden van het bedrijventerrein.  

 

2.3 Beheer 

 

Het bestemmingsplan voorziet in de eerste plaats in een beheerregeling. Dat wil zeggen dat alle bestaande 

functies (woningen, bedrijven, horeca, etc) volgens de vigerende situatie zijn ingetekend. Daar waar deze 

(negatief) afwijken met de bestaande situatie, is een wijziging doorgevoerd. Voor zover nagegaan is geen sprake 

van illegale situaties. 

 

Bestaande bouw- en goothoogtes worden zoveel mogelijk gehandhaafd of zijn iets ruimer ingetekend. Voor de 

bebouwingsmogelijkheden is zoveel mogelijk uitgegaan van de vigerende situatie (vigerende 

bestemmingsplannen danwel verleende afwijkingen) tenzij deze als een ontwikkeling is meegenomen in dit 

bestemmingsplan. Feitelijk betekent dit dat het bestemmingsplan alle eigenaren de mogelijkheid biedt het huidige 

gebruik voor te zetten.  

 

2.4 Ontwikkelingen 

 

Voordat dit bestemmingsplan is opgesteld, is medio 2012 een nota van uitgangspunten
1
 opgesteld (bijlage 1). In 

deze nota zijn ontwikkelingen opgenomen die in dit bestemmingsplan zijn doorvertaald. Daarnaast hebben sinds 

medio 2012 zich nog enkel andere (kleine) ontwikkelingen voorgedaan. Deze ontwikkelingen – en zoals ze in de 

nota al zijn benoemd – zijn in onderstaande subparagrafen beschreven. Onderscheid is gemaakt in de 

verschillende deelgebieden met bijbehorende volgletter (zie afbeelding 2). Ontwikkelingen die wel in de Nota van 

Uitgangspunten zijn opgenomen, maar niet in deze toelichting zijn benoemd, zijn alsnog - nadat een bestuurlijke 

afweging heeft plaatsgehad - niet meegenomen in dit bestemmingsplan. Ontwikkelingen die niet in de Nota van 

Uitgangspunten zijn opgenomen, maar vervolgens toch voldoende uitgekristalliseerd zijn en nadat een 

bestuurlijke afweging heeft plaatsgehad, zijn alsnog in het voorliggende bestemmingsplan opgenomen. 

 

2.4.1  Valckesteyn 

 

a. Pieter Klobbaertlaan 

Aan de Pieter Klobbaertlaan is sprake van een nieuwbouwproject waarbij al enkele woningen zijn gerealiseerd of 

waarvan de bouwvergunning reeds is verleend. De nog beschikbare percelen kunnen in de toekomst nog worden 

benut voor maximaal één woning per perceel. Van ruime bouwvlakken is nog steeds. Enkel een tuinbestemming 

wordt opgenomen zodat de ‘openbare’ straatkant zo goed als mogelijk onbebouwd blijft. Dit komt het 

stedenbouwkundige beeld van de straat ten goede. In plaats van de eerder voorziene tien woningen, zijn dertien 

woningen voorzien, zoals op afbeelding 3 is weergegeven. De voorgenomen goot- en bouwhoogtes blijven hierbij 

gehandhaafd.  

                                                      
1
 Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan “Albrandswaard Noord”, d.d. 2 juli 2013 
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Afbeelding 3: de ontwikkeling aan de Pieter Klobbaertlaan 

 

2.4.2  Rhoon-Noord 

 

a. Stationsstraat 

Ten westen van de sporthal aan de stationsstraat 1a ligt een braakliggend terrein. Dit terrein kan in de toekomst 

nog steeds ontwikkeld worden voor verschillende functies op basis van het vigerende recht. Naast indoor 

sportactiviteiten kunnen ook maatschappelijke voorzieningen, dienstverlenende instanties, kantoren en horeca-

activiteiten als een hotel en restaurant worden gerealiseerd. De maximale bouwhoogte bedraagt 12 meter. 

 

2.4.3  Kasteel van Rhoon 

 

Met betrekking tot het Kasteel van Rhoon zijn geen ontwikkelingen voorzien. De bestaande situatie blijft 

gehandhaafd.  

 

2.4.4  Dijklinten 

 

a. Slot Valkensteinsedijk 5 

Op basis van vigerend recht is het mogelijk om aan de Slot Valkensteinsedijk 5 één nieuwe woning toe te voegen. 

De bestaande (monumentale) boerderij en hooiberg blijven gehandhaafd. De nieuwe woning is voorzien op de 

noordwestzijde van het perceel. De woning kent een maximum goothoogte van 4 meter en een maximum 

bouwhoogte van 7 meter. 

 

b. Slot Valkensteinsedijk 15 

Aan de Slot Valkensteinsedijk 15 hebben de eigenaren het voornemen de bestaande schuur uit te breiden ten 

behoeve van opslag. Deze uitbreiding gaat niet ten koste van de omgevingskwaliteit, omdat de uitbreiding aan 

achterzijde van het perceel is voorzien. 
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c. Slot Valkensteinsedijk 40 

Deze locatie is een locatie waar zich een (vervallen) woning bevindt. Door een nieuwe (grotere) woning terug te 

bouwen en ten westen daarvan één extra woningen te realiseren, wordt aangesloten op het karakter van de dijk. 

Twee vrijstaande woningen met een oppervlak van maximaal 280 m
2
. Het aangrenzende landschap wordt intact 

gelaten met de komst van de woningen en door de kwaliteit van de locatie te verbeteren zelfs versterkt.  

 

d. Slotsedijk 99 

In het verleden is de Slotsedijk 99 afgebrand. Het voornemen is een nieuwe woning aldaar te realiseren, welke 

anders is gesitueerd en tevens groter is. Deze grotere woning voldoet aan de vraag naar een ruimere woning op 

de desbetreffende locatie. Een omgevingsvergunning voor de woning is al verleend. 

 

e. Oud Rhoonsedijk 21 en 25 

Aan de achterzijde van de percelen aan de Oud Rhoonsedijk 21 en 25 - grenzend aan het buitengebied -  was in 

het verleden sprake van een maatschappelijk bestemming. Doordat de eigenaren van de Oud Rhoonsedijk 21 en 

25 de gronden hebben aangekocht, willen zij deze gronden wijzigen naar een woonbestemming. Door een 

woonbestemming op te nemen zal sprake zijn van een extra bijgebouw (groter dan de erfbebouwingsregeling en 

dus aangeduid als ‘bijgebouwen’) voor beide percelen. Er zal geen sprake zijn van het bewonen van het gebouw. 

De bestaande toegang naar het achterliggende landschap blijft toegankelijk en de bestaande kwaliteit blijft op 

deze manier gewaarborgd. 

 

f. Oud Rhoonsedijk 11 – 22 

Bij de afslag van de Stationsstraat naar de Oud Rhoonsedijk  - tussen de Oud Rhoonsedijk 11 en 22 in - is de 

feitelijke situatie anders dan de vigerende situatie toestaat. Het opnemen van een ruimere tuinbestemming 

richting de Stationsstraat is meer op zijn plaats, in overeenstemming met de feitelijke situatie. 

 

g. Dorpsdijk7 

Aan de Dorpsdijk 7 was in het verleden sprake van agrarische bedrijfsvoering. Deze bedrijfsvoering is in het 

verleden al gestaakt. In plaats daarvan is een vrijstaande woning gebouwd. Bij deze woning is het ook toegestaan 

om een praktijkruimte te hebben. Een ruimtelijke procedure is in het verleden al doorlopen. 

 

h. Dorpsdijk 17 - 19 

Het bedrijf aan de Dorpsdijk 17 – 19 is hedendaags niet meer aanwezig. In plaats daarvan zijn twee woningen in 

de voormalige bedrijfsbebouwing aanwezig. De bestaande goot- en bouwhoogtes zijn gehandhaafd. 

 

Aan de Dorpsdijk 7 was in het verleden sprake van agrarische bedrijfsvoering. Deze bedrijfsvoering is in het 

verleden al gestaakt. In plaats daarvan is een vrijstaande woning gebouwd. Bij deze woning is het ook toegestaan 

om een praktijkruimte te hebben. 

 

i. Hoek Molendijk / Graaf Bentincklaan 

Op de hoek van de Molendijk met de Graaf Bentincklaan is het op basis van vigerend recht nog steeds mogelijk 

een woning te bouwen. Deze woning mag een maximum goothoogte van 7 meter en maximum bouwhoogte van 

11 meter krijgen. Door een woning op deze locatie te bouwen wordt een leegte aan de Molendijk opgevuld. 

 

j. Molendijk 30 -32 

Aan de Molendijk 30 - 32 zijn reeds twee omgevingsvergunningen verleend. Het door vertalen van deze 

omgevingsvergunningen naar dit bestemmingsplan heeft daarom plaats. Sprake is van de bouw van twee ruime 

vrijstaande woningen, passend in het lint van de Molendijk. Hiertoe is ook een beeldkwaliteitplan opgesteld, welke 

aansluiting heeft gevonden op de “Visie Molendijk” (zie ook 2.4.6 onder c). 
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k. Kleidijk 69 

Aan de Kleidijk 69 wordt de mogelijkheid geboden de woning op een grotere afstand van de Kleidijk te bouwen, in 

overeenstemming met andere woningen aan de Kleidijk. Deze eventuele verplaatsing komt het 

stedenbouwkundige beeld van de Kleidijk ten goede omdat de voorgevel van de woning dan niet meer direct op 

de Kleidijk is gebouwd. Daarnaast worden de woningen gesplitst. In plaats van een twee-onder-een-kapwoning is 

straks sprake van twee vrijstaande woningen. 

 

2.4.5  Tuincentra 

 

a. De Plantenhal 

In de huidige situatie is tuincentrum de Plantenhal gelegen aan de noordoostzijde van het perceel. De particuliere 

eigenaar van het perceel is voornemens de huidige kassen op het perceel te slopen. De nieuw te realiseren 

kassen zullen een groter oppervlak beslaan en aan de westkant van het projectgebied gerealiseerd worden. Het 

gaat hierbij om ongeveer 1.750 m
2
 sloop van de bestaande kassen en ongeveer 5.500 m

2
 nieuw te bouwen 

kassen.  

 

Voor deze gewenste ontwikkeling is in het verleden al een ruimtelijke procedure doorlopen en onherroepelijk 

geworden. 

 

b. Intratuin Rhoon 

Intratuin Rhoon kan in de toekomst uitbreiden richting het zuiden, indien dit niet ten koste gaat van het benodigd 

aantal parkeerplaatsen. De huidige bouwmogelijkheden zijn volledig benut met een oppervlak van ruim 13.000 

m
2
. Een uitbreiding van ruim 4.000 m

2
 naar het zuiden voldoet aan de maximale wensen en is het maximaal 

toelaatbare op deze locatie. Een uitbreiding is alleen mogelijk indien wordt voldaan aan de daarbij behorende 

parkeernormering (zie paragraaf 5.2) 

 

Daarnaast is het wenselijk 30% van het verkoopvloeroppervlak te mogen gebruiken voor de verkoop van 

nevenassortiment. Ook is het gewenst 15% van het verkoopoppervlak te mogen benutten voor ondergeschikte 

horeca. 

 

c. Van Rosmalen 

Het laatste tuincentrum in het gebied is Van Rosmalen. Een bouwvlak is wenselijk zodat de bestaande 

bedrijfsactiviteiten kunnen worden gecontinueerd. 

 

2.4.6  Buitengebied 

 

a. Herdenkingsplek Kasteel Valckesteyn 

Kasteel Valckesteyn heeft een belangrijke rol in de geschiedenis van Poortugaal en Rhoon gespeeld. In die tijd 

heeft het onder meer als gevangenis gefungeerd. Het kasteel is in de negentiende eeuw echter gesloopt. 

Inwoners van Poortugaal, Rhoon en omstreken kochten de oude stenen en bouwden er schuren en delen van 

boerderijen van. De plek waar het kasteel ooit gestaan heeft, is bewaard gebleven.  

 

De locatie bevindt zich ten westen van de Slotsedijk, achter het perceel Slotsedijk 165. De contouren van het slot 

zijn hedendaags nog steeds herkenbaar. Omdat het kasteel een belangrijke betekenis voor Poortugaal en Rhoon 

had, wordt op de desbetreffende plek een tastbare herinnering gerealiseerd in de vorm van een 

herdenkingsplaats. 

 

b. Zwaardijk 11 t/m 17 

Aan de zwaardijk 11 en 13 is sprake van een bestaande situatie, waarbij aan de Zwaardijk 13 bedrijvigheid is 

toegestaan. Daarnaast hebben zich nog enkele ontwikkelingen voorgedaan die in dit bestemmingsplan worden 
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opgenomen. Naast een kinderopvang aan de Zwaardijk 17 is het in het noorden mogelijk gemaakt een 

bedrijfswoning te realiseren aan de zwaardijk 15. Deze woning behoort toe aan de bedrijvigheid die behorende bij 

de Zwaardijk 13. Een ruimtelijke procedure is al doorlopen. 

 

c. Visie Molendijk 

OP 19 juni 2012 is de “Visie Molendijk” vastgesteld door de gemeenteraad (bijlage 2). Deze visie – waarbij variant 

Hoogstad van de eigenaren van de gronden als basis geldt - ziet op het kwalitatief verbeteren van de gronden 

gelegen tussen de Molendijk en de Stationsstraat. De kwaliteitsverbetering ziet ook op het toevoegen van 

maximaal 28 nieuwe woningen in het gebied en op het maken van een fiets-/wandelverbinding tussen Rhoon 

Centrum en de recreatieve gronden in Albrandswaard Noord. Omdat aan de Molendijk 30 – 32 al twee vrijstaande 

woningen mogelijk worden gemaakt en de ruimtelijke procedure daarvoor al is doorlopen (zie ook paragraaf 2.4.4 

onder k), zijn nog maar maximaal 26 woningen mogelijk.  

 

De visie is in dit bestemmingsplan doorvertaald middels een wijzigingsbevoegdheid (wetgevingszone). Dit gebied 

ligt over het gebied heen, waarna de gronden in een later stadium kunnen worden gewijzigd. Overigens zijn aan 

deze wijzigingsbevoegdheid regels gebonden, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een beeldkwaliteitplan die 

voldoet aan de Visie Molendijk. Ook zijn maximale goot- en bouwhoogten en het aantal woningen vastgelegd.  

 

2.4.7  Buisleidingenstraat 

 

Met betrekking tot de buisleidingenstraat zijn geen ontwikkelingen voorzien. De bestaande situatie blijft 

gehandhaafd, waarbij de groene uitstraling behouden blijft.  

 

2.4.8  Distripark Albrandswaard Eemhaven 

 

Met betrekking tot het Distripark Albrandswaard Eemhaven zijn geen ontwikkelingen voorzien. De bestaande 

situatie blijft gehandhaafd. De vigerende bestemmingsplanregeling is opgenomen. Deze regeling biedt voldoende 

ruimte voor toekomstige ontwikkelingen. 

 

2.5 Juridische vertaling 

 

De gewenste ontwikkelingen van het plangebied zoals beschreven in vorige paragrafen is juridisch vertaald in de 

planregels en de planverbeelding. In deze paragraaf wordt een nadere toelichting gegeven op deze juridische 

vertaling. 

 

2.5.1  Planmethodiek 

 

De bestemmingsregeling kent een gedetailleerde opzet. Dat wil zeggen dat voor ieder perceel de bestemmingen 

en bouwmogelijkheden zijn vastgelegd: per perceel is door middel van een bouwvlak aangegeven waar de 

hoofdbebouwing (het belangrijkste gebouw op een perceel zoals een woning, kantoor, bedrijf e.d.) gebouwd mag 

worden. Per bouwvlak is vervolgens bepaald welke goot- en/of bouwhoogte de hoofdbebouwing mag hebben. 

Deze regeling geldt voor alle bestemmingen in het plangebied, met uitzondering van de bestemmingen ‘Groen’, 

‘Tuin / Tuin-1’, ‘Verkeer’, ‘Verkeer – Verkeersverblijfsgebied’ en ‘Water’. 

 

Naast een regeling voor de hoofdbebouwing is in het plan ook een erfbebouwingsregeling opgenomen waarin de 

regels zijn bepaald voor bijgebouwen en/of uitbreidingen van de woonruimte. Hoofdregel daarbij is dat bij 

woningen buiten het bouwvlak - afhankelijk van het type woningen - bijgebouwen en uitbreidingen mogen worden 

gebouwd, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Het gedeelte voor de woning mag niet bebouwd 

worden. Deze gronden zijn aangegeven met de bestemming ‘Tuin’ en ‘Tuin – 1’. De bestemming ‘Tuin – 1’ laat 

wel bestaande bebouwing toe. 
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Naast de bebouwingsmogelijkheden, is in het plan ook het toegestane gebruik van de gronden bepaald. Dit is 

vastgelegd in de bestemmingsomschrijving van iedere bestemming. 

 

Ten slotte is in de regels bij het plan nog een aantal flexibiliteitbepalingen (afwijkingen en wijzigingen) opgenomen 

die burgemeester en wethouders de mogelijkheid bieden om bij de uitvoering van het plan af te wijken van de 

algemene bestemmingsregeling. Bijvoorbeeld voor extra bebouwingsmogelijkheden. Bij toepassing van de 

flexibiliteitbepalingen moeten burgemeester en wethouders een aantal in de regels opgenomen randvoorwaarden 

afwegen. 

 

2.5.2  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 voorkomt 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. 

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

In deze paragraaf 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. 

 

Bedrijf 

De voor bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijfsactiviteiten met een milieucategorie 1 en 2 (na 

afwijking is een hogere milieucategorie toegestaan). Tevens zijn de voor Bedrijf aangewezen gronden bestemd 

voor parkeervoorzieningen, erven, groenvoorzieningen en water. Voor een aantal afwijkende functies zijn 

aanduidingen opgenomen. Het betreft onder meer een aanduiding ten behoeve van een tuincentrum (onder 

andere voor Intratuin) alsmede een agrarisch toeleveringsbedrijf. Voor het tuincentrum Intratuin gelden voorts ook 

nog specifieke gebruiksregels die zien op het gebruik van de verkoopvloeroppervlak voor nevenassortiment en 

ondergeschikte horeca. Uitsluitend ter plaatse van de bestaande bedrijfswoningen zijn bedrijfswoningen 

toegestaan. 

Alleen binnen de op de verbeelding opgenomen bouwvlakken mag worden gebouwd. De maximaal toegestane 

goot- en bouwhoogte staan op de verbeelding aangegeven. 

 

Bedrijventerrein 

Voor het bedrijventerrein Distripark Albrandswaard Eemhaven is een aparte regeling opgenomen. Binnen de 

bestemming zijn alleen goederendistributiecentra met milieucategorie 2 en 3.1 toegestaan (na afwijking is een 

lagere en hogere milieucategorie toegestaan). Bijbehorende kantoren, horeca-activiteiten uit categorie 2, 3 en 4 

alsmede bijbehorende voorzieningen zoals parkeervoorzieningen zijn tevens toegestaan. Bedrijfswoningen zijn 

op het Distripark uitgesloten. 

Gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd. De bouwhoogte van gebouwen mag niet meer dan 12 

meter bedragen. Door middel van gebruikmaking van een afwijkingsbevoegdheid zijn hogere bouwhoogtes 

toegestaan. 



11 

toelichting bestemmingsplan “Albrandswaard Noord” 

ontwerp 

Gemengd 

Voor het complex aan de Stationsstraat waar zich op appartementen bevinden en waar op de begane grond 

onder meer sprake is detailhandel en dienstverlening, is de bestemming “Gemengd” opgenomen. Op grond van 

deze bestemming zijn naast voornoemde functies op de begane grond tevens horecabedrijven uit categorie 2, 3 

en 4 en maatschappelijke voorzieningen toegestaan. Daarnaast zijn kantoren mogelijk. Ook bijhorende 

voorzieningen zijn mogelijk, zoals verkeersvoorzieningen, erven en groenvoorzieningen. 

De hoofdgebouwen moeten opgericht worden binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak. Voor de 

toegestane bouw- en goothoogtes is aangesloten bij de bestaande situatie.  

 

Gemengd - 1 

Voor het sportcomplex aan de Stationsstraat is de bestemming “Gemengd-1” opgenomen. Binnen deze 

bestemming zijn indoor sportactiviteiten, maatschappelijke voorzieningen, kantoren, dienstverlening en 

horecabedrijven uit categorie 1 en 2 toegestaan. Ook bijbehorende voorzieningen zijn mogelijk.  

De hoofdgebouwen moeten opgericht worden binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak. Ook de 

maximaal toegestane goot- en bouwhoogtes zijn op de verbeelding aangegeven. 

 

Groen 

De voor groen aangewezen gronden zijn bestemd voor, groen, water, voet- en fietspaden, speelvoorzieningen, 

straatmeubilair, nutsvoorzieningen en gemalen. Deze groenbestemming is aanwezig ter bescherming van het 

aanwezige groen. Ook is hierbij aansluiting gevonden op de (ontwerp) structuurvisie van de gemeente 

Albrandswaard. 

 

Horeca 

Binnen het plangebied bevinden zich twee horecagelegenheden, te weten het Kasteel van Rhoon en Wapen van 

Rhoon. Beide horecagelegenheden hebben een maatbestemming gekregen. Ter plaatse van het Kasteel van 

Rhoon is een partycentrum met nachtverblijf en ter plaatse van het Wapen van Rhoon een horecagelegenheid uit 

categorie 1 tot en met 4 van de Staat van Horeca-activiteiten. 

Hoofdgebouwen mogen alleen binnen het bouwvlak worden gebouwd. De bestaande goot- en bouwhoogte geldt 

daarbij als maximum. 

 

Kantoor 

Binnen het plangebied is sprake van twee kantoorbestemmingen. Het betreft bestaande kantoren aan de 

Stationsstraat en aan de Dorpsdijk. Binnen de desbetreffende bestemmingen zijn kantoren toegestaan alsmede 

bijbehorende parkeervoorzieningen, erven, groenvoorzieningen en water. 

Hoofdgebouwen mogen alleen binnen het bouwvlak worden gebouwd. Op de verbeelding is opgenomen wat de 

maximaal toegestane goot- en/of bouwhoogte is van de hoofdgebouwen. 

 

Maatschappelijk 

De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor maatschappelijke voorzieningen alsmede 

bijbehorende parkeervoorzieningen, erven, groenvoorzieningen en water.  

Gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak. Op de verbeelding is de maximaal 

toegestane goot- en/of bouwhoogte voor de hoofdgebouwen opgenomen. Voor de herdenkingsplaats van het 

voormalige kasteel Valckesteyn is een bouwaanduiding opgenomen.  

 

Maatschappelijk – begraafplaats 

Voor de begraafplaats aan de Viaductweg is een aparte bestemming opgenomen. Ter plaatse is een 

begraafplaats met bijbehorend uitvaarcentrum toegestaan. Tevens zijn bijbehorende parkeervoorzieningen, 

groenvoorzieningen en water toegestaan.  

Gebouwen mogen alleen binnen het bouwvlak worden gebouwd. De bouwhoogte daarvan mag niet meer 

bedragen dan 5 meter. 

file:///C:/Users/bverhoeven/AppData/temp/crosslink
file:///C:/Users/bverhoeven/AppData/temp/crosslink
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Natuur 

Voor de gronden die in de nabijheid van het Kasteel van Rhoon liggen, is een natuurbestemming opgenomen. De 

natuurbestemming is bedoeld voor de duurzame instandhouding van het ter plaatse aanwezige park met inbegrip 

van de daarin gelegen houtopstanden, wieden, waterpartijen en overige natuurelementen. Tevens is de beoogd 

de bestemming de landschapswaarde en cultuurhistorische waarde te behouden, versterken en ontwikkelen. 

Er zijn binnen de natuurbestemming geen gebouwen toegestaan. 

 

Natuur - Bosgebied 

Een omvangrijk deel van het plangebied heeft de bestemming “Natuur-Bosgebied”. Het betreft natuurgebied dat 

in hoofdzaak bestemd is voor bos en tevens voor natuurontwikkeling, extensieve dagrecreatie, houtproductie en 

bosbeheer alsmede bijbehorende voorzieningen in de zin van voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, 

groenvoorzieningen en water. 

Er mogen geen gebouwen worden gebouwd. Voor het uitvoeren van bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, 

of werkzaamheden is een vergunning nodig. 

 

Tuin/Tuin-1 

De bestemming ‘Tuin’ is opgenomen voor tuinen die grenzen aan het openbaar gebied. Deze tuinen dragen bij 

aan het groene karakter van Rhoon. Binnen de bestemming “Tuin” is sprake van zeer beperkte 

bebouwingsmogelijkheden. Binnen de bestemming “Tuin – 1” zijn deze bebouwingsmogelijkheden ruimer, in die 

zin dat bestaande bouwwerken die afwijken van de toegestane maatvoeringen zijn toegestaan. Binnen de 

bestemmingen is op bepaalde locaties een aanduiding opgenomen ten behoeve van het parkeren. Ter plaatse 

van de aanduiding dient ten minste dienen de gronden gebruikt te worden voor ten minste één parkeerplaats per 

woning. 

 

De bestemming loopt tot 3 meter achter de voorgevel. Dit is een bewuste keuze zodat de stedenbouwkundige 

opzet - zoals deze ten tijde van de bouw van vele woningen is bedacht - zoveel mogelijk blijft gehandhaafd.  

 

Verkeer 

Dit betreffen wegen met een wijkontsluitingsfunctie. Bepaald is dat binnen deze bestemming ten hoogste twee 

rijbanen mogen worden gerealiseerd die ingericht zullen worden als 50 km/u-wegen. Verder zijn 

parkeervoorzieningen, pleinen en speelvoorzieningen ook toegestaan.  

 

Verkeer - Verblijfsgebied 

De bestemming ‘Verkeer – Verblijfsgebied’ is opgenomen voor de buurtontsluitingswegen. Het betreft wegen met 

de nadruk op de verblijfsfunctie en een inrichting als woonerf (30 km/u - wegen).  

 

Water 

De voor deze bestemming aangewezen gronden zijn bestemd voor water, waterberging en waterhuishouding,  

extensief recreatief medegebruik, duikers, groen voorzieningensteigers en bruggen. 

 

Wonen 

De meeste woningen in het plangebied zijn bestemd als ‘Wonen’. Afwijkende functies zijn met een aanduiding op 

de verbeelding aangeduid. Tevens zijn bijbehorende parkeervoorzieningen en erfgtoegangswegen alsmede de 

mogelijkheid voor een bed-and-breakfast toegestaan. 

Naast wonen is tevens praktijkruimte voor beroepsmatige activiteiten toegestaan (het gebruik ten aanzien van 

praktijkruimte is geregeld in de algemene gebruiksregels).  

 

Het aantal woningen in het plangebied mag niet meer bedragen dan het bestaande aantal woningen. Als nog 

geen sprake is van bestaande woningen, maar deze nog gerealiseerd moeten worden, is met een aanduiding 

opgenomen hoeveel woningen gerealiseerd mogen worden. De woningen mogen alleen binnen de op de 
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verbeelding opgenomen bouwvlakken worden gebouwd. De maximaal toegestane goot- en bouwhoogte is op de 

verbeelding aangegeven. Buiten de bouwvlakken zijn aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

toegestaan. Ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ is van die regeling afwijkende erfbebouwing 

toegestaan. Tevens is voor bepaalde locaties een aanduiding “specifieke bouwaanduiding – tuinmuur” 

opgenomen. Op grond van die aanduiding is een tuinmuur met een maximale bouwhoogte van 2,3 meter 

toegestaan. 

 

Tot slot is een bed-and-breakfastregeling toegevoegd. Deze bed-and-breakfast maakt het mogelijk een bed-and-

breakfast op te richten. Belangrijke voorwaarden voor de bed-and-breakfast zijn dat deze niet meer dan 50% van 

de gezamenlijke vloeroppervlakte van het hoofdgebouw bedragen en dat maximaal 7 kamers van maximaal 30 

m
2
 aanwezig zijn. 

 

Leiding – Brandstof 

De voor “Leiding – Brandstof” aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemmingen, mede bestemd voor een brandstoftransportleiding met de daarbij behorende bouwwerken en 

andere werken. De belangen van de dubbelbestemming zijn primair ten opzichte van de belangen van de ander 

daar voorkomende bestemmingen. 

 

Leiding – Gas 

De voor ‘Leiding – Gas’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, 

mede bestemd voor een gasleiding met de daarbij behorende bouwwerken en andere werken. De belangen van 

de dubbelbestemming zijn primair ten opzichte van de belangen van de ander daar voorkomende bestemmingen. 

 

Leiding – Hoogspanningsverbinding 

De voor “Leiding – Hoogspanningsverbinding” aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor een bovengrondse hoogspanningsverbinding met de daarbij 

behorende bouwwerken en andere werken. De belangen van de dubbelbestemming zijn primair ten opzichte van 

de belangen van de ander daar voorkomende bestemmingen. 

 

Leiding – Leidingenstrook 

De voor “Leiding – Leidingenstrook” aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemmingen, mede bestemd voor een ondergrondse leidingenstraat met de daarbij behorende bouwwerken en 

andere werken. De belangen van de dubbelbestemming zijn primair ten opzichte van de belangen van de ander 

daar voorkomende bestemmingen. 

 

Leiding – Olie 

De voor “Leiding - Olie” aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, 

mede bestemd voor een olieproductenleiding met de daarbij behorende bouwwerken en andere werken. De 

belangen van de dubbelbestemming zijn primair ten opzichte van de belangen van de ander daar voorkomende 

bestemmingen. 

Waarde - Archeologie - 1  

Voor de terreinen met vindplaatsen die zijn opgenomen in de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de Provincie 

Zuid-Holland en het kasteelterrein Valkestein (Waarde - Archeologie - 1), geldt in principe behoud in situ. Voor 

deze terreinen geldt een bouwregeling en een omgevingsvergunning voor alle werken, geen bouwwerk zijnde, en 

voor alle bouw- en graafwerkzaamheden (dus ongeacht de diepte en het terreinoppervlak van de verstoring). 

 

Waarde - Archeologie - 2  

 Voor het gebied dat samenvalt met de vermoede loop van de oude kreek (Waarde - Archeologie - 2) geldt een 

bouwregeling en een omgevingsvergunning voor alle bouw- en graafwerkzaamheden (inclusief heien) die dieper 

reiken dan 0,3 m beneden maaiveld en die tevens een terreinoppervlak beslaan groter dan 100 vierkante meter. 

file:///C:/Users/bverhoeven/AppData/temp/crosslink%23s108%23False%23False%23False%23True%23Leiding-Gas%23Leiding%20-%20Gas
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Waarde - Archeologie - 3 

Voor de binnen het plangebied gelegen dijken met een strook grond ter weerszijden daarvan, alsmede voor het 

historisch dorp Rhoon (Roden) in de uitbreiding van circa 1850 (Waarde Archeologie - 3), geldt een bouwregeling 

en een omgevingsvergunning voor werken, geen bouwwerk zijnde, voor bouw- en graafwerkzaamheden (inclusief 

heien) die dieper reiken dan 0,5 m beneden maaiveld en die tevens een terreinoppervlak beslaan groter dan 100 

vierkante meter. 

 

Waarde - Archeologie – 4 

Voor bijna het gehele gebied ten westen van de lijn Slotsedijk - Rhoonsedijk – Oud Rhoonsedijk (Waarde - 

Archeologie - 4) geldt een bouwregeling en een omgevingsvergunning voor alle bouw- en graafwerkzaamheden 

(inclusief heien) die dieper reiken dan 0,5 m beneden maaiveld en die tevens een terreinoppervlak beslaan groter 

dan 200 vierkante meter. 

 

Waarde - Archeologie - 5 

Voor het gebied ten oosten van de lijn Slotsedijk - Rhoonsedijk - Oud Rhoonsedijk  en een gebied met een lagere 

verwachting in het uiterste zuiden van het plangebied (Waarde - Archeologie - 5) geldt een bouwregeling en een 

omgevingsvergunning voor alle bouw- en graafwerkzaamheden (inclusief heien) die dieper reiken dan 1,0 m 

beneden maaiveld en die tevens een terreinoppervlak beslaan groter dan 200 vierkante meter. 

 

Waarde – Cultuurhistorie 

Voor de voormalige waterkering langs de dijken is een dubbelbestemming opgenomen die de cultuurhistorische 

waarden en belangen van de voormalige waterkering beschermd. 

 

Waterstaat 

Op gronden langs hoofdwatergangen en overige hoofdwatergangen (dubbelbestemming ‘Waterstaat’) geldt een 

keurstrook van het Waterschap Hollandse Delta. Binnen deze bestemming zijn alleen ontwikkelingen toegestaan 

indien waterstaatkundige belangen van de hoofdwatergang dit toelaten. 

 

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. 

 

Algemene bouwregels 

In dit artikel is een aantal aanvullende bouwregels opgenomen die voor alle bestemmingen kunnen gelden. 

Bijvoorbeeld extra bouwmogelijkheden voor ondergeschikte bouwdelen zoals balkons, galerijen en kelders. Ook 

is voor een aantal onderdelen de bouwverordening van toepassing verklaard. Verder is geregeld dat voor het 

bouwen van geluidsgevoelige objecten moet worden voldaan aan de Wet geluidhinder, zowel voor industrie- als 

voor verkeerslawaai. 

 

Algemene aanduidingsregels 

Aanvullend op de (algemene) bouwregels gelden bijzondere (bouw)bepalingen die met een aanduiding in de 

geometrische plaatsbepaling zijn weergegeven. Het betreft bepalingen die uit het oogpunt van externe veil igheid 

zijn opgenomen alsmede met betrekking tot cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. 
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Algemene afwijkingsregels 

Dit artikel is een aanvulling op de afwijkingsregels uit de bestemmingen waarin nog een aantal algemene 

afwijkingen is 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 (nutsgebouwtje) in het 

openbare gebied.  

 

Algemene wijzigingsregels 

In dit artikel is een aantal algemene wijzigingsregels opgenomen. Het betreft hier een standaardregeling die het 

mogelijk maakt om bij de uitvoering van bouwplannen beperkte afwijkingen van het plan mogelijk te maken die 

niet met een omgevingsvergunning voor afwijken geregeld kunnen worden. Bijvoorbeeld een geringe wijziging 

van de bestemmingsgrens. Daarnaast is ook het wijzigingsgebied voor de visie Molendijk in deze regels 

opgenomen, met bijbehorende regels. 

 

Algemene procedureregels 

In dit artikel is aangegeven welke procedure gevoerd dient te worden in geval van afwijken bij 

omgevingsvergunning en bij wijzigen. 

 

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. 
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Deel C  Verantwoording 
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3. Ruimtelijke Ordening 
 

3.1  Kader 

 

3.1.1  Rijksbeleid 

 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

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.  

 

De gemeente Albrandswaard voegt via dit bestemmingsplan nieuwe woningen toe aan het al bestaande 

woningbestand. Het toevoegen van woningen is een regionale aangelegenheid en verantwoord in paragraaf 

3.1.2. Ook zijn een aantal woningen die nog kunnen worden gerealiseerd in een eerdere ruimtelijke procedure al 

afgewogen. Het SVIR vormt hiermee geen belemmering voor de haalbaarheid van dit bestemmingsplan. 

 

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 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 inwerkintreding van het besluit zijn aangepast. 

 

Bij besluit van 28 augustus 2012 (inwerkingtreding verwacht op 1 oktober 2012) is het Barro aangevuld met de 

ruimtevraag voor de onderwerpen hoofdinfrastructuur (reserveringen voor hoofdwegen en landelijke spoorwegen 

en vrijwaring rond rijksvaarwegen), de elektriciteitsvoorziening, het regime van de herijkte ecologische 
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hoofdstructuur en waterveiligheid (bescherming van primaire waterkeringen en bouwbeperkingen in het 

IJsselmeergebied).  

Bij besluit van 28 augustus 2012 is tevens het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) aangepast. In het Bro is de ladder 

voor duurzame verstedelijking (duurzaamheidsladder) opgenomen. Als gevolg van deze wijziging zijn gemeenten 

en provincies verplicht om in de toelichting van een ruimtelijk besluit de duurzaamheidsladder op te nemen, 

wanneer een zodanig besluit een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt. 

 

Nationale ruimtelijke belangen 

Binnen het plangebied komen geen nationale ruimtelijke belangen voor. Het Barro vormt gezien het voorgaande 

geen belemmering voor de haalbaarheid van dit bestemmingsplan. 

 

Met betrekking tot het toetsen aan de duurzaamheidsladder wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2. 

 

3.1.2  Provinciaal beleid 

 

Visie Ruimte en Mobiliteit en Verordening Ruimte 

Op 9 juli 2014 hebben Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland de Visie Ruimte en Mobiliteit, het 

Programma Ruimte, het Programma Mobiliteit en de Verordening Ruimte vastgesteld. Het beleid is op 1 augustus 

2014 in werking getreden.  

 

Deze tijd vraag om maatwerk, flexibiliteit en aanpassingsvermogen, onder andere omdat ontwikkelingen minder 

voorspelbaar zijn en demografische ontwikkelingen in de diverse regio’s verschillen. Maatwerk, flexibiliteit, 

aanpassingsvermogen en samenwerking zijn sleutelbegrippen in de Visie Ruimte en Mobiliteit.  

 

De provincie stelt de behoefte van de gebruiker centraal; het aanbod moet afgestemd zijn op de vraag. Daarbij 

zet de provincie in op een efficiënte benutting van de ruimte en de netwerken, met aandacht voor de (ruimtelijk) 

kwaliteit. De provincie heeft vier rode draden benoemd: 

1. beter benutten van wat er is 

2. vergroten van de agglomeratiekracht 

3. verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit 

4. bevorderen van de transitie naar water- en energie efficiënte samenleving.  

 

De vier rode draden zijn uitgewerkt in regelgeving, door het toepassen van: 

A. de ladder voor duurzame verstedelijking  

B. de integrale kwaliteitskaart 

C. het categoriseren van alle gebieden naar kwaliteiten gekoppeld met de aard en schaal van ontwikkelingen. 

 

Ad A. 

De provincie Zuid-Holland past de ladder voor duurzame verstedelijking uit het Bro toe en heeft deze aangevuld 

(Lid 1 Verordening Ruimte): 

 

Lid 1 Ladder voor duurzame verstedelijking 

Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende eisen: 

a. de stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele behoefte, die zo nodig regionaal is afgestemd; 

b. in die behoefte wordt binnen het bestaand stads- en dorpsgebied voorzien door benutting van beschikbare 

gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, of 

c. indien de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stads- en dorpsgebied van de betreffende regio 

kan plaatsvinden, wordt gebruik gemaakt van locaties die, 

- gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden 

ontwikkeld, 
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- passen in de doelstellingen en richtpunten van de kwaliteitskaart van de Visie ruimte en mobiliteit, 

waarbij artikel 2.2.1. van toepassing is, en 

- zijn opgenomen in het Programma ruimte, voor zover het gaat om locaties groter dan 3 hectare. 

 

Onderzoek 

Het bestemmingsplan is in hoofdzaak conserverend van aard. Daarnaast zijn enkele kleinschalige ontwikkelingen 

mogelijk die zien op woningbouw. Drie extra woningen worden toegevoegd aan de Pieter Klobbaertlaan, één 

extra woning wordt toegevoegd aan de Slot Valkensteinsedijk 40 en als laatste worden via een 

wijzigingsbevoegdheid 26 extra woningen (Visie Molendijk) tussen de Molendijk en de Stationsstraat mogelijk 

gemaakt. Een afweging betreffende deze stedelijke ontwikkelingen wordt hieronder nader gegeven. 

 

Pieter Klobbaertlaan 

Aan de Pieter Klobbaertlaan in Poortugaal waren in het verleden 10 vrijstaande woningen voorzien op ruime 

gronden. Inmiddels zijn vier woningen gerealiseerd en twee bouwvergunningen verleende voor de bouw van twee 

andere woningen. Echter, omdat de vraag naar vrijstaande woningen aanwezig blijft, is een wijziging voorzien. In 

plaats van de eerder voorziene 10 woningen, zijn in de toekomst 13 woningen voorzien. Twee van deze extra 

woningen zijn voorzien in het noordoosten en één in het zuidwesten van de Pieter Klobbaertlaan. 

 

Als eerste de regionale afstemming. Met het voorliggende plan worden vier exclusieve kavels getransformeerd tot 

zeven toegankelijkere woonkavels. Door deze transformatie wordt voorzien in woningen die bereikbaar zijn voor 

een breder publiek in een exclusieve woonomgeving tegen het landelijk gebied. In de ‘Woningmarktstrategie en 

Woonvisie Regio Rotterdam 2014 – 2020’ (zie ook paragraaf 4.1) zijn afspraken gemaakt omtrent nieuwe 

woningbouw. Albrandswaard valt daarbij in de regio Zuidrand, samen met Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam 

(Zuid). Daarnaast zijn ook woningbouwcorporaties betrokken bij de totstandkoming van de woningmarktstrategie.  

 

Concrete samenwerkingsafspraken zien op het delen van lokale woonvisies/prestatieafspraken, het gezamenlijk 

analyseren waar lokale afspraken elkaar ondersteunen en waar deze afspraken elkaar tegenwerken. Er worden 

woningen in woonmilieus toegevoegd waar een tekort aan is en woningen onttrokken in woonmilieus waar een 

overschot aan is, zoals vastgelegd in het Verstedelijkingsscenario 2020 Regio Rotterdam. In de BAR-gemeenten 

is een beperkte toename van grondgebonden suburbaan, landelijk en dorps wonen mogelijk. Uitzonderingen zijn 

mogelijk, mits het om een zeer specifieke opgaven gaat, zoals de (suburbaan compacte) centrumontwikkelingen 

in de BAR-gemeenten, die specifiek bedoeld zijn om de doorstroming van de lokale (oudere) bevolking op gang 

te brengen. Dat betekent dat de ontwikkeling aan de Pieter Klobbaertlaan passend is binnen de 

samenwerkingsafspraken. Binnen de gemeente Albrandswaard zijn in ieder geval 177 woningen voorzien tot 

2019. Deze woningen komen voort uit concrete afspraken, waar de ontwikkeling aan de Pier Klobbaertlaan geen 

deel van uitmaakt. Echter, zoals uit het Verstedelijkingsscenario 2020 Regio Rotterdam blijkt, is binnen de 

gemeente Albrandswaard een tekort aan grondgebonden suburbaan, landelijk en dorps wonen. De ontwikkeling – 

die landelijk en dorps wonen mogelijk maakt - wordt daarmee haalbaar geacht.  

 

Daarnaast is de ontwikkeling voorzien in een bestaand woongebied (sub b), in overeenstemming met het 

Programma Ruimte van de provincie Zuid-Holland. Door het optimaal inrichten van het plangebied wordt voldaan 

aan het uitgangspunt om eerst een bestaand stedelijke locatie te benutten voor een stedelijke ontwikkeling. Sub c 

is niet van toepassing aangezien de ontwikkeling binnenstedelijk plaats heeft en al goed ontsloten is middels de 

Pieter Klobbaertlaan.  

 

Slot Valkensteinsedijk 40 

Ook met betrekking tot de Slot Valkensteinsedijk 40 in Poortugaal is sprake van nieuwe stedelijke ontwikkeling. 

De bestaande woning wordt gesloopt en de herbouw van een grotere woning vindt plaatst. Daarnaast wordt ten 

westen van die woningen één extra woning wordt toegevoegd. Deze ontwikkeling ziet feitelijk op het toevoegen 

van één extra woning.  
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Zoals bij de ontwikkeling aan de Pieter Klobbaertlaan al is beschreven, is een behoefte aan suburbaan, landelijk 

en dorps wonen. Dat betekent dat de ontwikkeling aan de Slot Valkensteinsedijk 40 passend is binnen de 

samenwerkingsafspraken. Binnen de gemeente Albrandswaard zijn in ieder geval 177 woningen voorzien tot 

2019. Deze woningen komen voort uit concrete afspraken, waar de ontwikkeling aan de Slot Valkensteinsedijk  

geen deel van uitmaakt.  Echter, zoals uit het Verstedelijkingsscenario 2020 Regio Rotterdam blijkt, is binnen de 

gemeente Albrandswaard een tekort aan grondgebonden suburbaan, landelijk en dorps wonen. De ontwikkeling 

die landelijk en dorps wonen mogelijk maakt - wordt daarmee haalbaar geacht. 

 

De locatie bevindt zich weliswaar niet binnen een bestaand woongebied (sub b), maar wel aan een overwegend 

woonlint. Daarnaast is de locatie al goed ontsloten op de Slot Valkensteinsedijk. Gebruik wordt gemaakt van de 

bestaande ontsluiting richting het perceel. Sub c van de ladder voor de duurzame verstedelijking is daarmee 

gewaarborgd.   

 

Visie Molendijk 

Als laatste maakt het bestemmingsplan het mogelijk – middels een wijzigingsbevoegdheid – om 26 extra 

woningen te realiseren in het gebied tussen de Molendijk en de Stationsstraat. Deze 26 woningen zijn allen 

voorzien buiten het bestaand woongebied (sub b).  

 

Zoals ook bij voorgaande ontwikkelingen is beschreven, is een behoefte aan suburbaan, landelijk en dorps 

wonen. Dat betekent dat de ontwikkeling van maximaal 26 woningen passend is binnen de 

samenwerkingsafspraken. Binnen de gemeente Albrandswaard zijn in ieder geval 177 woningen voorzien tot 

2019. Deze woningen komen voort uit concrete afspraken, waar de ontwikkeling aan de Slot Valkensteinsedijk  

geen deel van uitmaakt.  Echter, zoals uit het Verstedelijkingsscenario 2020 Regio Rotterdam blijkt, is binnen de 

gemeente Albrandswaard een tekort aan grondgebonden suburbaan, landelijk en dorps wonen. De ontwikkeling 

wordt daarmee haalbaar geacht en wordt voldaan aan sub a. Overigens zijn de 26 woningen opgenomen in de 

Visie Molendijk, welke als bijlage 1 bij deze toelichting is gevoegd. In die visie wordt gesproken over 28  

woningen. Echter, twee woningen zijn al gerealiseerd, in overeenstemming met de Visie Molendijk. In totaal zijn 

daardoor nog 26 woningen mogelijk. 

 

Zoals uit de visie blijkt, is sprake van een verrommeld gebied, buiten het stedelijke gebied (sub b). Dit gebied kan 

kwalitatief worden verbeterd door wonen, recreatie en weide te combineren. Deze kwaliteitsverbetering is breed 

gedragen en met omwonenden van de Molendijk afgestemd. Daarnaast heeft de gemeenteraad van 

Albrandswaard op 19 juni 2012 de visie vastgesteld, vooruitlopend op de bijbehorende ruimtelijke procedure. In 

dit bestemmingsplan is vervolgens gekozen voor het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid. Dit betekent dat 

voorwaarden zijn gebonden aan de uitwerking van de wijzigingsbevoegdheid. Zo mag het aantal nieuwe 

woningen bijvoorbeeld niet meer bedragen dan 26, dient een beeldkwaliteit- en inrichtingsplan te worden 

voorgelegd welke aansluit op de Visie Molendijk, en zijn de goot- en bouwhoogten vastgelegd. Hoewel de 

ontwikkeling buiten het stedelijke gebied is voorzien, is sprake van het toevoegen van landelijk woningen. Deze 

woningen zijn niet te realiseren in stedelijk gebied binnen de gemeente. Daarnaast heeft de gemeente 

kwaliteitsverbetering van het gebied voor ogen, zoals hierboven als is beschreven en ook in de Visie Ruimte en 

mobiliteit is vastgelegd. Verder blijven volgens die provinciale visie ook buiten de bebouwde ruimte (waar hier 

sprake van is) nieuwe woon- en werklocaties mogelijk en wenselijk.  

 

Zoals in de regels behorende bij de wijzigingsbevoegdheid is opgenomen, dient in ieder geval te zijn voldaan in 

voldoende parkkeergelegenheden en dient het aspect mobiliteit goede te zijn afgewogen. Concreet betekent dit 

dat parkeren op eigen terrein plaats dient te hebben en een goede verkeersontsluiting naar de woningen dient te 

zijn voorzien. Aan sub c is hiermee ook voldaan door ze te waarborgen in de wijzigingsregels. 
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Ad B.  

De integrale kwaliteitskaart is opgebouwd uit vier lagen: de laag van de ondergrond, de laag van de cultuur- en 

natuurlandschappen, de laag van de stedelijke occupatie en de laag van de beleving. De kwaliteitskaart is 

uitgewerkt in een aantal specifieke richtpunten per laag. Ontwikkelingen moeten rekening houden met deze 

richtpunten. De kwaliteiten zijn uitgewerkt in de gebiedsprofielen.  

 

Onderzoek 

Sprake is van een groot plangebied met verschillende lagen. Op de laag van de ondergrond bevindt het 

plangebied zich grotendeels op een jonge zeeklei in een rivierdeltacomplex. Daarnaast is centraal in het 

plangebied sprake van een rivierzandafzetting. Een klein gedeelte van Valkenstein Oost is vervolgens ook nog 

een oeverwal.  

 

Uit de laag van de cultuur- en natuurlandschappen blijkt dat het gehele plangebied zich op een zeekleipolder 

bevindt. Daarnaast zijn de Slot Valkensteinsedijk, de Slotsedijk en de Dorpsdijk aangewezen als een polderdijk. 

Dit biedt ruimte voor plaatselijke verbreding van het profiel door differentiatie in kaveldiepte. Er liggen hier kansen 

voor ontwikkeling, mits rekening wordt gehouden met de overige karakteristieken van het lint. 

 

Vervolgens de laag van de stedelijke occupatie. Uit deze laag blijkt dat de woon- en werkgebieden zijn 

aangewezen als een stedelijke agglomeratie. Deze randen van deze agglomeratie zijn aangezien als een 

dorpsrand. Tussen bebouwd gebied en landschap is een geleidelijke overgang. Stedelijke en landelijke 

programma’s vloeien in elkaar over. Het zijn gebieden met een hybride uitstraling en betekenis: 

recreatiegebieden, sportvelden, volkstuincomplexen, golfbanen, enzovoorts. Er wordt een geïntegreerde 

ontwikkeling ontworpen van woon-, werk-, productie- en vrijetijdslandschappen die zoveel mogelijk aansluiten bij 

de ruimtelijke kwaliteiten van het omringende landschap en met een goede dooradering van recreatieve routes. 

 

Als laatste de laag van de beleving. Het buitengebied is aangewezen als een recreatiegebied, met uitzondering 

van het gebied waarvoor de Visie Molendijk is vastgesteld. Het kasteel van Rhoon en haar omgeving vervolgens, 

is aangewezen als een natuurgebied en is tegelijkertijd aangewezen als een landgoedbiotoop. De Slot 

Valkensteinsedijk, de Slotsedijk en de Dorpsdijk zijn op deze laag aangewezen als een fietsroute. De slot 

Valkensteinsedijk is aangewezen als een gebied met een hoge archeologische waarde. 

 

Het bestemmingsplan is grotendeels conserverend van aard. Daar waar ontwikkelingen plaatshebben, wordt 

aangesloten op bovenstaande. Aan de linten wordt de mogelijkheid geboden om ontwikkelingen toe te staan, mis 

deze aansluiten op het omliggende landschap. Met betrekking tot de Slot Valkensteinsedijk 40 is daar in ieder 

geval sprake van. Daarnaast is naast de ontwikkeling van de 26 woningen bij de Molendijk ook sprake van het 

realiseren van een recreatieve route. Deze route zorgt voor een goede dooradering tussen het centrum van 

Rhoon richting het noordelijk gelegen achterland. Met de ontwikkeling is sprake van een geleidelijke omvang van 

stedelijk naar landelijk gebied.  

 

Ad C.  

De provincie heeft gebieden ingedeeld in drie beschermingscategorieën: 

- Beschermingscategorie 1: gebieden met topkwaliteit (bv. EHS en Natura2000 en cultuurhistorische 

kroonjuwelen). Ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden met beschermingscategorie 1 zijn in beginsel alleen 

mogelijk voor zover ze bijdragen aan het behoud of de ontwikkeling van de specifieke waarden. 

- Beschermingscategorie 2: gebieden met bijzondere kwaliteit (weidevogelgebieden buiten EHS, groene 

buffers, graslanden in Bollenstreek en openbare recreatiegebieden). Ruimtelijke ontwikkelingen in deze 

gebieden zijn mogelijk, maar met inachtneming van het instandhouden van de specifieke waarden. 

- Beschermingscategorie 3: overige gebieden.  
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Afhankelijk van de aard en de schaal van de ontwikkeling is er sprake van inpassing (gebiedseigen ontwikkeling, 

passend bij aard en schaal landschap), aanpassing (gebiedsvreemde ontwikkeling, met maatregelen passend te 

maken aan aard en schaal van het landschap) en transformatie (niet passend bij aard en schaal van het 

landschap). Voor ruimtelijke ontwikkelingen die (in eerste instantie) niet passen bij de aard en/of de schaal van 

het gebied zijn ontwerpoptimalisaties, inpassingsmaatregelen of aanvullende ruimtelijke maatregelen nodig om de 

ruimtelijke kwaliteit te behouden of te verbeteren. 

Het gaat dan om: 

- Duurzame sanering van leegstaande bebouwing, kassen en/of boom- en/of sierteelt; 

- Wegnemen van verharding; 

- Toevoegen of herstellen van kenmerkende landschapselementen 

- Andere maatregelen waarbij de ruimtelijke kwaliteit verbetert. 

 

De woon- en werkgebieden binnen het plangebied vallen allen binnen beschermingscategorie 3, net als het 

gebied tussen de Molendijk en de Stationsstraat (Visie Molendijk). Binnen deze zone geldt geen specifieke 

voorwaarden voor de bescherming daarvan. Het kasteel van Rhoon en haar omgeving vallen binnen 

beschermingscategorie 1 – gebieden met een bijzondere kwaliteit. Het overige gebied, het buitengebied, valt 

binnen beschermingscategorie 2: gebieden met een specifieke waarde.  

 

Met betrekking tot de eerder genoemde ontwikkelingen geldt het volgende.  

 

Pieter Klobbaertlaan 

Dit gebied valt binnen beschermingscategorie 1. Voorwaarden gelden hier niet. Omdat de ontwikkeling ziet op het 

toevoegen van drie extra woningen binnen het al voorzien stedelijke gebied, zijn hier geen problemen voorzien. 

 

Slot Valkensteinsedijk 40 

Deze locatie is aangewezen als beschermingscategorie 2. Omdat hier een specifieke waarde geldt, zijn 

voorwaarden opgesteld. In dit geval is het gebied aangewezen als een recreatiegebied. Omdat de ontwikkeling 

ter plaatse van de Slot Valkensteinsedijk 40 ziet op het toevoegen van een extra woning, wordt de aanwezige 

waarde niet aangetast. Daarnaast is al sprake van een woonbestemming, deze wordt enkel gesplitst. Het 

recreatieve aspect van het gebied vindt plaats op de dijk en in het bosgebied ten westen en zuiden van de locatie. 

 

Visie Molendijk 

Ook dit gebied valt binnen beschermingscategorie 1. Zoals ook bij de Pieter Klobbaertlaan al blijkt, zijn hier geen 

voorwaarden opgesteld. De ontwikkeling ziet wel op een kwaliteitsverbetering van het gebied en het recreatief 

aantrekkelijker maken daarvan. Een verbinding kan worden gelegd met het aangrenzende recreatiegebied en het 

centrum van Rhoon.  

 

Toetsing SER-ladder 

De Intratuin Rhoon wil in de toekomst de mogelijkheid krijgen uit te breiden naar het zuiden. Omdat sprake is van 

een zone die is aangewezen voor tuincentra wordt de uitbreiding haalbaar geacht. De uitbreiding vindt plaats op 

eigen terrein, kent al een vigerende bedrijfsbestemming en sluit aan op bestaande bebouwing. 

 

Gezien het voorgaande vormt de verordening ruimte geen belemmering voor de haalbaarheid van dit 

bestemmingsplan. Provinciale belangen voortkomend uit de Verordening Ruimte zijn doorvertaald in dit 

bestemmingsplan en juridisch vastgelegd. 

 

Conclusie 

Drie ontwikkelingen in het plangebied zien op het toevoegen van woningbouw. Deze woningbouw dient, daar 

waar mogelijk, regionaal te worden afgestemd. Deze afstemming is opgenomen in het Verstedelijkingsscenario 

2020 Regio Rotterdam en de Woningmarktstrategie en woonvisie Regio Rotterdam 2014 - 2020 . Er is een tekort 
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aan grondgebonden suburbaan, landelijk en dorps wonen, daar waar deze ontwikkelingen op inspelen. Daarnaast 

worden bestaande waarden niet aangetast, maar juist versterkt. Ook de uitbreiding van de Intratuin heeft plaats 

binnen de bestaande bedrijfsbestemming.  

 

3.2 Regionaal beleid 

 

Gebiedsprofiel IJsselmonde 

Voor het gebied IJsselmonde is in navolging van vele andere gebieden in de provincie, een gebiedsprofiel 

opgesteld. Dit gebiedsprofiel omvat een beschrijving van karakteristieken, ontwikkelingen, kwaliteiten en ambities 

in het gebied. Het opgestelde gebiedsprofiel IJsselmonde grenst aan de kern van Rhoon. Enkele belangrijke 

uitwerkingen die voortkomen uit het gebiedsprofiel en van toepassing zijn op Rhoon zijn de volgende: 

1. Rhoon wil zich ontwikkelen tot een chic, modern en duurzaam dorp. Dit komt tot uitdrukking door een 

hoogwaardige inrichting van met name de omgeving van het kasteel, het dorpshart met de Groene Brink en 

het recreatiegebied rondom de jachthaven. 

2. De verschillende sleutellocaties van het dorp worden goed en logisch met elkaar en met het buitengebied 

verbonden. Hierbij fungeert het centrum als concentratiepunt voor routes en attracties en draagt bij aan de 

aantrekkelijkheid van Stadslandschap IJsselmonde. 

3. Er wordt ingezet op het behoud en de versterking van de historische dijklinten. Er is hier beperkt ruimte voor 

nieuwe ontwikkelingen, vanwege de dichtheid van het dijklint. Bij de inpassing van (vervangende) nieuwbouw 

wordt rekening gehouden met de huidige korrel, de nokrichting, het profiel en variatie in bebouwing.  

4. Nieuwe ontwikkelingen worden zoveel mogelijk gerealiseerd binnen bestaand bebouwd gebied. Hierbij 

worden waardevolle patronen en elementen herkenbaar opgenomen in de structuur van de ontwikkeling. 

Waar mogelijk wordt de relatie met het omliggende landschap opgezocht door nieuwe (zicht)relaties. 

 

Voor het bestemmingsplan betekent dit dat bestaande dijklinten gehandhaafd dienen te blijven. In dit 

bestemmingsplan blijven de bestaande dijklinten gehandhaafd. Daarnaast wordt het buitengebied zoveel mogelijk 

verbonden met het centrum. Ook nieuwe ontwikkelingen vinden zoveel mogelijk plaats binnen bestaande stedelijk 

gebied.  

 

3.3 Gemeentelijk beleid 

 

Toekomstvisie Albrandswaard 2025 

De Toekomstvisie Albrandswaard 2025 is vastgesteld op 15 april 2013. 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 

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).  
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5. Gemeente, bewoners, ondernemers, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties zorgen samen voor een 

excellente openbare ruimte. 

 

Het bestemmingsplan kan - ondersteunend aan de Toekomstvisie - een belangrijke rol spelen om initiatieven van 

burgers, organisaties en bedrijven te stimuleren door zo min mogelijk planologische belemmeringen aan te 

brengen. Tegelijkertijd is het ook van belang bestaande kwaliteiten en waarden zoals het landschap en de dorpse 

karakteristiek te behouden. Doordat een gedetailleerde bestemmingsregeling is opgenomen, kan hieraan in 

belangrijke mate tegemoet worden gekomen. De vastgestelde toekomstvisie is ook vertaald in een gemeentelijke 

structuurvisie. Deze structuurvisie is hierna nader beschreven. 

 

Structuurvisie Albrandswaard 

De Structuurvisie Albrandswaard is op 15 april 2013 vastgesteld. Deze structuurvisie is een uitwerking van de 

Toekomstvisie Albrandswaard 2025. De structuurvisie kent een kernkoers. Deze kernkoers is gericht op vijf 

pijlers, te weten: 

1. Van meer naar beter: In plaats van uitbreiden wordt de aandacht verplaatst naar het verbeteren van de 

gebieden die er al zijn. 

2. Identiteit dorpen versteken: Ieder dorp vanuit zijn eigen uitstraling en identiteit versterken. De omliggende 

polders worden hierbij betrokken. 

3. Clusteren: Elk dorpskern gaat een aantrekkelijke berstemming vormen met een eigen maatschappelijk en 

commercieel voorzieningenpakket. Slimme clusters zorgen ervoor dat verschillende functies van elkaars 

aanwezigheid kunnen profiteren. 

4. Recreatie verbeteren: Verzilver de potentie van de strategisch gelegen plekken. In wordt gezet op de 

recreatieve economie. 

5. Uitstraling en beleving verbeteren: etaleer Albrandswaard en ondersteun ondernemerschap. 

 

Het grootste gedeelte van het plangebied bestaat uit recreatieve gronden in de vorm van bos. Deze gronden zijn 

in de structuurvisie aangewezen als een special. Gebieden waar iets bijzonders of extra’s kan gebeuren dat de 

kwaliteit en aantrekkelijkheid van heel Albrandswaard ten goede komt. Een natuurbestemming is opgenomen 

zodat de bestaande kwaliteit gehandhaafd blijft en ruimte is geboden aan (extensieve) recreatie. 

 

Daarnaast ziet de ontwikkeling aan de Molendijk op een kwaliteitsverbetering. Sprake is van een verrommeld 

gebied, welke in de toekomst kan worden benut voor woningenbouw in combinatie met een recreatieve route. 

Ook de ontwikkeling aan de Slot Valkensteinsedijk 40 ziet op het kwalitatief verbeteren van het perceel, met 

aandacht voor het bestaande lint. De ontwikkeling aan de Pieter Klobbaertlaan ziet op het toevoegen van drie 

extra woningen binnen bestaand stedelijk gebied. De vraag naar iets kleinere percelen ter plaatse is aanwezig.  

 

Ook het gebied rondom de Intratuin is onderdeel van de Groene Entree. Dit gebied kan versterkt worden met 

functies die passen bij de uitstraling van “Proef Albrandswaard”. In dit bestemmingsplan is dit gebied aangewezen 

als een bedrijvengebied waarbij de nadruk op tuincentra ligt. De uitbreiding van Intratuin Rhoon betekent een 

versterking van het desbetreffende gebied. Zonder de uitbreiding is de Intratuin niet in staat om te voldaan aan de 

vraag van de klanten. Door de uitbreiding mogelijk te maken kan aan deze vraag worden voldaan. Daarnaast 

betekent een uitbreiding dat meer klanten gebruik kunnen maken van Intratuin Rhoon en daarnaast ook voor de 

omliggende tuincentra Van Rosmalen en De Plantenhal. 

 

Beeldkwaliteitplan Albrandswaard Noord (concept) 

Voor Albrandswaard Noord is een beeldkwaliteit opgesteld. Dit beeldkwaliteitplan geeft spelregels voor 

individuele ontwikkelingen in het buitengebied van Albrandswaard Noord en gaat niet in op de wijken 

Valckensteyn, Rhoon Noord en het Distripark. 
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De spelregels in dit beeldkwaliteitplan zijn gebaseerd op de landschappelijke ondergrond van het gebied, met de 

daarbij passende karakteristieke bouwvormen. Dit in combinatie met de verschillende bossferen in de vier 

deelgebieden die worden onderscheiden. De spelregels geven een duidelijke richting, maar laten zeker ook nog 

ruimte voor lokaal maatwerk en de voorkeuren en wensen van (toekomstige) bewoners. Dat is nodig omdat 

geen plek en mens hetzelfde is. Het beeldkwaliteitplan is tot stand gekomen met bewoners en betrokkenen bij het 

gebied. Zij gaven invulling aan de kernwaarden/-kwaliteiten van het gebied. Ook is, in overleg met 

initiatiefnemers, voor een aantal recente ontwikkelingen een schetsontwerp gemaakt.  

 

Naast algemene spelregels zoals verschijningsvorm, positie en oriëntatie, bouwhoogte en kapvorm, materiaal- en 

kleurgebruik, organisatie erf en beplanting en erfinrichting, zijn ook aanvullende spelregels gesteld. Deze regels 

gaan in op dijkwoningen op/onder aan de dijk, dijkwoningen in de polder, erven in de polder/het bos, boskamers 

en boskavels. Tot slot zijn ook inspiratiebeelden opgenomen.  

 

Met betrekking tot het bestemmingsplan ‘Albrandswaard Noord’ is één rechtstreekse ontwikkeling voorzien welke 

getoetst dient te worden aan het beeldkwaliteitplan. Deze ontwikkeling is voorzien aan de Slot Valkensteinsedijk 

40. De ontwikkeling betreft de bouw van twee vrijstaande (dijk)woningen in de polder. De belangrijkste spelregels 

bij de ontwikkeling zijn: 

- dat de bebouwing kleinschalig en individueel dient te zijn; 

- aan- en bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw; 

- dat de richting van de hoofd- en bijgebouwen de richting van de polder volgt en deze haaks staat op de 

dijk/weg,  

- dat het hoofdgebouw op enige afstand staat van de weg/ dubbellint, waardoor het beeld grotendeels door de 

voortuin wordt bepaald; 

- dat de bebouwing uit een bouwlaag met een kap bestaat; 

- dat de woningen in de polder doorgaans van baksteen, of houten delen zijn. De kap bestaat uit keramische 

pannen; 

- de polderwoning is georiënteerd op de weg/dubbellint, dus maak van de wegzijde een voorkant, met een 

voortuin (tuinbeplanting); 

- gebruik sloten als erfgrens; 

 

Kijkend naar bovenstaande, voldoet de ontwikkeling aan de spelregels. Twee vrijstaande woningen worden 

gerealiseerd, welke ieder uit één bouwlaag met kap bestaan. Overige spelregels worden ook behaald. In dit 

bestemmingsplan is dit doorvertaald op de verbeelding en in de regels.  

 

3.4 Conclusie 

 

Gezien het voorgaande vormen het rijks-, provinciaal, en gemeentelijk beleid geen belemmering voor de 

haalbaarheid van dit bestemmingsplan. 
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4. Volkshuisvesting 

 

4.1  Kader 

 

Woonvisie  

Op 1 juli 2011 is de Woonvisie bekend gemaakt, deze visie volgt de 'Nota wonen; Mensen, Wensen, Wonen' uit 

2002 op.  

 

De beleidsagenda van de Woonvisie volgt kort gezegd drie hoofdlijnen: 

- verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op huur- en koopmarkt; 

- het verbeteren van de condities voor investeringen op de woningmarkt; 

- het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in dorpen en steden. 

 

De Woonvisie bevat verschillen over de provinciale rol ten opzichte van de Structuurvisie Infrastructuur en 

Ruimte.  De minister heeft daarop aangegeven dat de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) het leidende 

document is. De SVIR als leidend document betekent dat, anders dan in de Woonvisie, de provincies vooraf 

sturen op woningbouwprogrammering omdat zij een integrale ruimtelijke afweging kunnen maken. Daarnaast zijn 

er in de Woonvisie rijksdoelstellingen benoemd, die niet als zodanig terugkomen in de SVIR. 

 

Versterken vertrouwen koopmarkt  

Het kabinet wil het eigenwoningbezit structureel bevorderen. Volgens Donner draagt een eigen woning bij aan het 

opbouwen van eigen vermogen en daarmee aan zelfredzaamheid van burgers. Ook beïnvloedt eigenwoningbezit 

in positieve zin de betrokkenheid bij de woonomgeving en de leefbaarheid van buurten en wijken, aldus de 

minister in de Woonvisie. Hieronder de maatregelen uit de Woonvisie die betrekking hebben op de koopmarkt. 

- Hypotheekrenteaftrek intact en strengere hypotheekvoorwaarden; 

- Verlaging overdrachtsbelasting van 6% naar 2%; 

- Projectontwikkelaars mogen corporatiewoningen en Koopgarant woningen tot € 240.000 met korting 

verkopen. 

 

Betere werking huurmarkt 

Het kabinet wil de komende jaren toe naar een huurwoningenmarkt waar huurprijs en gewildheid beter op elkaar 

zijn afgestemd. Op dit moment is er slechts een beperkte relatie tussen de prijs en de gewildheid van 

huurwoningen, schrijft Donner, en het grootste deel (92%) is gereguleerd. Deze situatie leidt volgens de minister 

niet tot een bevredigende verdeling van woonruimte en maakt ontwikkeling van nieuw aanbod niet aantrekkelijk. 

De Woonvisie zet een aantal maatregelen voor de huurmarkt op een rij die eerder al bekend zijn gemaakt: 

- huurders in de sociale huursector met een inkomen boven € 43.000 krijgen 5% extra huurverhoging en 

hogere WWS-punten; 

- huurwoningen in zogenaamde schaarstegebieden krijgen 25 woning-waarderingspunten bij, waardoor de 

maximale huur tot 120 euro per maand kan stijgen; 

- Werkdomein corporaties duidelijk afbakenen op het terrein van wonen, maatschappelijk vastgoed en 

leefbaarheid; Er dient een strikte scheiding te zijn tussen activiteiten die niet tot de kerntaken van 

corporaties horen en de sociale taken, waarvoor staatssteun wordt ontvangen. 

- Intern en extern toezicht op corporaties wordt versterkt middels de nieuwe Woningwet (2012). 

 

Verbeteren investeringscondities woningbouw 

Donner benadrukt in de Woonvisie de noodzaak voor innovatie in de bouwsector. 'Door de economische crisis 

werken traditionele verdienmodellen in de bouw niet meer goed. Het kabinet wil de sector stimuleren deze 

opgave aan te pakken door investeringscondities te verbeteren en belemmeringen weg te nemen', schrijft hij. Om 

dit te bewerkstelligen wil het kabinet onder andere beperkingen in het ruimtelijk beleid wegnemen zodat er meer 

ruimte ontstaat voor woningbouw in kleinschalige uitbreidingen en voor particulier opdrachtgeverschap. Ook wil 
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het kabinet snellere en betere bouwregels en –procedures. Hiervoor wordt per 2012 een wijziging van het 

bouwbesluit doorgevoerd.  

- Kleinschalige, organische groei gemeenten; 

- Stimulans (collectief) particulier opdrachtgeverschap; 

- Bevordering beschikbaarheid van voldoende woningen voor ouderen en beperkten, door flexibeler maken 

van bestemmingsplannen voor groei-, mantelzorg- en meergeneratiewoningen; 

- Bevorderen van energiebesparing; vanaf 1 juli 2011 wordt in het woningwaarderingsstelsel rekening 

gehouden met de energieprestatie. 

 

Verbeteren kwaliteit woon- en leefomgeving 

De leefbaarheid in Nederlandse wijken is de afgelopen twaalf jaar verbeterd schrijft Donner in de Woonvisie. Het 

recente onderzoek van de SCP naar de wijkenaanpak laat dit zien. Het kabinet wil de goede voorbeelden en 

opgedane ervaring in de 40 aandachtswijken breder verspreiden, bijvoorbeeld in gebieden waar sprake is van 

krimp en de leefbaarheid onder druk staat. 

 

De eerste verantwoordelijkheid voor leefbaarheid ligt bij de partijen op lokaal niveau, schrijft Donner. De minister 

spreekt in de Woonvisie over een meewerkende overheid: een overheid die niet de pretentie heeft voor alle 

problemen een oplossing te hebben; die ruimte biedt voor initiatieven, meedenkt en ondersteunt, maar de 

initiatieven niet overneemt.  

 

Visie op het wonen in Albrandswaard 

Onderstaande thema’s zijn belangrijk voor het wonen in Albrandswaard: 

- Behouden en versterken van het karakter van Albrandswaard; 

- Keuzemogelijkheden voor kwetsbare huishoudens, de opgaven voor de toekomst; 

- Het realiseren van een goede toekomstbestendige woonomgeving; 

- Gemeente voert de regie en stimuleert tot samenwerking. 

 

Woningmarktstrategie en woonvisie Regio Rotterdam 2014 - 2020 

In de subregio Zuidrand  (waar de gemeente Albrandswaard) deel uitmaakt, zijn samenwerkingsafspraken 

gemaakt. Deze afspraken zien op het regionaal afstemmen van woningbouwafspraken tot 2020. Gemaakte 

afspraken per onderwerp zijn de onderstaande. 

 

Woonmilieus 

- Gemeenten en corporaties in subregio Zuidrand delen hun lokale woonvisies/prestatieafspraken, analyseren 

gezamenlijk waar lokale afspraken elkaar ondersteunen en waar deze afspraken elkaar tegenwerken. Over 

deze ongewenste concurrentie maken partijen gezamenlijk afspraken. 

- Gemeenten en corporaties in subregio Zuidrand hebben het gezamenlijk doel om de kwaliteit van het wonen 

in de subregio te verbeteren door een betere woonmilieubalans.  

 

Bestaande voorraad 

- Partijen zien het belang van de bestaande voorraad toenemen voor het verbeteren van de woonbalans.  

- Gemeenten en corporaties leggen de ambities voor de bestaande voorraad vast in hun lokale woonvisies en 

delen op subregionaal niveau de optelsom van deze ambities. 

- Gemeenten en corporaties delen hun kennis en ervaring over de verbeteringsaanpak van de particuliere 

voorraad. Specifieke Rotterdamse ervaring met Versnelling 010 is hiervan een onderdeel. 

 

Voorraad woningbouwplannen en sloop 

- Partijen constateren dat er in beperkte mate sprake is van een kwantitatief overaanbod in de Zuidrand. 

Kwalitatief is er op veel plekken wel sprake van een mismatch (bijvoorbeeld meer vraag naar huur). 

- Uitgangspunt is het bouwen voor eigen (demografische) behoefte. 
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- Indien plannen/projecten echter gericht zijn op een (sub) regionale behoefte, gaan partijen met elkaar in 

overleg om de programma’s nader af te stemmen. 

- Partijen actualiseren hun planvoorraad jaarlijks per 1 maart, stellen een shortlist op van de 

woningbouwplannen met een subregionale doelgroep en bespreken vervolgens welke (faserings)afspraken 

voor ongewenst concurrerende plannen zinvol zijn.  

- Gemeenten en corporaties gaan gezamenlijk op zoek naar externe financiers om hiermee zinvolle 

vernieuwingsprojecten van de woningvoorraad in subregio Zuidrand alsnog gerealiseerd te krijgen. 

 

Omvang sociale voorraad 

- Gemeenten en corporaties onderschrijven het uitgangspunt uit het Verstedelijkingsscenario van een goede 

spreiding van de sociale voorraad binnen de subregio. 

- Gemeenten en corporaties analyseren de actuele veranderingen in vraag en aanbod van sociale 

huurwoningen en doen op basis hiervan uitspraken over wenselijke verkoop en huurharmonisatie. 

- Partijen vertalen de subregionale samenwerkingsafspraken in lokale prestatieafspraken. 

- Hoewel het grootste deel van de transformatie plaatsvindt na 2020, leidt het Nationaal Programma 

Rotterdam Zuid in de afspraakperiode al tot een herhuisvestingsvraag. 

- De gemeente Rotterdam is trekker van een goede kennis- en informatiewisseling over de voortgang van het 

NPRZ naar de overige partijen. 

- Partijen onderkennen, met het oog op stijgende woonlasten en dalende inkomens, dat in de toekomst 

mogelijk steeds meer huishoudens zijn aangewezen op het goedkopere deel van de sociale voorraad (huur 

tot € 575 – prijspeil 2013). 

 

Toegang sociale voorraad 

- Partijen verlenen de EU-doelgroep (inkomen tot € 34.678 - prijspeil 2014) maximaal toegang tot de sociale 

huurwoningvoorraad (maximale huur € 699,48 - prijspeil 2014). 

- De corporaties in de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard wijzen de vrijkomende woningen primair toe 

aan de EU doelgroep en zullen hierbij zo min mogelijk gebruik maken van de in regelgeving vastgelegde 

uitzonderingen. 

- Partijen onderzoeken in 2014 effectieve mogelijkheden om de sociale voorraad optimaal te benutten. In het 

kader van leefbaarheidsvraagstukken (sociale cohesie, gevaarlijke (woon)situaties en overlast) mogen, 

conform de (ontwerp)verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2014, woningen met een 

huurprijs tot € 699,48 (prijspeil 2014) worden aangeboden met passendheidsvoorwaarden en/of directe 

bemiddeling. 

- Partijen spreken verder af dat voor doelgroepen waarvoor schaarste is geconstateerd in de subregio de voor 

verhuur beschikbare sociale huurwoningen met passendheidsvoorwaarden en/of directe bemiddeling mogen 

worden aangeboden. 

- Wanneer gedurende de looptijd van de samenwerkingsafspraken 2014-2020 voor andere doelgroepen dan 

genoemd in de paragraaf Bestaande voorraad, aantoonbaar schaarste wordt geconstateerd, dan kunnen 

partijen hierover aanvullende afspraken maken. 

 

4.2  Onderzoek 

 

Het toetsen aan de ladder voor de duurzame verstedelijk heeft al plaatsgehad in paragraaf 3.1.2. Daarnaast 

wordt aansluiting gezocht op de Visie op het wonen in Albrandswaard. 

 

4.3  Conclusie 

 

Gezien het voorgaande vormt het aspect volkshuisvesting geen belemmering voor de haalbaarheid van dit 

bestemmingsplan. 
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5. Mobiliteit 

 

5.1  Kader 

 

5.1.1 Rijksbeleid 

 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vervangt onder andere de Nota Mobiliteit en vormt de visie van 

het Rijk op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid, ruimte, milieu en leefbaarheid tot 2040.  

 

De SVIR voorziet een groei in de mobiliteitsbehoefte tot 2030. Deze groei is het grootst in de Randstad en 

Brabant. Om de concurrentiekracht van Nederland te versterken, is een netwerk van hoogwaardige internationale 

verbindingen nodig, net als een goede nationale bereikbaarheid van onze belangrijkste economische regio’s. Het 

Rijk zet de gebruiker van mobiliteit centraal. Het verknopen van verkeerssystemen en vervoerwijzen neemt 

daarbij een belangrijke plaats in, net als het beter benutten van infrastructuur, met een volwaardige plaats voor 

langzaam en recreatief verkeer. Het Rijk mikt op multimodale (keten)maatregelen die het gebruik van de 

capaciteit optimaliseren.  

 

In de ambitie van het Rijk is Nederland in 2040 een bepalende speler in de transitie naar duurzame mobiliteit. In 

de SVIR gaat het Rijk vooral in op de transitie naar schone voertuigen, uitgewerkt in de duurzaamheidsagenda. 

Deze doet een beroep op bedrijfsleven (Green Deals) en decentrale overheden (Klimaatagenda). 

 

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.  

 

In dit bestemmingsplan vinden (bijna) geen nieuwe planologische ontwikkelingen plaats die afhankelijk zijn van 

infrastructuur. De ontwikkelingen - die op basis van vigerende planologische rechten zijn opgenomen - maken 

gebruik van bestaande wegen, waarbij de verkeersveiligheid hoog in het vaandel staat.  

 

5.1.2 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. Om 

die reden worden kwaliteitseisen gesteld aan de trajectsnelheden van de verschillende typen wegverbindingen. 
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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 van vervuilende stoffen, 

geluidsoverlast en ruimtelijke versnippering) en het voorkomen van nieuwe knelpunten. 

 

In dit bestemmingsplan vinden (bijna) geen nieuwe planologische ontwikkelingen plaats die afhankelijk zijn van 

infrastructuur. De ontwikkelingen - die op basis van vigerende planologische rechten zijn opgenomen - maken 

gebruik van bestaande wegen. 

 

5.1.3 Gemeentelijk beleid 

 

De gemeente Albrandswaard beschikt niet over een eigen verkeers- en vervoersbeleid. 

 

5.2  Onderzoek 

 

Huidige situatie 

Het plangebied bestaat uit verschillende wegen waarop verschillende snelheden gelden. Enerzijds zijn dit de 30 

km/u-wegen, ook wel bekend als erftoegangswegen. Daarnaast zijn ook 50 km/u-wegen aanwezig: 

ontsluitingswegen. Deze wegen zijn belangrijk voor de aanvoer van en naar de erftoegangswegen. Als derde en 

laatste zijn tevens ontsluitingswegen aanwezig waarop een snelheid van 60 km/u of meer geldt. Deze wegen zijn 

gelegen aan de randen van de kern en gelden als ontsluitingswegen naar andere kernen/dorpen. Wegen waarop 

harder dan 30 km/u mag worden zijn bestemd als ‘Verkeer’. Alle wegen tot 30 km/u zijn bestemd als ‘Verkeer – 

Verblijfsgebied’. 

 

Toekomstige bereikbaarheid 

De bestaande situatie zal niet wijzigen. De ontwikkelingslocaties zijn allen locaties die gebruik maken van het 

huidige wegennet.  

 

Ontwikkelingslocaties 

Ontwikkelingen zijn enkel mogelijk wanneer aan bepaalde eisen wordt voldaan, waaronder een goede afwikkeling 

van het verkeer en voldoende parkeren. De verwachting is dat voldoende wegencapaciteit aanwezig is. Voor 

bijna alle  ontwikkelingen die in dit bestemmingsplan zijn opgenomen, is in een eerder stadium al een ruimtelijke 

procedure doorlopen. In deze procedures is het aspect mobiliteit al afgewogen. 

 

Uitzondering op bovenstaande is de mogelijke uitbreiding van Intratuin Rhoon, de ontwikkeling aan de Pieter 

Klobbaertlaan en de Slot Valkensteinsedijk 40. Voor de Visie Molendijk is een wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen. Bij de uitvoering van die bevoegdheid wordt het aspect mobiliteit afgewogen. In ieder geval dient in 

ene goede ontsluiting te zijn voorzien voor de woningen zoals opgenomen in de randvoorwaarden behorende bij 

de wijzigingsregels.  

 

Intratuin 

De Intratuin kan uitbreiden richting het zuiden, mits dit niet ten koste gaat van het benodigde aantal 

parkeerplaatsen en een goede verkeerafwikkeling plaatsheeft. De Stationsstraat – welke als ontsluitingsweg geldt 

naar de Intratuin – kan een mogelijke toeloop van auto’s aan. De verruiming van de Intratuin beslaat maximaal 

4.000 m
2
. Indien volledig gebruik wordt gemaakt van deze uitbreidingsmogelijkheid zal de verkeergeneratie – in 
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overeenstemming met cijfers van het CROW
2
 - toenemen met maximaal 604 verkeersbewegingen op een dag 

(15,1 verkeersbewegingen per 100 m
2 

voor een tuincentrum). Bij deze berekening wordt er uitgegaan van een 

ligging in het buitengebied in een weinig stedelijk gebied.  

 

De stationsstraat is berekend op deze toename van het aantal motorvoertuigen. Aangezien de Stationsstraat 

aantakt op de belangrijkste toegangsweg van de gemeente – de Groene Kruisweg – en omdat geen woningen 

worden gepasseerd bij de toegang richting de Intratuin, wordt niemand belemmerd met de voorgenomen 

uitbreiding.  

 

Parkeren 

Parkeren is zoveel mogelijk wenselijk op eigen perceel. Onderstaand is per ontwikkellocatie aangegeven hoe hier 

mee om wordt gegaan.  

 

Intratuin 

Met de mogelijke uitbreiding van ruim 4.000 m
2
 van Intratuin Rhoon, zal ook het aantal parkeerplaatsen moeten 

toenemen. Ook bij de berekening van de parkeernorm wordt uitgegaan van een ligging in het buitengebied in een 

weinig stedelijk gebied. Op basis van de eerder genoemde CROW-gegevens dienen bij een uitbreiding van ruim 

4.000 m
2
, ook minimaal 104 parkeerplaatsen extra te worden gerealiseerd (2,6 parkeerplaatsen per 100 m

2 
voor 

een tuincentrum). Is dit aantal van 104 niet haalbaar, dan kan ook geen uitbreiding tot 4.000 m
2
 plaatshebben. 

 

Met betrekking tot parkeren bij woningen is uitgegaan van de vigerende planologische situaties. Ter plaatse van 

de aanduiding ‘specifieke vorm van tuin – parkeren’ dient  ten minste één parkeerplaats in de tuin te worden 

gerealiseerd. 

 

Pieter Klobbaertlaan 

Het toevoegen van drie vrijstaande woningen heeft geen invloed op het parkeren. Alle benodigde extra 

parkeerplaatsen (in dit geval 9
2
) dienen op eigen terrein te worden gerealiseerd. Daarnaast is ruimte 

gereserveerd voor acht parkeerplaatsen in openbaar gebied.  

 

Slot Valkensteinsedijk 40 

Hier is sprake van het toevoegen van één extra woning. Ook hier dient het parkeren op eigen terrein te zijn 

gerealiseerd. In totaal worden drie parkeerplaatsen mogelijk gemaakt, in overeenstemming met de CROW
2
.  

 

5.3  Conclusie 

 

De bestaande situatie wordt bestemd als het gaat om de ontsluitingswegen. Onderscheid wordt gemaakt tussen 

de bestemming “Verkeer” en “Verkeer - Verblijfsgebied”. Op laatstgenoemde bestemming geldt dat deze 

bestemming is opgenomen op wegen waar tot maximaal 30 km/u mag worden gereden. 

 

De mogelijke uitbreiding van de Intratuin is enkel mogelijk indien kan worden voldaan aan de gestelde 

parkeernormering. Daarnaast is daar waar de aanduiding ‘specifieke vorm van tuin – parkeren’ is opgenomen ten 

minste één parkeerplaats in de tuin te worden gerealiseerd. Met betrekking tot de ontwikkeling aan de Pieter 

Klobbaertlaan en de Slot Valkensteinsedijk 40 wordt het parkeren op eigen terrein en in openbaar gebied 

opgelost.  

 

Gezien het bovenstaande wordt het aspect mobiliteit uitvoerbaar geacht voor de haalbaarheid van dit 

bestemmingsplan. 

                                                      
2
 CROW, Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, .d.d. oktober 2012 
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6. Natuur en landschap 

 

6.1  Kader 

 

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 State3. 

- Beschermde inheemse vogels: deze vallen onder de Europese Vogelrichtlijn (VR). Ruimtelijke inrichting of 

ontwikkeling en dwingende redenen van groot openbaar belang zijn volgens een uitspraak van de Raad van 

State4 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 

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 

                                                      
3
 Zie ABRS 21 januari 2009, zaak nr. 200802863/1 

4
 zie ABRS 13 mei 2009, zaak nr. 200802624/1 
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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 

 

Ecologische Hoofdstructuur 

Het voormalig ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV; tegenwoordig: EL&I) 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. 

 

Natuurbeschermingswet 1998 

Bescherming van (natuur)gebieden heeft daarnaast ook plaats middels de Natuurbeschermingswet 1998. 

Daaronder vallen de volgende typen gebieden: 

 Natura2000-gebieden (VR- en HR-gebieden); 

 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. 

 

De HR voorziet in gebiedsbescherming door speciale beschermingszones aan te wijzen op grond van 

ecologische criteria: de Natura2000-gebieden (waaronder de HR en VR vallen). De beschermingsgrondslag van 

deze gebieden is vastgesteld in de Natuurbeschermingswet 1998. Voor elk Natura2000-gebied is een lijst 

opgesteld met alle soorten (inclusief broedvogelsoorten en niet-broedvogelsoorten) en/of habitattypen waarvoor 

het Natura2000-gebied ter bescherming is aangewezen. Per soort en per habitattype is een oordeel gegeven 

over de landelijke staat van instandhouding. Tevens is het belang van het gebied aangegeven. Op grond van de 

staat van instandhouding en het relatief belang van soorten en habitattypen zijn de belangrijkste verbeteropgaven 

en doelen op landelijk niveau vastgesteld. Deze landelijke doelen vormen de kaders voor de formulering van 

instandhoudingsdoelen op gebiedsniveau. Zo is uiteindelijk per Natura2000-gebied de 

instandhoudingsdoelstelling wat betreft de oppervlakte en kwaliteit van het gebied weergegeven. De 

gebiedsdoelen zijn geformuleerd in termen van behoud, verbetering van de kwaliteit en uitbreiding van de 

verspreiding. 

 

Groenbeleidsplan Albrandswaard 

Het groenbeleidsplan Albrandswaard is op 26 februari 2009 vastgesteld door de gemeenteraad. In dit beleidsplan 

komt naar voren wat belangrijke groenstructuren van Poortugaal zijn en welke groenstructuren in de toekomst 

beschermd worden. Het groen in de kernen draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en leefomgeving en vervult 

hierbij diverse functies: ruimtelijk, recreatief, educatief, esthetisch, milieu en cultuurhistorisch. Verbeteringen die 

aan de orde komen voor Poortugaal zijn het groene karakter van de oude dijken behouden en waar mogelijk 

versterken en de groene dwarslijnen versterken. De ecologische groenzonde tussen Poortugaal Zuid en het 

sportpark dient behouden te blijven. De Albrandswaardsedijk dient tevens als grens naar de Polder 

Albrandswaard en polder Kijveland. De Albrandswaardsedijk dient de ondergrens te blijven. Voor de 
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nevenstructuur geldt dat het braakliggend terrein aan de Emmastraat kan worden ingericht met connectie naar 

het wiel waarbij groen als accent nabij het centrum fungeert. Ook kan de gebruiks- en belevingswaarde van 

Boomgaard worden vergroot met behoud van het groene karakter. De boomgaardzone kan daarnaast in 

noordoostelijke richting langs de Landjonker worden doorgezet. 

 

Het bestemmingsplan speelt zoveel mogelijk in op bovenstaande situatie door gebruik te maken de 

bestemmingen ‘Groen’, ‘Natuur’, ‘Agrarisch’ en ‘Agrarisch met waarden’. Bouwen in deze bestemmingen is 

beperkt mogelijk, waarmee de groenstructuur zoveel mogelijk wordt behouden en/of versterkt. Daarnaast geldt de 

dubbelbestemming ‘Waarde - Ecologie’ voor het behoud van de daar aanwezige ecologische waarden. 

 

6.2  Onderzoek 

 

Dit bestemmingsplan laat (bijna) geen nieuwe directe planologische ontwikkelingen toe. Enkel de mogelijke 

uitbreiding van de Intratuin Rhoon, de drie extra woningen aan de Pieter Klobbaertlaan, de extra woning aan de 

Slot Valkensteinsedijk en de Visie Molendijk gelden als een nieuwe planologische ontwikkeling.  

 

Soortenbescherming 

Daar waar de mogelijke uitbreiding van de Intratuin is voorzien is een groot gedeelte al verhard. Op dit gedeelte 

zijn geen beschermde diersoorten te verwachten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid richting het zuidelijk 

liggende perceel uit te breiden. Ook ter plaatse van de Pieter Klobbaertlaan en de Slot Valkensteinsedijk 40 zijn 

ontwikkelingen voorzien, binnen de al vigerende woonbestemming.  

 

De volgende adviezen gelden voor de percelen waarop ontwikkelingen plaatshebben: 

 In de broedtijd van vogels (half maart – half juli) mag er geen groen gekapt of gerooid worden, tenzij 

onderzoek kan aantonen dat geen vogels in de te verwijderen objecten broeden;  

 Het gehele jaar door moet met de aangetoonde soorten vogels met vaste broedplaats rekening gehouden 

worden bij het verwijderen van oude bomen en gebouwen; 

 Met verblijfplaatsen van (de gewone dwerg-) vleermuizen moet altijd rekening gehouden worden bij het 

verwijderen van gebouwen; 

 In het gehele plangebied kan de Kleine modderkruiper, een striktbeschermde vissoort, voorkomen. Bij het 

baggeren van of het aanpassen, dempen moet hiermee rekening gehouden worden. Nader onderzoek en 

eventuele maatregelen zijn dan noodzakelijk;  

 

Voor de wijzigingsbevoegdheid van de Visie Molendijk hoeft pas bij de uitvoering daarvan te worden aangetoond 

dat de ontwikkeling doorgang kan hebben.  

 

Gebiedsbescherming 

Ter plaatse van het Kasteel van Rhoon – met bijbehorende omgeving - bevindt zich een ecologische 

hoofdstructuur (EHS). Omdat zich binnen deze EHS geen ontwikkelingen plaatsvinden, vormt de EHS geen 

belemmering voor de haalbaarheid van dit bestemmingsplan. Ter plaatse van de Pieter Klobbaertlaan, de Slot 

Valkensteinsedijk 40 en de Visie Molendijk bevindt zich geen EHS. 

 

Binnen het gehele plangebied bevindt zich daarnaast ook geen Natura 2000 gebied. 

 

6.3  Conclusie 

 

Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat het aspect natuur en landschap geen belemmering vormt 

voor de haalbaarheid van dit bestemmingsplan. Bij mogelijke ontwikkelingen dient rekening te worden gehouden 

met de bovengenoemde adviezen. 
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7. Water 
 

7.1  Kader 

 

7.1.1 Europees en rijksbeleid 
 

Nationaal Waterplan  

Het Nationaal Waterplan uit 2009 geeft het beleid weer voor de planperiode 2009 - 2015. Het Nationaal 

Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid. Het rijk streeft naar een duurzaam en 

klimaatbestendig waterbeheer en heeft de ambitie om de komende decennia te investeren in bescherming tegen 

overstromingen en in de zoetwatervoorziening.  

 

Voor een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem is het van belang bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening te 

houden met waterhuishoudkundige eisen op de korte en de lange termijn. Om een duurzaam en klimaatbestendig 

watersysteem te bereiken moet het water meer bepalend zijn bij de besluitvorming over grote ruimtelijke opgaven 

dan voorheen. De mate van bepalendheid wordt afhankelijk gesteld van, onder meer, de omvang en de aard van 

de ingrepen, bestaande functies, nieuwe andere ruimteclaims en de bodemgesteldheid van een gebied.  

 

Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status 

van structuurvisie. Het Nationaal Waterplan, vervangt daarmee op onderdelen het beleid uit de Nota Ruimte. 

Specifiek gaat het over de gebieden die deel uitmaken van de ruimtelijke hoofdstructuur, het IJsselmeer, de 

Noordzee en de rivieren. Hiervoor geldt de AMvB Ruimte. Ook de bescherming van vitale functies en kwetsbare 

objecten is een onderwerp van nationaal belang. Hiervoor wordt een afzonderlijke AMvB opgesteld. 

 

Waterwet 

De Waterwet regelt het beheer van de waterkeringen, het oppervlaktewater en het grondwater, verbetert de 

samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening en zorgt voor een eenduidige bestuurlijke procedure en 

daarbij behorende rechtsbescherming voor besluiten. De Waterwet dient als paraplu om de Kaderrichtlijn Water 

(KRW) te implementeren en geeft ruimte voor implementatie van toekomstige Europese richtlijnen. 

 

De waterschappen hebben een bevoegdheid voor het verlenen van vergunningen voor grondwateronttrekkingen, 

bemalingen en infiltraties, met uitzondering van onttrekkingen voor drinkwater, koude en warmteopslag en grote 

industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 m
3
/jaar. Gemeenten hebben verdergaande taken en 

bevoegdheden in het kader van de zorgplicht voor het inzamelen van afvalwater in de riolering en voor 

hemelwater en grondwater. Als laatste heeft Rijkswaterstaat de bevoegdheid tot het verlenen van vergunningen 

op grond van de Waterwet in het buitendijkse gebied. 

 

Nationaal Bestuursakkoord Water 

In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is het kabinetsstandpunt over het waterbeleid in de 21
e
 eeuw 

vastgelegd. De hoofddoelstellingen zijn: het waarborgen van het veiligheidsniveau bij overstromingen en het 

verminderen van wateroverlast. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan ruimtelijke maatregelen boven 

technische maatregelen.  

 

In het NBW is ook de watertoets als procesinstrument opgenomen. De watertoets is het proces van vroegtijdig 

informeren, adviseren en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Het 

doel van dit instrument is waarborgen dat de waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet in beschouwing 

worden genomen als het gaat om waterhuishoudkundige relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Uitvoering 

van de watertoets betekent in feite dat de gemeente en de waterbeheerder samenwerken bij het uitwerken van 

ruimtelijke plannen, zodat problemen in het gebied zelf en de omgeving worden voorkomen. De watertoets is 
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sinds 2003 verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening en hiermee verplicht voor alle ruimtelijke plannen en 

besluiten.  

In 2008 is het NBW geactualiseerd met als doel de watersystemen in 2015 op orde te krijgen, met name op het 

gebied van wateroverlast en watertekort. 

 

Kaderrichtlijn water 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geeft een kader voor de bescherming van de ecologische en chemische 

kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater. Zo dienen alle waterlichamen in 2015 een “goede ecologische 

toestand” (GET) te hebben bereikt en dienen sterk veranderende c.q. kunstmatige wateren in 2015 een “goed 

ecologisch potentieel” (GEP) te hebben bereikt. De chemische toestand dient in 2015 voor alle wateren (natuurlijk 

en kunstmatig) goed te zijn. 

 

Waterbeheer 21e eeuw (WB21) 

In september 2000 heeft de commissie Waterbeheer 21e eeuw advies uitgebracht over het toekomstig 

waterbeheer in Nederland. Belangrijk onderdeel van WB21 is het uitgangspunt van ruimte voor water. Er mag 

geen afwenteling plaatsvinden. Berging moet binnen het stroomgebied plaatsvinden. Dit betekent onder andere 

het aanwijzen en instandhouden van waterbergingsgebieden. Daarnaast wordt verdroging bestreden en worden 

watertekorten verminderd. 

 

7.1.2 Provinciaal beleid 

 

De provincie wil met haar beleid ook bijdragen aan een duurzame inrichting van het milieu volgens zo hoog 

mogelijke kwaliteitsmaatstaven. De nadruk ligt daarin op duurzaam stedelijk waterbeheer en op het voorkomen 

van wateroverlast. Wateraspecten zoals waterkwaliteit, riolering/afkoppeling, waterberging, veiligheid, 

(grond)wateroverlast en ecologische oeverinrichting dienen bij ruimtelijke inrichting en beheer van de openbare 

ruimte integraal te worden aangepakt. In het beleidsplan zijn de kansen en bedreigingen voor het leefmilieu in 

kaart gebracht. Eén van de uitkomsten ten aanzien van oppervlaktewater is dat meer dan de helft van de wateren 

in de provincie niet voldoet aan de doelstellingen van biologisch gezond oppervlaktewater. Het aantal 

ongezuiverde lozingen en riooloverstorten dient te worden teruggedrongen. 

 

Daarnaast neemt door de verdergaande verstedelijking het waterbergend vermogen steeds verder af. Terwijl de 

wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering en zonder het treffen van maatregelen verder zal toenemen.  

 

In de nota “Regels voor Ruimte” stelt de provincie in ruimtelijke plannen voor nieuw te ontwikkelen gebieden of 

stedelijke herstructureringsgebieden het realiseren van voldoende open water als een harde voorwaarde. Als 

provinciale richtlijn geldt een percentage van 10% van het bruto oppervlak. In overleg en overeenstemming met 

de waterbeheerder kan hiervan worden afgeweken. Alleen in die gevallen waar het voorkomen van negatieve 

effecten op de waterhuishouding niet mogelijk is en waar de planvorming maatschappelijk noodzakelijk wordt 

bevonden is compensatie buiten het plangebied mogelijk. 

 

In de “Deelstroomgebiedvisies” in het werkgebied Zuid-Holland Zuid zijn voor het zuiden van Zuid-Holland 

procesafspraken gemaakt over de werkwijze waarop de wateropgave wordt berekend. Voor omgang met water in 

het stedelijk gebied wordt bovendien de volgende richtlijn genoemd:  de drietrapsstrategie 1) vasthouden in de 

stad (dus binnen het bestaand stedelijk gebied oplossen), 2) bergen aan de rand (bij voorkeur binnen de rode 

contour) en 3) afvoeren naar het landelijk gebied. Daarnaast worden in het bestaand stedelijk gebied kansen 

gezien voor het combineren van water met andere functies. De combinaties met architectuur, 

recreatieverbindingen en openbaar groen treden hierbij het meest op de voorgrond. 
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7.1.3 Beleid waterbeheerder  

 

Waterbeheerplan 2009 - 2015 

Waterschap Hollandse Delta heeft een waterbeheerplan opgesteld voor de periode 2009-2015. In het 

waterbeheerplan geeft het waterschap onder andere aan wat de lange termijn doelstellingen voor het 

waterbeheer zijn. Het gaat hierbij om alle watertaken van het waterschap: waterkwantiteit (hoeveelheid), 

waterkwaliteit, waterkering (dijken) en waterketen (riolering en zuivering). Ook wordt aangegeven welk beleid 

gevoerd wordt voor watergerelateerde thema's en wat het waterschap in de planperiode wil doen om de 

doelstellingen te bereiken.  

 

In het waterbeheerplan zijn ook de doelstellingen en maatregelen verankerd om te kunnen voldoen aan de 

verplichtingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van deze Europese richtlijn is in de periode 2010-

2027 alle wateren in een goede chemische en ecologische toestand te brengen, dus kwalitatief goed water. Het 

Rijk heeft de gegevens uit de waterbeheerplannen van de waterbeheerders gebruikt bij het opstellen van 

stroomgebiedbeheersplannen, die worden doorgestuurd naar de Europese Commissie. 

 

7.2  Onderzoek 

 

Huidige situatie en toetsing van het plan 

Het plangebied bestaat enerzijds uit afwisselende bebouwing – met voornamelijk woningbouw – en anderzijds uit 

buitengebied (bos), een buisleidingenstraat, agrarisch gebied en een bedrijventerreinen. Het bestemmingsplan 

betreft een plan dat voornamelijk de planologisch vigerende rechten opneemt. Een directe 

ontwikkelingsmogelijkheid is de uitbreiding van Intratuin Rhoon. Hieronder wordt een nadere beschrijving 

gegeven van de verschillende ‘waterthema’s’ (zoals die beschreven staan in de “Handreiking Watertoets”) in 

relatie tot het plangebied. Toetsing aan de waterthema’s levert de watertoets op. 

 

Huidig watersysteem 

Het plangebied ligt binnen de peilbesluiten IJsselmonde West en IJsselmonde Midden. Het plangebied ligt op 

jonge zeekleigronden, die bestaan uit kleiig zand tot lichte klei. In het gebied treedt kwel op vanuit de rivieren 

Oude Maas, de Noord en de Nieuwe Maas. Dit komt doordat deze rivieren een hoger peil hebben dan het 

oppervlaktewater in het plangebied. Het kwelwater is meestal van goede kwaliteit. 

 

Het plangebied ligt  in verschillende peilgebieden. Onderstaande tabel geeft de verschillende peilgebieden weer 

met bijbehorend zomer- en winterpeil. 

 

Peilbesluit IJsselmonde Midden   

Peilgebied Zomerpeil (t.o.v. N.A.P.) Winterpeil (t.o.v. N.A.P) 

Kort Ambacht onder Rhoon en Pendrecht 1 -2.30 m -2.50 m 

Kort Ambacht onder Rhoon en Pendrecht 2 -2.00 m -2.00 m 

Zwaardijk en Ghijseland 1 -1.80 m -1.80 m 

Zwaardijk en Ghijseland 2 -1.50 m -1.50 m 

Zwaardijk en Ghijseland 3 -2.00 m -2.20 m 

Zwaardijk en Ghijeland 6 -2.00 m -2,00 m 

Zwaardijk en Ghijseland 7 -1.70 m -1.70 m 

Zwaardijk en Ghijseland 8 -1.15 m -1.15 m 

Zwaardijk en Ghijseland 9 -1.90 m -1.90 m 

Peilbesluit IJsselmonde West   

Peilgebied Zomerpeil (t.o.v. N.A.P.) Winterpeil (t.o.v. N.A.P) 

Land van Poortugaal 1 -2.40 m -2.55 m 

http://www.wshd.nl/beheerstructuur/leren_over_water_0/water_woordenboek/item_169248?popup=true
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Land van Poortugaal 3 -2.20 m -2.20 m 

Land van Poortugaal 6 -2.20 m -2.20 m 

 

Veiligheid 

Het plangebied is niet gelegen in een beschermingszone van een waterkering. Ook geldt geen 

overstromingsrisico. 

 

Wateroverlast 

In zijn algemeenheid geldt dat bestaande waterstructuren goed beschermd zijn door Keur en leggers van de 

waterbeheerder. Verbeteringen in de waterstructuur dienen waar mogelijk tot stand te komen.  

 

Intratuin 

Ook de capaciteit aan waterberging zal vergroot moeten worden indien Intratuin Rhoon gaat uitbreiden. Omdat de 

mogelijkheid bestaat dat 4.000 m
2
 wordt aangebouwd dient 10% gecompenseerd te worden ten behoeve van 

waterberging. In totaal dient 400 m
2
 water in hetzelfde peilgebied te worden geborgen, echter alleen wanneer 

daadwerkelijk sprake is van een uitbreiding. Op dit moment is daar nog geen aanleiding voor. Een en ander dient 

in overeenstemming met het waterschap plaats te hebben.  

 

Pieter Klobbaertlaan 

De ontwikkeling aan de Pieter Klobbaertlaan is in het verleden al afgewogen. Destijds was sprake van 10 

woonkavels. Door het toevoegen van drie extra woningen is sprake van dertien vrijstaande woningen. Al deze 

percelen hebben een oppervlak van 8.400 m
2
. De vuistregel van het waterschap is dat bij vrijstaande woningen 

ongeveer 25% wordt verhard. Een totaal van 2.100 m
2
 van de ontwikkeling wordt daarmee verhard. Aangezien in 

het verleden een watergang is gegraven met een waterberging van in totaal 2.550 m
2
, is extra waterberging niet 

benodigd. 

 

Slot Valkensteinsedijk 40 

Eén extra woning wordt toegevoegd en de bestaande woning kan worden vergroot. De twee percelen 

gezamenlijk bedragen 5.200 m
2
. De vuistregel van het waterschap is dat bij vrijstaande woningen ongeveer 25% 

wordt verhard. In dit geval betekent dit dat 1.300 m
2
 kan worden verhard. Van deze 1.300 m

2
 aan verharding 

dient weer 10% te worden gecompenseerd voor waterberging. In totaal betekent dit dat 130 m
2
 aan water moet 

worden toegevoegd. Kijkend naar de omgeving valt op dat vele watergangen aanwezig zijn. Deze watergangen 

zijn in het verleden gegraven voor de agrarische gronden en de natuurgebieden in het zuiden. Ook heeft in het 

verleden al compensatie plaatsgehad voor de bestaande woning.  Het benodigde oppervlak is al gerealiseerd met 

de komst van de watergangen in het verleden.  

 

Visie Molendijk 

Voor de Visie Molendijk is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Bij de uitvoering van deze bevoegdheid dient 

het aspect water te worden afgewogen. Op dit moment is die afweging nog niet benodigd. 

 

Riolering 

Er zal gestreefd worden om zoveel mogelijk huishoudens aan te sluiten op een gescheiden rioolstelsel. Hierdoor 

kan relatief schoon hemelwater buiten het rioolstelsel worden gehouden, waardoor minder riooloverstorten van 

vuil water zullen plaatshebben. Dit is overeenkomstig de wens van het Waterschap. Daarbij dient wel gelet te 

worden op de waterkwaliteit: het afgekoppelde water dient van voldoende kwaliteit te zijn: tenminste op het 

niveau van ‘biologisch gezond’. Het oppervlaktewater waarop het afgekoppelde water wordt geloosd, dient 

bijvoorbeeld te kunnen worden gebruikt als zwemwater en om te kanoën. Riooloverstorten zijn dan niet 

acceptabel. Kortom, de ambities van het gemeentelijk Waterplan dienen nagestreefd te worden. 
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Bij toekomstige ruimtelijke ontwikkeling mogen geen (bouw)materialen toegepast worden waardoor het 

afstromende hemelwater bijvoorbeeld door uitloging verontreinigd kan raken. Gestreefd dient te worden naar het 

volgen van het voorkeursbeleid van het Waterschap. Gevolg van het aanbrengen van een gescheiden rioolstelsel 

is wel dat meer water in het projectgebied opgevangen moet worden.  

 

Watervoorziening 

Het plan heeft geen effect op de watervoorziening. Het watersysteem wordt met dit bestemmingsplan niet 

aangepast. 

 

Volksgezondheid  

Overstorten van vuilwater dient te worden voorkomen. Door het afkoppelen van hemelwater van de 

droogweerafvoer (DWA) worden vuilwateroverstorten (in de omgeving) tegengegaan. De risico’s van 

watergerelateerde ziekten en plagen worden hierdoor geminimaliseerd. 

 

Bodemdaling 

De huidige waterpeilen worden niet aangepast ten behoeve van het plan. Hierdoor zal bodemdaling niet aan de 

orde zijn. 

 

Grondwateroverlast 

Het grondwater zit vrij diep in het plangebied; grondwateroverlast is niet bekend en is ook niet te verwachten. 

Indien bij toekomstige ruimtelijke ontwikkeling ondergrondse constructies worden gebouwd, waarvan de 

onderkant dieper ligt dan de hoogste grondwaterstand, wordt geadviseerd waterdicht te bouwen om te 

voorkomen dat overlast van grondwater ontstaat. 

 

Waterkwaliteit 

Het plan heeft geen effect op de waterkwaliteit. Bij toekomstige ruimtelijke ontwikkeling dient het ontstaan van 

(nieuwe) vervuilingsbronnen zoveel mogelijk voorkomen te worden om vervuiling van grond- en oppervlaktewater 

te beletten. Het toepassen van niet-uitloogbare bouwmaterialen 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). 

 

Verdroging 

De huidige waterpeilen worden niet aangepast ten behoeve van het plan. Het plan heeft derhalve geen 

(negatieve) invloed op karakteristieke grondwaterafhankelijke ecologische waarden; er is immers geen kans op 

verdroging als gevolg van het plan. 

 

Natte natuur 

In het plangebied is ter plaatse van het Kasteel van Rhoon en haar omgeving een ecologische hoofdstructuur 

(EHS) aanwezig. Negatieve effecten op EHS-gebieden in de omgeving zijn uit te sluiten, omdat ontwikkelingen 

niet plaatshebben binnen deze EHS.  

 

Keur 

Alle handelingen of werkzaamheden in de nabijheid van watergangen en waterschapswegen vallen onder de 

regels van de Keur. In deze verordening van het Waterschap zijn gebods- en verbodsbepalingen opgenomen om 

de waterstaatsbelangen veilig te stellen. In de meeste gevallen zal een vergunning moeten worden verleend door 

het Waterschap. In de Legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken voor waterschap Hollandse Delta 

zijn de watergangen opgenomen, waarop de Keur van toepassing is.  
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Beheer en onderhoud 

In de legger van het Waterschap zijn tevens de onderhoudsverplichtingen en de onderhoudsplicht opgenomen 

van de wateren en kunstwerken in het plangebied. De legger bestaat uit een algemene toelichting, tekeningen en 

een administratief register. De legger is een aanvulling op de Keur. 

 

Beheer en onderhoud van de riolering is in handen van de gemeente Albrandswaard. Langs watergangen en 

hoofdwatergangen wordt een keurstrook (waterstaat) van 3,5 meter vanaf de waterlijn gehanteerd.  

 

7.3 Overleg waterbeheerder 

 

Deze waterparagraaf wordt in het kader van het wettelijk vooroverleg aan de waterbeheerder toegezonden. De 

waterbeheerder wordt in de gelegenheid gesteld een vooroverlegreactie in te dienen. De ingediende 

overlegreactie leidt tot een eventuele aanpassing van dit bestemmingsplan. 

 

7.4  Conclusie 

 

De invloed van de ontwikkelingen in het kader van het bestemmingsplan op het watersysteem is getoetst aan de 

randvoorwaarden en het waterbeleid van het Waterschap en de gemeente Albrandswaard. Deze hebben geen 

nadelige gevolgen voor het watersysteem. Een waterstaat is opgenomen naast watergangen en 

hoofdwatergangen.  
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8  Archeologie en cultuurhistorie 

 

8.1  Archeologie 

 

8.1.1  Kader  

 

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. 

 

8.1.2  Bewonersgeschiedenis  

 

Bewoningssporen uit de vroege prehistorie zijn op IJsselmonde aangetroffen op rivierduinen (donken) en 

stroomgordelafzettingen. De jagers, vissers en verzamelaars uit de Midden-Steentijd (9000-5500 voor Chr.), de 

boeren uit de Nieuwe Steentijd (5500-2000 voor Chr.) en de Vroege en Midden-Bronstijd (2000-1100 voor Chr.) 

legden hun kampementen en boerderijen aan op deze hoger en droger gelegen plaatsen in de verder moerasrijke 

omgeving. Volgens de geologische kaart bevindt er zich in de diepere ondergrond van het plangebied in ieder 

geval een rivierduin. Ook stroomgordelafzettingen zouden aanwezig kunnen zijn, in het uiterste zuiden van het 

plangebied.   

 

Op de oevers van een kreek die in verbinding stond met een oude loop van de Waal (de huidige Oude Maas) zijn 

veel vondsten gedaan uit de IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen. De kreek functioneerde al in de prehistorie 

en vormde in de 18e eeuw nog een brede sloot. In een 14e-eeuws archiefstuk wordt de kreek aangeduid met 

Breede Vliet. De loop van de kreek verklaart het grote aantal vindplaatsen in het westdeel van het plangebied.   

 

Gedurende overstromingen in 1164-1170 zijn alle oudere nederzettingsresten overdekt met klei. Toen het water 

was geweken, is men al snel begonnen het land weer in cultuur te brengen. Omstreeks 1180 werd de polder 

Welhoek aangelegd op initiatief van een adellijk geslacht, dat zich later naar zijn andere nabijgelegen bezittingen 

‘van Putten’ gaat noemen. In het midden van deze 90 hectare grote polder ontwikkelt zich een bestuurscentrum 

dat tevens residentie was van de heren van Putten. Deze oudste ringpolder van Putten wordt in het oosten 

begrensd door de Molendijk, in het zuiden door de Welhoekse dijk, in het westen door de Duifhuisweg en in het 

noorden door de Poortugaalse Dijkwal. Een deel van het plangebied valt binnen deze polder. De Poortugaalse 
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Dijkwal werd nog in het landschap herkend bij archeologische veldkarteringen in de jaren tachtig van de vorige 

eeuw. Het bovengenoemde bestuurscentrum valt net ten zuiden van onderhavig plangebied. 

 

De polder Ommeloop werd circa 1295 aangelegd als verbindende polder tussen de oude ringpolders Welhoek en 

Oud-Pernis. Aan de binnendijkse zijde van deze polder werd in het eerste decennium van de 14e eeuw kasteel 

Valkenstein gebouwd door Nicolaas III, de Heer van Putten. De Heren van Putten bezaten eerder het kasteel 

Puttenstein; de verwoesting ervan was aanleiding voor de bouw van kasteel Valkenstein. De Heren van Putten 

hebben Valkenstein maar weinig als woonplaats gebruikt, aangezien zij permanent hun versterkte huis bij 

Geervliet betrokken. In de 15e eeuw verloor Valkenstein zijn strategische waarde en ging het bezit vele malen in 

verschillende handen over. In 1761, toen het in bezit was van de 

schout van Poortugaal, Pieter Tijken, werd het voor afbraak aangeboden en uiteindelijk is het in 1826 gesloopt. 

 

De polder Oud-Rhoon werd in 1368 aangedijkt tegen de ringdijk van de Riederwaard, een rondom bedijkt gebied 

dat een groot deel besloeg van het huidige IJsselmonde en door overstromingen in 1373 ten onder ging. In de 

Riederwaardse polder lag tegen de Molendijk het kasteel van de heren van Rhoon dat na de overstromingen 

bewoond is gebleven. Mogelijk gaat het om het kasteel dat Biggo van Duiveland mocht bouwen toen graaf Dirk 

VII hem in 1199 begunstigde met een leengoed waaruit Rhoon is ontstaan. Het stuk Dorpsdijk tussen de polder 

Oud Rhoon en het dorp Rhoon (Roden), en wellicht ook de stukken dijk ten noorden en ten zuiden daarvan, 

maakten zeer waarschijnlijk deel uit van de ringdijk om de Riederwaard vóór 1373.  

 

De polders Zwaardijk, Huiters of Hutters en de polder Kiefhoek zijn gevormd na de overstromingen, in 

respectievelijk 1376, 1411 en 1464.  

 

8.1.3 Archeologische verwachting 

 

Eventuele vindplaatsen uit de Midden-Steentijd, Nieuwe Steentijd en/of Bronstijd bevinden zich in de diepere 

ondergrond, onder het veen, op rivierduinen (hoge archeologische verwachting) of stroomgordelafzettingen 

(middelhoge archeologische verwachting).  

 

Resten uit de IJzertijd en Romeinse tijd zijn potentieel te vinden langs waterlopen in het op natuurlijke wijze 

ontwaterde veen-/kleigebied (hoge archeologische verwachting voor de bekende oude kreek in het westdeel van 

het plangebied). De kwaliteit van deze vindplaatsen is afhankelijk van het effect van de laatmiddeleeuwse 

overstromingen in het gebied (Afzettingen van Duinkerke III). In het algemeen zijn de dekafzettingen uit de Late 

Middeleeuwen (overstromingsafzettingen) in het oostelijk deel van het plangebied dikker. Dit zou kunnen wijzen 

op meer erosie van oudere vindplaatsen in deze zone. Sporen uit de Late Middeleeuwen kunnen samenhangen 

met de eerste ontginningsfase van het gebied (vanaf circa 1000 na Chr.) en de bewoning op het 

overstromingsdek na herinpoldering. 

 

Acht deelgebieden verdienen speciale aandacht. De terreinen zijn als afzonderlijke waarde opgenomen op de 

Archeologische Waardenkaart van de gemeente Albrandswaard (AWK 2009). Voor al deze plekken geldt, dat de 

archeologische resten in situ in de bodem behouden dienen te blijven.  

 

Voor wat betreft één terrein geldt op basis van historisch-kartografisch onderzoek een zeer hoge archeologische 

verwachting, namelijk het kasteel van Rhoon. De overige zeven vindplaatsen zijn opgenomen in de 

Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de Provincie Zuid-Holland (CHS), hetzij als terreinen van zeer hoge 

archeologische waarde (monumentnummers 6470 en 6471), hetzij als terreinen van hoge archeologische waarde 

(monumentnummers 6468, 6469, 6472, 6475 en 16205).  

 

De terreinen hebben geen van alle de status van beschermd rijksmonument, maar conform zowel de provinciale 

richtlijnen ten aanzien van archeologie in ruimtelijke planvorming, als de gemeentelijke regels omtrent het 
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archeologiebeleid, zoals verwoord op de AWK Albrandswaard, staan behoud en bescherming van de 

archeologische waarden van deze bijzondere plekken voorop.   

 

Twee vindplaatsen (monumentnummers 6469 en 6470) dateren uit de IJzertijd en de Romeinse tijd. Het gaat om 

nederzettingsresten; woonlagen, grondsporen en veel vondsten. Verder werd een grafveld met crematiegraven 

uit de Romeinse tijd gevonden.  

 

Hoewel ook op deze plaats resten uit de IJzertijd en de Romeinse tijd werden aangetroffen, dankt 

monumentnummer 6471 zijn status aan de aanwezigheid van de resten van de begraven ridderhofstad 

Valkenstein. Naast muurwerk en puinresten van het 10 x 18 meter grote kasteel zelf zijn ook resten aangetroffen 

van de gracht en de ten zuiden van het kasteel gelegen voorburcht. 

 

Twee huisterpen uit de Late Middeleeuwen (monumentnummers 6468 en 6472) worden gedateerd in de 13e-14e 

eeuw. De meest noordelijke van de twee was gelegen op de Poortugaalse Dijkwal, een relict van de dijkzate van 

de oudste ringpolder van het Land van Poortugaal, Welhoek, die waarschijnlijk circa 1180 tot stand is gekomen. 

Toen in de tweede helft van de 13e eeuw de ringpolder naar het noorden en oosten werd uitgebreid, is het 

dijkdeel van de Poortugaalse Dijkwal als waterkering in onbruik geraakt. Wellicht is de dijkzate toen als 

woonplaats ‘vrijgegeven’. 

 

De laatste twee vindplaatsen (monumentnummers 6475 en 16205) zijn gelegen aan een laatmiddeleeuwse dijk, 

vermoedelijk de 13e-eeuwse dijk rond de in 1373 verdronken Riederwaard. De oudste vondsten dateren deze 

terreinen inderdaad in de periode voor de verdrinking van de Riederwaardse polder. 

 

Verder zijn in het bestemmingsplangebied zowel grote landschappelijke fenomenen (slootstructuren, 

akkercomplexen) te verwachten, als kleinere structuren die in een booronderzoek traceerbaar zijn, zoals 

huisplaatsen uit de prehistorie of de Romeinse tijd. Dergelijke structuren hebben een gemiddelde oppervlakte van 

100-200 vierkante meter. Archeologische indicatoren van dit type en/of uit deze periode, aangetroffen in een klein 

plangebied (kleiner dan 200 vierkante meter), leveren doorgaans een beperkte wetenschappelijke waarde op en 

de archeologische informatie is gefragmenteerd. Het verlies aan archeologische informatie als in dergelijke 

gevallen geen onderzoek wordt uitgevoerd is relatief gering. 

 

Het registreren van een enkel spoor of een enkele vondst die bij dergelijke bodemingrepen wordt aangetroffen 

kan wel zinvol zijn. Daarom wijst de gemeente, wanneer (nader) archeologisch onderzoek niet verplicht is, altijd 

op de meldingsplicht in geval van ‘toevalsvondsten’, zoals verwoord in artikel 53 van de Monumentenwet 1988. 

Bij melding van dergelijke vondsten zal het BOOR indien nodig ter plekke komen documenteren (Albrandswaard 

heeft hiertoe een Lichte Gemeenschappelijke Regeling met Rotterdam afgesloten).  

 

Waarde - Archeologie - 1 

Voor de terreinen met vindplaatsen die zijn opgenomen in de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de Provincie 

Zuid-Holland en het kasteelterrein Valkestein (Waarde - Archeologie - 1), geldt in principe behoud in situ. Voor 

deze terreinen geldt een bouwregeling en een omgevingsvergunning voor alle werken, geen bouwwerk zijnde, en 

voor alle bouw- en graafwerkzaamheden (dus ongeacht de diepte en het terreinoppervlak van de verstoring). 

 

Waarde - Archeologie - 2 

Voor het gebied dat samenvalt met de vermoede loop van de oude kreek (Waarde - Archeologie - 2) geldt een 

bouwregeling en een omgevingsvergunning voor alle bouw- en graafwerkzaamheden (inclusief heien) die dieper 

reiken dan 0,3 m beneden maaiveld en die tevens een terreinoppervlak beslaan groter dan 100 vierkante meter. 
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Waarde - Archeologie - 3  

Voor de binnen het plangebied gelegen dijken met een strook grond ter weerszijden daarvan, alsmede voor het 

historisch dorp Rhoon (Roden) in de uitbreiding van circa 1850 (Waarde Archeologie - 3), geldt een bouwregeling 

en een omgevingsvergunning voor werken, geen bouwwerk zijnde, voor bouw- en graafwerkzaamheden (inclusief 

heien) die dieper reiken dan 0,5 m beneden maaiveld en die tevens een terreinoppervlak beslaan groter dan 100 

vierkante meter. 

 

Waarde - Archeologie - 4 

Voor bijna het gehele gebied ten westen van de lijn Slotsedijk - Rhoonsedijk – Oud Rhoonsedijk (Waarde - 

Archeologie - 4) geldt een bouwregeling en een omgevingsvergunning voor alle bouw- en graafwerkzaamheden 

(inclusief heien) die dieper reiken dan 0,5 m beneden maaiveld en die tevens een terreinoppervlak beslaan groter 

dan 200 vierkante meter. 

 

Waarde - Archeologie - 5 

Voor het gebied ten oosten van de de lijn Slotsedijk - Rhoonsedijk - Oud Rhoonsedijk  en een gebied met een 

lagere verwachting in het uiterste zuiden van het plangebied (Waarde - Archeologie - 5) geldt een bouwregeling 

en een omgevingsvergunning voor alle bouw- en graafwerkzaamheden (inclusief heien) die dieper reiken dan 1,0 

m beneden maaiveld en die tevens een terreinoppervlak beslaan groter dan 200 vierkante meter. 

 

8.1.4 Onderzoek 

 

In het plangebied hebben verschillende ontwikkelingen plaats. Deze ontwikkelingen zijn al dan niet 

onderzoeksplichtig met betrekking tot archeologie, afhankelijk van de bijbehorende waarde. Onderstaand is per 

ontwikkeling beschreven of onderzoek wel of niet is benodigd. 

 

Intratuin Rhoon 

De ontwikkeling ziet op het toevoegen van extra bebouwing tot een maximum van 4.000 m
2
. De ter plaatse 

aanwezige waarde is Waarde – Archeologie 5. Archeologisch onderzoek dient te worden voorgelegd indien de 

ontwikkeling ziet op een oppervlak groter dan 200 m
2
 en wanneer dieper dan 100 centimeter meter in de grond 

wordt gereikt. Omdat op dit moment nog geen uitwerking aan de ontwikkeling wordt gegeven, kan een 

archeologisch onderzoek nog niet worden voorgelegd. Indien de omgevingsvergunning wordt aangevraagd dient 

te zijn aangetoond dat de aldaar aanwezige waarden niet worden geschaad of te zijn aangetoond dat geen 

waarden aanwezig zijn. 

 

Pieter Klobbaertlaan 

De ontwikkeling ziet op het toevoegen van drie extra woningen in bestaand stedelijk gebied. In het verleden is 

een procedure doorlopen voor het realiseren van 10 woningen. De ontwikkeling van woningbouw binnen het 

plangebied is planologisch al geborgd in het voorgaande bestemmingsplan 1e herziening “Albrandswaard noord-

west”. In de nieuwe situatie worden drie extra woningen gerealiseerd, waarbij de situering van de nieuwe 

bouwblokken grotendeels zijn gelegen op de oude bouwblokken, waarbij het bebouwd oppervlak in de nieuwe 

situatie niet toeneemt. Oftewel de afwijking per bouwblok is minder dan 200 m
2
. Dat betekent, dat nader 

archeologisch onderzoek niet noodzakelijk is. 

 

Slot Valkensteinsedijk 40 

Ter plaatse van de Slot Valkensteinsedijk 40 is een extra woning voorzien, naast de herbouw van een andere 

woning. Uit een in het verleden verricht onderzoek
5
 is gebleken dat het geologische profiel ter plaatse grotendeels 

intact is gebleven (bijlage 4). Het profiel bestaat uit Afzettingen van Duinkerke 3b, Afzettingen van Duinkerke 1, 

                                                      
5
 SOB Research, Inventarisarend Veldonderzoek door middel van grondboringen, verkennend en karterend, Projectnummer: 

1908-1109, d.d. december 2011 
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Hollandveen, een sequentie van Hollandveen en Afzettingen van Calais. Geen aanwijzingen zijn gevonden dat 

archeologische waarden aanwezig zijn. Hiermee vormt dit aspect geen belemmering voor de haalbaarheid van dit 

plan. Nader onderzoek is daarom niet noodzakelijk. 

 

Visie Molendijk 

Voor de wijzigingsbevoegdheid is het in dit stadium nog niet benodigd om onderzoek uit te voeren. Bij de 

uitwerking van de bevoegdheid dient te worden aangetoond dat aanwezige waarden niet worden aangetast of dat 

waarden niet aanwezig zijn. De aanwezige waarde ter plaatse is vastgelegd middels de dubbelbestemming 

‘Waarde – Archeologie 5’. 

 

8.1.5  Conclusie  

 

De verschillende aanwezige archeologische waarden (Waarde – Archeologie 1 t/m 5) zijn opgenomen op zowel 

de planverbeelding als in de planregels. De archeologische waarden worden op deze wijze gewaarborgd. 

Ontwikkelingen die de aangegeven diepte en terreinoppervlak overschrijden zijn onderzoeksplichtig. 

 

8.2  Cultuurhistorie 

 

8.2.1  Kader  

 

Visie erfgoed en ruimte ‘Kiezen voor karakter’ (juni 2011) 

In de Visie erfgoed en ruimte 'Kiezen voor karakter' zet het Rijk uiteen hoe cultureel erfgoed wordt geborgd in de 

ruimtelijke ordening voor de periode 2011-2015. De moderne monumentenzorg is ontwikkelings- en 

gebiedsgericht. Bovendien vindt het Kabinet samenwerking met publieke en private partijen van belang. 

 

In de Visie wordt het karakter van Nederland gevat in vier kenmerkende eigenschappen: waterland, stedenland, 

kavelland en vrij land. De gebiedsgerichte omgang met erfgoed vergt dat deze karakteristieken worden 

verbonden met opgaven uit andere sectoren en dat de economische, sociaal-culturele en ecologische kracht van 

het erfgoed beter wordt uitgebaat. 

Veranderingen in de monumentenzorg en de ruimtelijke ordening geven burgers en bedrijven meer ruimte en 

geven decentrale overheden meer vrijheden en verantwoordelijkheden. Iedere overheidslaag staat voor de taak 

zijn belangen zo veel mogelijk vooraf kenbaar te maken en waar nodig met regels te borgen. Het rijk is daarnaast 

verantwoordelijk voor een goed functionerend stelsel. Provincies krijgen een centrale rol in de gebiedsgerichte 

belangenafweging en gemeenten verbinden gevolgen aan een gebiedsgerichte analyse van erfgoedwaarden bij 

het opstellen van ruimtelijke plannen. 

 

Het Rijk heeft gekozen voor vijf prioriteiten van het gebiedsgerichte erfgoedbeleid in de komende jaren: 

1. werelderfgoed: de samenhang borgen en de uitstraling vergroten; 

2. eigenheid en veiligheid: zee, kust en rivieren; 

3. herbestemming als (stedelijke) gebiedsopgave: met focus op groei en krimp; 

4. levend landschap: synergie tussen erfgoed, economie en ecologie; 

5. en wederopbouw: het tonen van een tijdperk.  

 

8.2.2  Conclusie  

 

Zoals uit paragraaf 8.1.2 al blijkt, gelden geen belemmeringen met betrekking tot de haalbaarheid van het aspect 

cultuurhistorie. Karakteristieke gebouwen en monumenten zijn op de planverbeelding aangeduid en in de regels 

zijn eisen gesteld aan eventuele sloopwerkzaamheden en/of behoud hiervan. Daar waar ontwikkelingen 

plaatshebben, bevinden zich geen Rijks- en/of gemeentelijke monumenten.  
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9  Milieu 

 

9.1 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. 

 

9.2 M.e.r.-beoordeling 

 

9.2.1 Kader 

 

Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is het 

noodzakelijk om ten behoeve van een bestemmingsplan dat kaderstellend is voor projecten met grote 

milieugevolgen, een plan-m.e.r. op te stellen. Onderdeel D van de bijlage Besluit m.e.r. geeft de omvang van 

dergelijke projecten. Hierbij geldt sinds de aanpassing van het Besluit m.e.r. per 1 april 2011 de omvang als 

richtwaarde en niet als absolute drempelwaarde. Daarom is altijd een toets noodzakelijk of sprake is van een 

project met grote milieugevolgen. Deze toets dient plaats te vinden aan de hand van de criteria van Bijlage III, van 

de EU-richtlijn m.e.r. De hoofdcriteria waaraan moet worden getoetst zijn: kenmerken van de projecten, plaats 

van de projecten en kenmerken van het potentiële effect. Het mag duidelijk zijn dat wanneer een project ruim 

beneden de omvang uit de bijlage van het Besluit m.e.r. blijft, deze beoordeling beknopt kan zijn. 

 

9.2.2 Afweging en conclusie 

 

De revitalisering van de toekomstige ontwikkelingen blijft ruim beneden de omvang uit de bijlage van het Besluit 

m.e.r. Hierin staat namelijk een stedelijk ontwikkelingsproject van 100 hectare of meer of 2.000 of meer 

woningen. Daarnaast zijn de meeste ruimtelijke ontwikkelingen al afgewogen in een afzonderlijke ruimtelijke 

procedure. Omvangrijke negatieve milieueffecten zijn hier echter uitgesloten, waardoor het opstellen van een 

plan-m.e.r. niet nodig is. 

 

9.3 Bodemkwaliteit 

 

9.3.1  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.  

 

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.  
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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. Voorts geldt ten aanzien van de bodem dat de Woningwet gemeenten verplicht in 

hun bouwverordening voorschriften omtrent het tegengaan van bouwen op verontreinigde bodem op te nemen. 

Die voorschriften moeten 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. 

 

9.3.2  Onderzoek 

 

Conform het gestelde in het Bouwbesluit dient, voorafgaand aan werkzaamheden die de bodem verstoren, blijken 

dat de grond hier geschikt voor is. Uit een (verkennend) bodemonderzoek moet blijken of de grond geschikt is 

voor betreffende ontwikkeling(en) en/of welke maatregelen moeten worden getroffen om de werkzaamheden 

doorgang te kunnen laten vinden. 

 

Voor de directe ontwikkelingen die in dit bestemmingsplan zijn beschreven, geldt het volgende. 

 

Pieter Klobbaertlaan 

In het kader van de ontwikkeling van het oorspronkelijke woningbouwprogramma van de tien vrijstaande 

woningen is destijds een nader bodemonderzoek
6
 uitgevoerd. Uitkomst van dit bodemonderzoek is, dat de 

bodemkwaliteit geschikt is voor woningbouw. Na het uitvoeren van dit bodemonderzoek hebben binnen het 

plangebied geen bodemverontreinigende activiteiten plaatsgevonden. Dat betekent dat de conclusie van het 

bodemonderzoek nog altijd actueel is. Gezien het voorgaande vormt het aspect bodem geen belemmering voor 

de haalbaarheid van het toevoegen van drie extra woningen. 

 

Slot Valkensteinsedijk 40 

Een verkennend bodemonderzoek
7
 is uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijk dat zowel in de grond als in het 

grondwater verhoogde concentraties ten opzichte van de achtergrondwaarde, respectievelijk de streefwaarden, 

zijn aangetroffen. Mede hierdoor kan de locatie niet meer als onverdacht worden beschouwd. Nader onderzoek is 

hiermee benodigd. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een aanvullend bodemonderzoek uit te worden 

gevoerd. Op basis van dit onderzoek zullen eventuele maatregelen moeten worden genomen om de bouw van de 

twee woningen mogelijk te maken. 

 

Visie Molendijk 

Voor de wijzigingsbevoegdheid is het in dit stadium nog niet benodigd om onderzoek uit te voeren. Bij de 

uitwerking van de bevoegdheid dient te worden aangetoond wat de gesteldheid van de bodem is en of 

maatregelen dienen te worden genomen. 

 

9.3.3  Conclusie 

 

Gezien het voorgaande vormt het aspect bodem geen belemmering voor de haalbaarheid van het 

bestemmingsplan. Conform de verplichting uit het Bouwbesluit dient voordat grondwerkzaamheden worden 

uitgevoerd, inzichtelijk te worden gemaakt of de grond vervuild is en of de werkzaamheden doorgang kunnen 

vinden. Eventuele te nemen maatregelen om de ontwikkeling(en) doorgang te laten vinden kunnen voortkomen 

uit een (verkennend) bodemonderzoek. 

                                                      
6
 SMA, kenmerk RvdW/JT/850268 

7
 Terra Milieu, Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740, Projectnummer: Tm2011.175, d.d. 15-12-2011 
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9.4  Akoestische aspecten 

 

9.4.1  Kader 

 

Wegverkeerslawaai 

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: 

- 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. 

 

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 onderstaande tabel is aangegeven wat de 

voorkeurswaarde en de maximale ontheffingswaarde is voor nieuwe woningen in stedelijk gebied door 

wegverkeerslawaai. 

 

Tabel: 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 dient te zijn om een binnenwaarde, 

bij gesloten ramen, te garanderen voor verblijfsgebieden. Voor nieuwe woningen mag de geluidsbelasting in 

verblijfsgebieden niet hoger zijn 33 dB door wegverkeerslawaai. 

 

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 geluidhinder 2006 (RMG 2006) 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 

Waalstraat en de Weldijksekade/Achterweg geldt een reductie van 5 dB. 
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Uit jurisprudentie blijkt dat deze reductie niet zondermeer mag worden toegepast voor wegen met een 

snelheidsregime van 30 km/uur. Om deze reden is voor de Albrandswaardsedijk geen rekening gehouden met 

een reductie.  

 

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 deels gelegen in de geluidszone van het industrieterrein ‘Botlek-Pernis’ en geheel in de 

geluidszone van het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven. Voor het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ is de 

zogenoemde ‘T+-contour’ het planologisch aandachtsgebied rondom het 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).  

 

Op afbeelding 4 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’. 
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Afbeelding 4: Indicatieve geluidscontouren industrieterrein Waal-/Eemhaven 2025  

 

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 onderstaande tabel is aangegeven wat de voorkeurswaarde en de maximale ontheffingswaarde is voor nieuwe 

woningen door industrielawaai. 

 

Tabel: 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 dient te zijn om een binnenwaarde, 

bij gesloten ramen, te garanderen voor verblijfsgebieden. Voor nieuwe woningen mag de geluidsbelasting in 

verblijfsgebieden niet hoger zijn 35 dB(A) door industrielawaai. 

 

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; 
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- 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’. Deze 

beleidsregel is op 1 mei 2007 door het college van Albrandswaard vastgesteld.  

 

9.4.2  Onderzoek 

 

In het bestemmingsplan zijn voornamelijk vigerende rechten overgenomen. Enkel de uitbreiding van Intratuin 

Rhoon betreft een nieuwe planologische ontwikkeling, naast het mogelijk maken van extra woningen op enkele 

locaties. Omdat de uitbreiding van de Intratuin een uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten is – en deze activiteiten 

niet geluidsgevoelig zijn – is aanvullend onderzoek niet benodigd.  

 

In het kader van het toevoegen van woningen aan de Pieter Klobbaertlaan en de Visie Molendijk, is onderzoek
8
 

uitgevoerd. Dit onderzoek is als bijlage 5 aan deze toelichting gevoegd en de onderzoeksresultaten hieronder 

nader beschreven. 

 

Locatie ‘Pieter Klobbaertlaan’ 

Ter plaatse van de bouwvlakken van de bestemming ‘Wonen’ aan de Pieter Klobbaertlaan wordt de 

voorkeurswaarde niet overschreden vanwege het wegverkeer op de onderzochte wegen. 

 

Vanwege de activiteiten op het industrieterrein ‘Botlek-Pernis’ wordt de voorkeurswaarde niet overschreden. De 

voorkeurswaarde wordt wel overschreden door de activiteiten op het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’, tot een 

maximum van 55 dB(A). Aangezien het treffen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen niet reëel is, is het 

vaststellen van hogere waarden benodigd om de woningen te kunnen realiseren.  

 

De vast te stellen hogere waarden is maximaal 55 dB(A) en geldt voor 3 woningen. Het ontwerpbesluit tot 

vaststelling hogere waarden wordt gelijktijdig met het bestemmingsplan ‘Albrandswaard Noord’ ter inzage gelegd. 

Deze hogere waarden worden door het college van Albrandswaard vastgesteld. 

 

Wijzigingsgebied ‘Visie Molendijk’ 

Omdat op voorhand niet duidelijk waar binnen het wijzigingsgebied woningen worden gerealiseerd, ligt het voor 

de hand dat de procedure voor het vaststellen van hogere waarden wordt doorlopen bij het wijzigingsplan. In dit 

akoestisch onderzoek wordt de haalbaarheid voor de realisatie van woningen aangetoond.  

 

Uit de berekeningen blijkt dat de voorkeurswaarde wordt overschreden door diverse geluid-bronnen. De 

maximale ontheffingswaarde wordt zelfs overschreden vanwege het verkeer op Groene Kruisweg en de metrolijn 

                                                      
8
 KuiperCompagnons, Akoestisch onderzoek weg-, rail- en industrielawaai Bestemmingsplan ‘Albrandswaard Noord’, 

werknummer: 103.309.02, d.d. 13 januari 2015 
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De in het zuiden van het plangebied en in het noorden van het plangebied als gevolg van de activiteiten op het 

industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’.  

 

Door bij de situering van de nieuwe woningen in het wijzigingsplan hiermee rekening te houden is het haalbaar 

om in het wijzigingsgebied ‘Visie Molendijk’ woningen te realiseren. Bij het opstellen van het wijzigingsplan moet 

gelijktijdig een procedure voor het vaststellen van hogere waarden worden doorlopen. 

 

Slot Valkensteinsedijk 40 

Ook voor de Slot Valkensteinsedijk 40 is in het verleden onderzoek
9
 uitgevoerd. De conclusies van dit onderzoek 

zijn als volgt.  

 

De activiteiten op het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ leidt ter plaatse van de twee nieuwe woningen tot een 

geluidsbelasting van maximaal 59 dB(A). Aangezien het treffen van geluidsreducerende maatregelen niet 

mogelijk is, is het noodzakelijk om hogere waarden vast te stellen. De vast te stellen hogere waarden bedraagt 

voor de beide woningen 59 dB(A). 

 

9.4.3  Conclusie 

 

De voorkeurswaarde ter plaatse van de Pieter Klobbaertlaan voor de drie extra woningen wordt overschreden 

door de activiteiten op het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’, tot een maximum van 55 dB(A). Aangezien het 

treffen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen niet reëel is, is het vaststellen van hogere waarden benodigd om 

de woningen te kunnen realiseren. Deze hogere waarden  Het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden 

wordt gelijktijdig met het bestemmingsplan ‘Albrandswaard Noord’ ter inzage gelegd. 

 

Door bij de situering van de nieuwe woningen in het wijzigingsplan van de Visie Molendijk rekening te houden met 

de ligging van de woningen is het haalbaar om woningen te realiseren. Bij het opstellen van het wijzigingsplan 

moet gelijktijdig een procedure voor het vaststellen van hogere waarden worden doorlopen. 

 

Ook voor de twee woningen aan de Slot Valkensteinsedijk 40 dienen hogere waarden te worden aangevraagd  

De activiteiten op het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ leidt ter plaatse van de twee nieuwe woningen tot een 

geluidsbelasting van maximaal 59 dB(A). 

 

9.5  Luchtkwaliteit 

 

9.5.1  Kader 

 

Het onderzoek naar luchtkwaliteit wordt uitgevoerd op grond van hoofdstuk 5, titel 5.2 ‘Luchtkwaliteitseisen’ van 

de Wet milieubeheer. De titel 5.2 ‘Luchtkwaliteitseisen’ is beter bekend als de Wet luchtkwaliteit.  

 

De kern van de Wet luchtkwaliteit (titel 5.2 luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer) is het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is een bundeling maatregelen op regionaal, nationaal 

en internationaal niveau die de luchtkwaliteit verbeteren en waarin alle ruimtelijke ontwikkelingen/projecten zijn 

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 

                                                      
9
 KuiperCompagnons, Concept milieuonderzoek Wijzigingsplan ‘Slot Valkensteinsedijk 40’, werknummer: 782.301.00, d.d. 17 

november 2011 
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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 vastgesteld op 11 juni 2011 voor PM10 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 toeneemt dan 1,2 µg/m3. In dat geval is de 

ontwikkeling als NIBM te beschouwen. 

 

Een ruimtelijke ontwikkeling vindt volgens de Wet luchtkwaliteit doorgang als ten minste aan één van de volgende 

voorwaarden is voldaan: 

- de ontwikkeling is opgenomen in het NSL; 

- de ontwikkeling aangemerkt wordt als een NIBM-project; 

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

- projectsaldering kan worden 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. 

 

9.5.2  Onderzoek 

 

Beoordeling luchtkwaliteit 

In de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen (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. 

 

Uitbreiding Intratuin Rhoon en wijzigingsplan ‘Visie Molendijk’ 

De uitbreiding van de Intratuin Rhoon en de realisatie van maximaal 26 woningen  - middels een wijzigingsplan 

op basis van de Visie Molendijk - dienen voor het aspect luchtkwaliteit als één ontwikkeling te worden gezien, 

omdat de beide ontwikkelingen binnen 1 km van elkaar zijn gelegen en gebruikmaken van dezelfde 

ontsluitingsweg, te weten de Stationsstraat.  

 

De beide ontwikkelingen samen past niet in één van de hiervoor genoemde functiecategorieën. Daardoor is een 

onderzoek nodig om aan te tonen of aan de normen van de Wet luchtkwaliteit wordt voldaan.  

 

In de hoofdstuk 5 Mobiliteit is aangegeven dat het verkeer toeneemt met maximaal 604 verkeersbewegingen per 

etmaal. Daarnaast levert de realisatie van maximaal 26 woningen een verkeerstoename op van 214 

verkeersbewegingen per etmaal (8,2 verkeersbewegingen per woningen). In totaal neemt het aantal 

verkeersbewegingen tot met 818 verkeersbewegingen per etmaal.  

 

Voor kleine ontwikkelingen is een specifieke rekentool ontwikkeld waarmee op een eenvoudige en snelle manier 

kan worden bepaald of er sprake is van een NIBM bijdrage. In de volgende tabel zijn de bepaalde toename van 

de jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10 weergegeven. 
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tabel: Resultaten NIBM-rekentool, versie 1 mei 2014 

 

 

Uit de berekeningen met de NIBM-rekentool blijkt, dat de jaargemiddelde concentratie NO2 maximaal 0,70 µg/m
3
 

toeneemt en de jaargemiddelde concentratie PM10 maximaal 0,17 µg/m
3
. De beide toenamen zijn ruim lager dan 

de toegestane NIBM-norm van 1,2 µg/m
3
. Daardoor draagt de toename van het verkeer door de uitbreiding van 

de Intratuin Rhoon NIBM bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Toetsing aan de grenswaarden is niet 

aan de orde.  

 

Extra woningen locatie Pieter Klobbaertlaan  

Op de locatie Pieter Klobbaertlaan wordt het mogelijk gemaakt om drie extra woningen te realiseren ten opzichte 

van het toegestane tien. In de regeling NIBM is aangegeven dat een woningbouwlocatie tot maximaal 1.500 

woningen aan één ontsluitingsweg is aan te merken als een ontwikkeling die NIBM bijdraagt aan de 

verslechtering van de luchtkwaliteit. Aangezien in dit bestemmingsplan de realisatie van drie extra woningen 

mogelijk wordt gemaakt, is deze ontwikkeling aan te merken als een ontwikkeling die NIBM bijdraagt aan de 

verslechtering van de luchtkwaliteit. Toetsing aan de grenswaarden is niet aan de orde.  

 

Goede ruimtelijke ordening 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn ter plaatse van het plangebied de concentraties NO2 en PM10 

inzichtelijk gemaakt, op basis van NSL-monitoringstool 2013. In de afbeelding 5 en 6 zijn de jaargemiddelde 

concentraties NO2 en PM10 weergegeven voor het peiljaar 2012. 
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Afbeelding 5: Jaargemiddelde concentraties NO2: peiljaar 2012 (www.nsl-monitoring.nl) in zwart gestippeld het plangebied  

 

 

Afbeelding 6: Jaargemiddelde concentraties PM10: peiljaar 2012 (www.nsl-monitoring.nl) in zwart gestippeld het plangebied 

Uit de voorgaande afbeeldingen blijkt, dat ter plaatse van de locaties waar ontwikkelingen zijn toegestaan, de 

jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10 onder de normen van de jaargemiddelde concentraties van 40 µg/m
3
 

blijven. Daarnaast is de trend dat in de toekomst de emissies en de achtergrondconcentraties van deze stoffen 

zullen dalen, waardoor geen overschrijdingen van de grenswaarden zijn te verwachten. 

 

Zoals uit bovenstaande afbeeldingen blijk, is ook ter plaatse van de Slot Valkensteinsedijk geen sprake van 

overschrijdende jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10. 

 

9.5.3  Conclusie 

 

Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van Intratuin Rhoon mogelijk, de realisatie van maximaal 26 woningen 

aansluitend op de Visie Molendijk, drie extra woningen op de locatie Pieter Klobbaertlaan en één extra woning 

aan de Slot Valkensteinsedijk 40.  

De uitbreiding van de Intratuin en de 26 woningen in het wijzigingsplan zijn samen als een ontwikkeling te 

beschouwen die NIBM bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. De drie extra woningen op de locatie 

Pieter Klobbaertlaan en de extra woning aan de Slot Valkensteinsedijk 40 zijn eveneens als een NIBM-

ontwikkeling aan te merken. Dit betekent dat aan de normen van de Wet luchtkwaliteit wordt voldaan en toetsing 

aan de grenswaarden van de Wet luchtkwaliteit is zodoende niet aan de orde.  

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn in en in de directe omgeving van het plangebied 

jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10 bepaald. Deze waarden zijn veel lager dan de gestelde grenswaarden 

uit bijlage 2 van de Wet luchtkwaliteit. Een overschrijding van de grenswaarden is dan ook niet te verwachten.  

 

9.6 Milieuzonering 

 

9.6.1 Kader 

 

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

tussen de aanwezige functies en wonen noodzakelijk. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een 

milieuzonering die uitgaat van richtinggevende afstanden tussen hinderlijke functies (in de vorm van gevaar, 
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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. 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 in nieuwe situaties.  

 

9.6.2 Onderzoek 

 

Het bestemmingsplan is conserverend van aard, met uitzondering van de mogelijke uitbreiding van Intratuin 

Rhoon, drie extra woningen aan de Pieter Klobbaertlaan en één extra woning aan de Slot Valkensteinsedijk 40. 

De brochure van de VNG is mede bedoeld voor het toetsen van nieuwe situaties. Dat betekent dat toetsing aan 

de VNG-richtlijnen niet aan de orde is voor het conserverende gedeelte van het bestemmingsplan.  

Intratuin 

De uitbreiding betreft een bedrijfsbestemming die ziet op de uitbreiding van een tuincentrum richting het zuiden. 

De mogelijke uitbreiding bedraagt ongeveer 4.000 m
2
. 

 

Enerzijds dient bepaald te worden of de uitbreiding op deze locatie de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven 

beperkt. Anderzijds wordt bepaald of het woon- en leefklimaat van omliggende woningen wordt beperkt door het 

toelaten van een ruimer aanbod voorzieningen en functies binnen de bestemming. Van een functieverruiming is 

geen sprake. 

 De omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door andere tuincentra in het noorden en het zuiden. Deze 

tuincentra grenzen met het perceel aan Intratuin Rhoon. Daarnaast bevindt de meest dichtbij zijnde woning aan 

de Kleidijk op een afstand van ruim 200 meter.  

Voor een tuincentrum wordt maximaal milieucategorie 2 rechtstreeks mogelijk gemaakt. Voor een dergelijke 

milieucategorie geldt een richtafstand van 30 meter. Aan deze afstand wordt ruim voldaan. De meest 

dichtstbijzijnde woning aan de Kleidijk ligt op ten minste 200 gelegen. Omdat de verruiming is voorzien binnen de 

nu al vigerende bestemming bedrijf, is geen toenemende hinder te verwachten voor omliggende bedrijven. 

 

Pieter Klobbaertlaan 

Hoewel drie woningen worden toegevoegd, wijzigt niets aan de opgenomen bestemming ‘Wonen’. De 

bestemmingsgrenzen blijven gelijk aan het voorgaande planologische regiem. Het toevoegen van drie woning 

wordt dan ook haalbaar geacht.  

Slot Valkensteinsedijk 40 

Eén extra woning wordt op het perceel toegevoegd. Deze nieuwe woning ligt op een afstand van 30 meter vanaf 

de inrichtingsgrens van het dierenpension en het onderhoudsbedrijf aan de Slot Valkensteinsedijk 30. De woning 

wordt toegevoegd daar waar ook al een woonbestemming was opgenomen in het voorgaande planologische 

regiem.  

 

9.6.3 Conclusie 

 

Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk conserverend van aard. De brochure van de VNG is mede bedoeld voor 

het toetsen van nieuwe situaties. Dat betekent dat toetsing aan de VNG-richtlijnen niet aan de orde is voor het 

conserverende gedeelte van het bestemmingsplan. Voor de uitbreiding van Intratuin Rhoon, de drie extra 

woningen aan de Pieter Klobbaertlaan en de extra woning aan de Slot Valkensteinsedijk zijn geen problemen 

voorzien. De meest dichtstbijzijnde woning bij de Intratuin bevindt zich op 200 meter, daar waar een richtafstand 

van 30 meter geldt voor een tuincentrum. Omdat de verruiming is voorzien binnen de nu al vigerende 

bestemming bedrijf, is ook geen toenemende hinder te verwachten voor omliggende bedrijven. Met betrekking tot 

de extra woningen aan de Pieter Klobaaertlaan en de Slot Valkensteinsedijk 40 wordt aangesloten op het 

voorgaande planologische regiem. De woonbestemming wordt gecontinueerd. Voor de Visie Molendijk vindt een 

afweging met betrekking tot de milieuzonering pas plaats bij de uitwerking van de wijzigingsbevoegdheid. 
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Vanuit het aspect milieuzonering gelden geen belemmeringen vanuit het aspect bedrijven en milieuzonering. 

 

9.7 Externe veiligheid 

 

9.7.1 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 de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 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, beschouwd 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 bestaande situaties wordt het niveau van 

10
-5

 per jaar als grenswaarde gehanteerd, 10
-6

 per jaar geldt als richtwaarde. Voor nieuwe situaties geldt een 

grenswaarde van 10
-6

 per jaar. Een richtwaarde is daarbij niet van toepassing.  

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.  

 

Besluit externe veiligheid inrichtingen 

Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan overheden die besluiten nemen over bedrijven die een risico vormen voor 

personen buiten het bedrijfsterrein. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld chemische fabrieken, LPG-tankstations en 

spoorwegemplacementen waar goederentreinen met gevaarlijke stoffen rangeren. Deze bedrijven verrichten 

soms risicovolle activiteiten dichtbij (beperkt) kwetsbare objecten waaronder woningen, ziekenhuizen, scholen, 

winkels, horecagelegenheden en sporthallen. Hierdoor ontstaan risico’s voor mensen die in de buurt ervan wonen 

of werken.  

 

Het besluit verplicht gemeenten en provincies bij het verlenen van milieuvergunningen en het maken van 

bestemmingsplannen met externe veiligheid rekening te houden. Dit betekent bijvoorbeeld dat woningen op een 

bepaalde afstand moeten staan van een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen. 

 

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen  

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Het Bevb regelt 

onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke 

stoffen. De normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Daarmee zijn nieuwe 

kwetsbare objecten binnen de PR 10
-6

 contour niet toegestaan. Ook is vastgesteld dat wanneer binnen het 

invloedsgebied van een buisleiding een ruimtelijk besluit wordt genomen, de verantwoordingsplicht van 

toepassing is. 
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Het Bevb gaat uit van een belemmerde strook van 4 of 5 meter, afhankelijk van de werkdruk. Voor deze strook 

geldt een bouwverbod en een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of 

van werkzaamheden.     

 

Net als bij het Bevi worden de risicoafstanden en rekenmethodiek die volgen uit het Bevb opgenomen in een 

regeling, de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb).    

 

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over wegen, water en spoor 

Vermoedelijk treedt in 2014 het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) in werking. Vooralsnog is het 

koninklijk besluit nog niet genomen. In het Bevt staan regels voor de ruimtelijke inrichting rond wegen, 

waterwegen en spoorwegen met vervoer van gevaarlijke stoffen. In november 2013 is het ontwerp Besluit externe 

veiligheid transportroutes gepubliceerd.  

 

Het Bevt hanteert een vaste grens van 200 meter, vanaf de buitenrand van de transportroute, waarbuiten in 

principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik. Buiten de 200 meter is een 

verantwoording niet noodzakelijk. Wel geldt dat bij ruimtelijke ontwikkelingen die nieuwe kwetsbare of beperkt 

kwetsbare objecten mogelijk maken buiten de 200 m dient in de toelichting aandacht moet worden gegeven aan 

de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid voor zover het binnen het invloedsgebied van de transportroute 

is gelegen.   

 

Ten aanzien van de verantwoordingsplicht groepsrisico wordt, net als bij het Besluit externe veiligheid 

buisleidingen (Bevb), onderscheid gemaakt tussen een volledige verantwoording en een beperkte verantwoording 

van het groepsrisico.  

Een volledige verantwoording kan bovendien achterwege blijven indien kan worden aangetoond dat: 

a. het groepsrisico, niet hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico, of; 

b. het groepsrisico, gelet op de redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid van personen, met 

niet meer dan 10% toeneemt en; 

c. de oriëntatiewaarde, gelet op de dichtheid van personen, niet wordt overschreden; 

d. Indien sprake is van een volledige verantwoording dienen maatregelen ter beperking van het GR, 

alternatieve ruimtelijke ontwikkelingen met een lager GR en mogelijkheden en voorgenomen maatregelen 

ter beperking van de omvang van een calamiteit te worden overwogen. Een beperkte verantwoording houdt 

wel rekening met de effecten van een calamiteit en vindt alleen plaats als het plangebied binnen het 

invloedsgebied (effectgebied) van transportassen is gelegen. 

In het Bevt zijn tevens plasbrandaandachtsgebieden  benoemd voor transportroutes. Een PAG is een zone, 

waarbinnen een aanvullende verantwoording noodzakelijk is met betrekking tot het al dan niet nemen 

maatregelen om de effecten van een plasbrand te beperken en de zelfredzaamheid van personen. 

 

9.7.2 Onderzoek 

 

Binnen het plangebied spelen meerdere risicobronnen een rol. Bestemmingsplan  “Albrandswaard Noord” betreft 

(hoofdzakelijk) een conserverend plan. In deze paragraaf is per risicobron is een beschrijving gegeven. 

Daarnaast is de gemeente op dit moment in overleg met het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam 

over het vaststellen van ene gezamenlijke veiligheidscontour. Deze contour is van belang voor de 

toekomstbestendigheid van de aanwezige bedrijven en de bescherming van de leefomgeving van het Distripark 

Albrandswaard Eemhaven. 
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9.7.2.1 Transportroutes voor gevaarlijke stoffen (weg, spoor, water) 

 

 Groene Kruisweg (N492) 

De Groene Kruisweg is gelegen ten zuiden van het plangebied. De Groene Kruisweg geldt als een transportroute 

voor gevaarlijke stoffen. De volgende transporten zijn op basis van de risicokaart van de provincie Zuid-Holland 

geraamd.  

 

Stofcategorie Intensiteit 

LF1 427 

LF2 328 

GF2 33 

GF3 263 

Totaal EV
10

 1.051 

Tabel: Aantal tankwagens per jaar: N492 (2007) 

 

Plaatsgebonden risico – Groene Kruisweg (N492) 

In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 3 (PGS 3) zijn voor LPG-transporten en overige gevaarlijke stoffen 

drempelwaarden aangegeven waarboven sprake is van een plaatsgebonden risicocontour (PR 10
-6

 contour). In 

onderstaande tabel zijn deze drempelwaarden weergegeven.    

 

Tabel: Drempelwaarden PR 10-6 contour LPG  

 

In stedelijk gebied ligt de drempelwaarde van het aantal LPG-transporten op 8.000. Het werkelijke aantal LPG-

transporten op de N492 bedraagt 263 (GF3). Ook de overige transporten halen de drempelwaarde van 22.000 

niet. Dat betekent dat de N492 geen PR 10
-6

 contour heeft.  

 

Groepsrisico – Groene Kruisweg (N492) 

Het al dan niet overschrijden van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico kan ook bepaald worden op basis van 

drempelwaarden, die in de PGS 3 zijn opgenomen. In de tabel zijn deze drempelwaarden weergegeven. Indien 

deze drempelwaarden niet worden overschreden, bestaat er formeel gezien geen knelpunten ten aanzien van 

externe veiligheid en behoeft het groepsrisico niet gekwantificeerd te worden. 

 

 

Tabel: Drempelwaarden LPG Overschrijding OW GR 

                                                      
10

  totaal aantal externe veiligheid relevante stofcategorieën (som van stofcategorieën LF1, LF2, LT1 t/m LT6, GF1 t/m GF3 

en GT1 t/m GT5)  
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Deze drempelwaarden gelden voor eenzijdige bebouwing. Wanneer sprake is van dubbelzijde bebouwing dienen 

de getallen door een factor 4 gedeeld te worden. In het plangebied is sprake van dubbelzijdige 

bebouwing/populatie. Uitgaande van een vierde deel van de drempelwaarde is een dichtheid van circa 70 

personen per hectare mogelijk in het plangebied, zonder dat de oriëntatiewaarde wordt overschreden. Uit het 

onderzoek dat heeft plaatsgevonden in het kader van het bestemmingsplan “Groene Kruisweg / Metrobaan” blijkt 

dat de maximale dichtheid rond de 62 personen per hectare is. Dat betekent dat het groepsrisico niet hoeft te 

worden berekend middels een QRA. Het aantal transporten van gevaarlijke stoffen op de N492 is dermate 

beperkt dat geen sprake is van belemmeringen voor het aspect externe veiligheid. 

 

Rijksweg A15 

De Rijksweg A15 is gelegen ten noorden  van het plangebied.  

 

De volgende transportintensiteiten zijn opgenomen in het Basisnet: 

 

Stofcategorie Intensiteit 

LF1 57.747 

LF2 94.463 

LT1 3.720 

LT2 5.206 

LT3 128 

GF1 325 

GF2 2.681 

GT3 465 

GT4 40 

GF3 referentie 25.373 

GF3 max 38.060 

Tabel: Aantal tankwagens per jaar: A15, wegvak Z71, bron: Basisnet 

 

Plaatsgebonden risico - A15 

In het Basisnet is opgenomen dat voor wegvak Z71 (Knp. Benelux - afrit 18 (Pernis))  een veiligheidszone (PR 10
-

6
 contour) van 80 meter vanaf de as van de weg geldt. Het plangebied is daarmee gelegen binnen deze PR 10

-6
 

contour. Het verantwoordingsgebied (200 meter) van de transportas reikt eveneens tot het plangebied. Echter, 

omdat dit bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen van (beperkt) kwetsbare objecten mogelijk maakt levert 

de A15 geen belemmeringen op voor het plan.  

 

Ten behoeve van het stellen van aanvullende eisen aan bouwwerken is de PR10-6 contour als veiligheidszone 

langs de A15 opgenomen met de aanduiding ‘Veiligheidszone – vervoer gevaarlijke stoffen’, voorzover deze 

binnen het plangebied valt.  

 

Groepsrisico – A15 

In afbeelding 7 zijn de resultaten van de GR-berekening weergegeven. Voor het bepalen van het groepsrisico is 

uitgegaan van de transportbewegingen die, volgens bijlage 6 van het Basisnet, representatief zijn voor de 

maximale gebruiksruimte van de A-15. Het GR blijft ruimschoots onder de oriëntatiewaarde. 

De voor de berekeningen gebruikte populatie is een som van de overdag aanwezige bewoners en werknemers. 

Het groepsrisico wordt bepaald door het wegdeel langs het bedrijvenpark. Dit GR is nagenoeg identiek aan dat 

van de totale route. 
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Afbeelding 7: Fn-curve A15, bron: EV-visie Albrandswaard (risico-inventarisatie), DCMR 

 

De scheiding tussen het roze en gele gebied is de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico (vervoer). De groene lijn 

geeft het groepsrisico voor de totale route (langs Albrandswaard) weer. De blauwe lijn geeft het groepsrisico voor 

de meest bepalende kilometer weer. Bij de bepaling van het groepsrisico is uitsluitend de populatie binnen 

Albrandswaard meegenomen. Uit de afbeelding blijkt dat de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden. Het 

maximale groepsrisico ligt bij 60 slachtoffers bij een kans van 4,5x10-8 (0,02x de oriëntatiewaarde). 

Plasbrandaandachtsgebied – A15 

Tevens is er langs de A15 een plasbrandaandachtsgebied (PAG) gedefinieerd. Bij een ongeluk met een 

tankwagen met zeer brandbare vloeistof kan deze uitstromen en in brand raken (plasbrand). Het PAG is een zone 

van 30 meter (gemeten vanaf de rand van de weg), Bij ontwikkelingen binnen het PAG moet rekening worden 

gehouden met de effecten van een plasbrand. Omdat in het kader van dit bestemmingsplan geen ontwikkelingen 

plaatsvinden binnen deze zone vormt het plasbrandaandachtsgebied geen belemmering voor dit plan. 

 

Spoorlijnen  

Het invloedsgebied van de Betuwelijn reikt tot gronden in het plangebied. Maar omdat dit bestemmingsplan geen 

nieuwe ontwikkelingen van (beperkt) kwetsbare objecten mogelijk maakt levert de A15 geen belemmeringen op 

voor het plan. 

 

Transport gevaarlijke stoffen door buisleidingen 

Binnen of nabij het plangebied komen meerdere buisleidingen voor. Voor een overzicht van de voor het 

bestemmingsplan relevante leidingen wordt verwezen naar onderstaand schema. De PR 10
-6

 contouren van de 

leidingen zijn, voor zover aanwezig, opgenomen op de verbeelding middels de gebiedsaanduiding 

’veiligheidszone – leiding’.   

Leidingnr.  Aard van buisleiding Druk en diameter PR 10
-6

 contour 

 (m) 

Invloedsgebied 

 (m) 

W-504-01-KR-033 

t/m 25 

Aardgasleiding 13,2 bar & 12,5 inch - - 

DOW 

Propyleenleiding 

Propyleen 100 bar & 6,6 inch 75 100 

P 26 (DPO) Brandstofleiding 40 bar & 12,75 inch 12 20 

W-504-18-KR-002 Aardgasleiding 13,2 bar & 12,75 inch - - 

24 inch RRP 

productenleiding  

Olieproductenleiding 62 bar & 24 inch 50 26 
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A-517 Aardgasleiding 66,2 bar & 30 inch 0 380 

Buisleidingenstraat 

LSNed 

 

Diverse leidingen  n.v.t. n.v.t. 

 

W-504-01-KR-033 t/m 25 

Deze aardgasleiding is gelegen parallel aan de Groene Kruisweg en heeft op grond van de provinciale risicokaart 

een PR 10
-6

 contour van 0 meter. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de Gasunie over de gespecificeerde 

kenmerken van deze leiding.  De leiding mag op maximaal 12 bar bedreven worden en is zodanig beveiligd dat 

de druk niet hoger dan 13,2 bar kan worden. Dit betekent dat op grond van het Bevb geen berekening of 

verantwoording voor deze leiding afgelegd moet worden op het gebied van externe veiligheid. De Gasunie heeft 

dit bevestigd. Vanuit leiding W-504-01-KR-033 t/m 25 gelden geen belemmeringen voor het plangebied. Op 

verzoek van de Gasunie is de dubbelbestemming “Leiding – Gas” ter breedte van de belemmeringenstrook 

opgenomen.  

 

DOW Propyleenleiding 

De DOW propyleenleiding is gelegen aan de uiterste westzijde van het plangebied.  Deze leiding heeft op basis 

van de Risicokaart een PR 10
-6

 contour van 75 meter. Volgens het RRGS, het formeel register, ligt de PR 10
-8

 

contour op circa 100 meter. De PR 10
-8

 contour is indicatief voor het invloedsgebied. De dichtstbijzijnde 

kwetsbare objecten in het plangebied zijn gelegen buiten dit invloedsgebied. Daarom is een verantwoording van 

het groepsrisico niet noodzakelijk.  

 

Afbeelding 8: Fn-curve DOW Propyleenleiding, bron: EV-visie Albrandswaard (risico-inventarisatie), DCMR 

 

Uit afbeelding 8 blijkt dat er geen groepsrisico is omdat er minder dan 10 slachtoffers zijn. 

 

DPO-leiding P26 

De leiding P26 is een DPO-leiding met een PR 10
-6

 contour van 12 meter en een invloedsgebied van 20 meter. 

De leiding is gelegen binnen het plangebied.   
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Afbeelding 9: Fn-curves DPO-leidingen in Albrandswaard, P26 betreft de blauwe curve, bron: bron: EV-visie Albrandswaard 

(risico-inventarisatie), DCMR 

 

Uit de afbeelding 9 blijkt dat er –volgens de definitie- geen groepsrisico is omdat er minder dan 10 slachtoffers 

zijn. 

 

W-504-18-KR-002 

Deze buisleiding loopt in het verlengde van buisleiding W-504-01-KR-033 t/m 25 in het oostelijk gedeelte van het 

plangebied en is eveneens begrensd tot 12 bar in werkdruk. Dit betekent dat op grond van het Bevb geen 

berekening of verantwoording voor deze leiding afgelegd moet worden op het gebied van externe veiligheid.  

 

24 inch RRP productenleiding 

De 24 inch RRP productenleiding van de Rotterdam-Rijn Pijpleidingmaatschappij is in het oostelijke deel van het 

plangebied gelegen. Deze leiding heeft op basis van de risicokaart een PR 10
-6

 contour van 25 meter en een 

geschat invloedsgebied van circa 26 meter (bron: RIVM rapport 620120001) op basis van de PR 10
-8

 contour. Na 

contact met RRP is een PR 10
-6

 contour van 50 meter opgenomen op de verbeelding.  

 

 

Afbeelding 10: Fn curve RRP leiding, bron: bron: EV-visie Albrandswaard (risico-inventarisatie), DCMR 

 

9.7.2.2 Buisleidingenstraat  

De buisleidingenstraat doorkruist het plangebied. Deze leidingenstraat valt onder de vigeur van het Bevb, tevens 

is de ‘Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035’ van toepassing. Voor de leidingenstraat geldt ter plaatse een 

strookbreedte van 100 meter waarvoor de dubbelbestemming ‘Leiding – leidingstrook’ is opgenomen.  
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Tevens is een veiligheidszone opgenomen van 55 meter aan weerszijden van de leidingenstrook door middel van 

de aanduiding 'Veiligheidszone - leiding'. Binnen deze zone is het verboden om een beperkt kwetsbaar en/of een 

kwetsbaar object te bouwen.  

 

In de buisleidingenstraat liggen buisleidingen met gevaarlijke stoffen zoals etheen, ethyleen-oxide en propyleen-

oxide. De gasleiding A-559-KR-017 is de meest dominante leiding in de buisleidingenstraat met de grootste 

ruimtelijke implicaties. Deze buisleiding transporteert aardgas en heeft op basis van de Risicokaart een PR 10-6 

contour van 0 meter en een invloedsgebied (1%-letaliteitsgrens) van ca. 430 meter. Dat betekent dat de 

ontwikkelingslocatie Kruising Achterdijk-Kleidijk binnen het invloedsgebied is gelegen. 

 

Naast de A-559 zijn de volgende buisleidingen in de buisleidingenstraat aanwezig: 

Naam / type Beheerder PR10
-6

 contour 

NAM olieproductenleiding Nederlandse Aardolie Maatschappij 15 

Waterstofleiding Unimills 0 

Waterstofleiding Air Liquide 0 

Stikstof Air Liquide 0 

Zuurstof Air Liquide 0 

Ethyleenoxide PMK-330 Shell 6 

Propeenoxide PMK-160 Shell 15 

Butaan PMK-120 Shell 20 

Nafta PMK-210 Shell 12 

Ethyleen PMK-100 Shell 30 

Nafta PMK-220 Shell 11 

Nafta PMK-170 Shell 9 

Isopreen PMK-150 Shell 5 

Propyleen PMK-110 Shell 30 

 

In juli 2008 is door de Nederlandse Gasunie een QRA uitgevoerd voor de A-559 in het kader van ontwikkelingen 

in het bestemmingsplan Portland. Middels deze QRA is bevestigd dat de PR 10
-6

 contour op de leiding is gelegen 

en is de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde bepaald. In onderstaande afbeelding wordt de Fn-curve 

van het groepsrisico getoond. 

 

Afbeelding 11: Fn-curve leiding A-559, bron: EV-visie Albrandswaard (risico-inventarisatie), DCMR 

 

De overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde bedraagt 0,0. Er is dus sprake van een zeer laag risico. Dit 

bestemmingsplan zal niet leiden tot een toename van het groepsrisico. Een verantwoording van het groepsrisico 

is niet benodigd. 
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9.7.2.3 Risicovolle inrichtingen 

In en om het plangebied bevinden zich de volgende risicovolle inrichtingen: 

- het LPG-tankstation Rijnpoort B.V. aan de Ambachtsstraat 5; 

- de Bevi inrichting Eurofrigo; 

- de Bevi inrichting Ziegler B.V.; 

- de Bevi inrichting Vat Logistics; 

- de Bevi inrichting LNG tankstation; 

- de BRZO inrichting Railservice center (Rsc); 

 

LPG-tankstation Rijnpoort B.V. 

LPG tankstation Rijnpoort B.V. is gevestigd aan de Ambachtsstraat 5 in Poortugaal. Op 16 januari 2007 is met 

een beschikking volgens artikel 8.23 Wm de doorzet van LPG vastgelegd op maximaal 1.500 m
3
 per jaar. 

Daarmee kent deze inrichting een PR 10
-6

 contour van 110 meter en een invloedsgebied van 150 meter. Op 

afbeelding 12 zijn de PR-10
-6

 contouren van het vulpunt (opstelplaats LPG-tankwagen), het LPG-reservoir en de 

afleverzuil, weergegeven. Het invloedsgebied van 150 m is met een gele band om de PR-10
-6

 risicocontour (rood) 

weergegeven. 

 

Afbeelding 12: PR-contouren en invloedsgebied LPG-tankstation Rijnpoort B.V. (bron: DCMR, Risico-inventarisatie t.b.v. EV-

visie, d.d. 17 oktober 2011) 

 

Binnen de PR 10
-6

 contour zijn relatief kleinschalige bedrijven en verspreid liggende woningen gesitueerd, echter 

niet binnen de grenzen van dit bestemmingsplan.  De PR10
-6

 contour is in dit bestemmingsplan opgenomen als 

‘Veiligheidszone – LPG’.  Het groepsrisico veroorzaakt door het LPG tankstation Rijnpoort is weergegeven in 

afbeelding 13. 
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Afbeelding 13: Fn-curve LPG-tankstation Rijnpoort B.V., bron: EV-visie Albrandswaard (risico-inventarisatie), DCMR 

 

Uit de curve blijkt dat er geen overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico is. Het maximale 

groepsrisico ligt bij 20 slachtoffers bij een kans van 3x10-8 (0,027x de oriëntatiewaarde). 

 

Eurofrigo 

Eurofrigo is een Bevi-inrichting (categorie g) met een ammoniakkoelinstallatie met een inhoud van 5000 kg. De 

installatie is inpandig neergezet en wordt gebruikt voor het diepvriezen tot ongeveer –35 graden Celsius. 

Uit bijlage 1 van de Revi blijkt dat bij een installatie met 3500-6000 kg ammoniak het plaatsgebonden risico (10
-6

) 

met een opstellingsuitvoering categorie 2 (machinekamer inpandig inclusief leidingen en toebehoren) 60 meter 

bedraagt. Dit is de afstand gerekend vanaf de machinekamer. Vanaf de verdamper bedraagt de afstand 55 meter. 

Op afbeelding 14 is de 10
-6

 risicocontour van Eurofrigo weergegeven, zoals deze is opgenomen in de provinciale 

risicokaart. Deze reikt niet tot kwetsbare bestemmingen. 

De PR10
-6

 contour (rood) is in dit bestemmingsplan opgenomen als ‘Veiligheidszone – Bevi’.  

 

 

Afbeelding 14: PR-contour Eurofrigo (bron: DCMR, Risico-inventarisatie t.b.v. EV-visie, d.d. 17 oktober 2011) 

 

Ziegler B.V. 

Ziegler B.V. is een expediteur die veel groupage vervoer verzorgt. Voor het uitvoeren van deze activiteit beschikt 

Ziegler over overslagloodsen en opslagloodsen. Een deel van deze opslagloodsen wordt gebruikt voor de opslag 

van gevaarlijke stoffen. Het voor de externe veiligheid bepalende scenario is een loodsbrand, waarbij toxische 

verbrandingsproducten vrijkomen. 
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In december 2010 is in het kader van het project “actualisatie vergunningen QRA” de feitelijke opslaghoeveelheid 

van gevaarlijke stoffen onderzocht. Op basis hiervan is een nieuwe kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd. Uit 

afbeelding 15 blijkt dat, indien de vergunning hierop is aangepast, zich geen kwetsbare objecten meer binnen de 

PR-10
-6

 contour bevinden. Een traject voor een revisievergunning is al in gang gezet. 

 

De PR10
-6

 contour (rood) is in dit bestemmingsplan opgenomen als ‘Veiligheidszone – Bevi’.  

 

 

Afbeelding 15: PR-contouren Ziegler volgens laatste inzichten (bron: DCMR, Risico-inventarisatie t.b.v. EV-visie, d.d. 17 oktober 

2011) 

 

LNG tankstation 

Per besluit van 22 januari 2014 is een vergunning verleend voor een omgevings-vergunning voor het oprichten 

van een LNG Installatiestation op aan de Achter Columbusstraat 2. Een dergelijke LNG-installatie voorziet in de 

aflevering van vloeibaar aardgas en gecomprimeerd aardgas als motorbrandstof voor vrachtwagens. Vloeibaar is 

echter ook een gevaarlijke stof vanuit het aspect externe veiligheid. In dat kader is een risicoanalyse uitgevoerd 

waarvan de resultaten op 20 augustus 2013 zijn gerapporteerd. Deze risicoanalyse
11

, inclusief de QRA, is 

gecontroleerd door DCMR en akkoord bevonden.  

 

Uit de risicoanalyse is naar voren gekomen dat de LNG-installatie een PR10
-6

 contour heeft, die buiten de grens 

van de inrichting is gelegen en daarnaast beperkt kwetsbare objecten in de omgeving overlapt. Op afbeelding 16 

zijn de PR-contouren weergegeven.  

 

                                                      
11

 AVIV, Risicoanalyse LNG-tankstation Distripark Rotterdam, 20 augustus 2013 
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Afbeelding 16: PR-contouren LNG-tankinstallatie, bron: AVIV, Risicoanalyse LNG-tankstation Distripark Rotterdam, 20 augustus 

2013 

 

Op grond van artikel 4 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) dienen de grens- en richtwaarden in 

acht worden genomen. Concreet betekent dit dat een gewichtige motivering dient te worden opgesteld, waarin 

aangegeven wordt waarom de gemeente Albrandswaard medewerking wil verlenen aan dit initiatief.  Tevens 

dient de gemeente verantwoording te nemen voor het groepsrisico, middels een groepsrisicoverantwoording. In 

de notitie van KuiperCompagnons
12

 is een gewichtige motivering en verantwoording van het groepsrisico 

gegeven.  

 

In het kader van dit bestemmingsplan is de PR10
-6

 contour als ‘Veiligheidszone – Bevi’ opgenomen. 

 

In de risicoanalyse is door middel van een QRA het groepsrisico berekend. In afbeelding 17 is de FN-curve 

weergegeven. De waarde van het groepsrisico is lager dan 0,1 x de oriëntatiewaarde.  

 

                                                      
12

 Verantwoording groepsrisico realisatie LNG-installatie, 10 oktober 2013 
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Afbeelding 17: FN-curve groepsrisico LNG-installatie, bron: AVIV, Risicoanalyse LNG-tankstation Distripark Rotterdam, 20 

augustus 2013 

 

Rail Service Center 

Het Rail Service Center Waalhaven (Rsc) is gevestigd aan de Albert Plesmanweg 200 op het industrieterrein 

Waalhaven, ten noorden van Albrandswaard. Het is een inrichting waarin containertreinen worden gelost en 

geladen. Onder de containers bevinden zich ook containers met gevaarlijke stoffen. Het Rail Service Center valt 

onder het regime van het Bevi. De voor externe veiligheid relevante scenario’s zijn die van een plasbrand, 

gaswolkexplosie, en giftige wolken. Het voor EV bepalende scenario is het catastrofaal falen van een container 

met een tot vloeistof verdicht toxisch gas. 

 

Op afbeelding 18 zijn de PR 10
-6

 en PR 10
-8

 risicocontouren van de inrichting weergegeven. Hieruit blijkt dat de 

PR 10
-6

 contour voor plaatsgebonden risico de noordelijke gemeentegrens overschrijdt. Binnen de PR 10
-6

 zijn 

geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten gelegen. 
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Afbeelding 18: PR-contouren Rsc (bron: DCMR, Risico-inventarisatie t.b.v. EV-visie, d.d. 17 oktober 2011) 

 

De PR10
-6

 contour (rood) is in dit bestemmingsplan opgenomen als ‘Veiligheidszone – Bevi’.  Daarnaast is op 

afbeelding 19 is het berekende groepsrisico van deze inrichting weergegeven.  

 

 

Afbeelding 19: Fn-curve groepsrisico Rail Service Center, (bron: DCMR, Risico-inventarisatie t.b.v. EV-visie, d.d. 17 oktober 

2011) 

 

Uit bovenstaande blijkt dat er volgens de definitie van het groepsrisico nog net sprake is van een groepsrisico, 

omdat het aantal potentiële slachtoffers 10 bedraagt. Het maximale groepsrisico ligt bij 10 slachtoffers bij een 

kans van 2x10-9 (0,0002x de oriëntatiewaarde). 
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9.7.2.4 Ontwikkelingen 

Binnen het plangebied hebben drie ontwikkelingen plaats. Enerzijds rechtstreekse ontwikkelingen en anderzijds 

door het mogelijk maken van extra woningen middels een wijzigingsbevoegdheid. In deze paragraaf is een 

verantwoording gegeven betreffende de ontwikkelingen. 

 

Pieter Klobbaertlaan 

Het gebied waar de drie woningen worden toegevoegd is gelegen buiten de toetsingszone van leidingen en de 

rijksweg A15. In de nabije omgeving van het plangebied zijn geen bijzondere milieuhinderlijke inrichtingen 

aanwezig. Daarnaast is sprake van een continuering van de woonbestemming, op basis van voorgaand 

planologisch regiem. 

 

Slot Valkensteinsedijk 40 

De ontwikkeling maakt twee woningen mogelijk, per saldo wordt op de locatie één woning toegevoegd. In het 

plangebied bevinden zich meerdere risicobronnen in de vorm van transportroutes van gevaarlijke stoffen, 

buisleidingen en een inrichting. De woningen zijn niet gelegen binnen de PR 10
-6

 contouren van risicobronnen.  

 

Met betrekking tot de buisleidingenstraat is het plangebied gelegen buiten de veiligheidszone van 55 meter. Op 

basis van een uitgevoerde QRA kan gesteld worden dat de waarde van het groepsrisico voor de leiding A-559 in 

de oude en nieuwe situatie vergelijkbaar is en onder de oriëntatiewaarde gelegen (0,06 x oriëntatiewaarde). Voor 

de aardgastransportleiding A-517 heeft ook een berekening van het groepsrisico plaatsgevonden. De 

overschrijdingsfactor van het groepsrisico bedraagt voor zowel de huidige en nieuwe situatie 0,000132. De 

oriëntatiewaarde wordt hiermee niet overschreden. Het invloedsgebieden van de DPO-leiding, de Groene 

Kruisweg en de inrichting Ziegler overlappen het gebied niet. 

 

Visie Molendijk 

In onderhavig bestemmingsplan is ‘Wetgevingszone – wijzigingsgebied 1’ opgenomen, waarmee maximaal 26 

nieuwe woningen worden toegevoegd. In het kader van het aspect externe veiligheid dient, ten aanzien van het 

opnemen van deze wijzigingsbevoegdheid, de haalbaarheid van deze toekomstige ontwikkeling aangetoond te 

worden. Om de haalbaarheid aan te tonen is in onderhavige paragraaf ingegaan op de directe belemmeringen 

vanuit externe veiligheid ten aanzien van de ontwikkeling. Hierbij spelen met name de PR10
-6

 risicocontouren, 

waarbinnen geen nieuwe kwetsbare objecten mogen worden gebouwd, een rol. Pas bij het uitvoeren van de 

wijzigingsbevoegdheid dient het groepsrisico verantwoord te worden. Het verantwoorden van het groepsrisico kan 

deel uitmaken van de bepalingen die gesteld worden aan de wijzigingsbevoegdheid. Het groepsrisico kan echter 

geen directe belemmering kan zijn voor de haalbaarheid, omdat het bevoegd gezag verantwoordelijk is voor het 

accepteren van de veiligheidssituatie ten aanzien van het groepsrisico. 

 

Risicobronnen 

In en in de omgeving van het plangebied zijn de volgende risicobronnen aanwezig: 

- Transport van gevaarlijke stoffen over de Groene Kruisweg (N492) 

- Buisleidingenstraat 

- Hogedruk aardgasleidingen W504-18,   

- 24 inch RRP-productenleiding 

 

Transport van gevaarlijke stoffen over de Groene Kruisweg (N492) 

Zoals aangegeven in paragraaf 9.7.2.1 heeft de Groene Kruisweg (N492) geen PR 10
-6

 contour. Hiermee vormt 

de Groene Kruisweg geen belemmering ten aanzien van de haalbaarheid van de toepassing van de 

wijzigingsbevoegdheid. In het kader van het uitvoeren van de wijzigingsprocedure dient het groepsrisico vanuit 

deze transportroute verantwoord te worden. 
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Buisleidingenstraat 

Uit de risicokaart blijkt dat de PR10
-6

 risicocontour (30 meter) van de Propyleen PMK110-leiding van Shell tot 

buiten de gereserveerde strookbreedte van de buisleidingenstraat reikt en is voor een klein deel gelegen binnen 

de zone aangeduid als ‘Wetgevingszone – wijzigingsgebied 1. Binnen deze PR10
-6

 contour mogen geen 

kwetsbare objecten worden gebouwd. Dit betekent ten aanzien van de wijzigingsbevoegdheid dat ter plaatse een 

directe belemmering bestaat voor nieuwe woningen. In de bepalingen van de wijzigingsbevoegdheid is 

opgenomen dat de PR10
-6

 contour in acht moet worden genomen. In het kader van het uitvoeren van de 

wijzigingsprocedure dient tevens het groepsrisico vanuit de buisleidingenstraat verantwoord te worden. 

 

Hogedruk aardgasleiding W-504-18-KR-002 

Deze buisleiding is begrensd tot 12 bar in werkdruk en kent geen PR 10
-6

 contour. Hiermee vormt de deze 

aardgasleiding geen belemmering ten aanzien van de haalbaarheid van de toepassing van de 

wijzigingsbevoegdheid. In het kader van het uitvoeren van de wijzigingsprocedure dient het groepsrisico vanuit 

deze transportroute verantwoord te worden. 

 

24 inch RRP-productenleiding 

De 24 inch RRP productenleiding van de Rotterdam-Rijn Pijpleidingmaatschappij heeft een PR 10
-6

 contour van 

50 meter. Binnen deze PR10
-6

 contour mogen geen kwetsbare objecten worden gebouwd. Dit betekent ten 

aanzien van de wijzigingsbevoegdheid dat ter plaatse een directe belemmering bestaat voor nieuwe woningen. In 

de bepalingen van de wijzigingsbevoegdheid is opgenomen dat de PR10
-6

 contour in acht moet worden 

genomen. In het kader van het uitvoeren van de wijzigingsprocedure dient tevens het groepsrisico vanuit deze 

buisleiding verantwoord te worden. 

 

9.7.2.5 Gezamenlijke veiligheidscontour 

In het kader van het vaststellen van een gezamenlijke veiligheidscontour (art. 14 Bevi) heeft de gemeente overleg 

gevoerd met Port of Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de DCMR. Deze gezamenlijke veiligheidscontour 

includeert een aantal bedrijven in de Waal-/ Eemhaven en het Distripark in de gemeente Albrandswaard. Tijdens 

deze gesprekken is naar voren gekomen dat het vaststellen van de gebiedsgebonden veiligheidscontour een 

gezamenlijke aangelegenheid is, waarin de gemeente Rotterdam trekker zal zijn voor dit (gezamenlijke)  

bestuurlijke besluit. Omdat op dit moment onduidelijk is wanneer de contour gezamenlijk kan/gaat worden 

vastgesteld, heeft de gemeente Albrandswaard gekozen om het bestemmingsplan ‘Albrandswaard Noord ‘ al 

doorgang te laten vinden, zonder de gebiedsgebonden veiligheidscontour op te nemen.  

 

In dit bestemmingsplan wordt de gezamenlijke veiligheidscontour dus niet planologisch-juridisch vastgelegd. 

Omdat de gemeente voornemens is deze contour in samenspraak met de genoemde partijen vast te leggen,  is 

ter voorbereiding een bepaling opgenomen die er op ziet dat voor wat betreft de bedrijfsactiviteiten binnen deze 

contour sprake moet zijn van een ‘functionele binding’. Enkel bedrijven met een functionele binding met de Waal- 

/Eemhaven worden toegestaan in het Distripark met name gericht op goederendistributie.  

 

Omdat de functionele binding in principe wordt geborgd in de regels van de gezamenlijke veiligheidszone, welke 

in dit bestemmingsplan niet is opgenomen, wordt in de bestemming ‘bedrijventerrein’ een gelimiteerde Staat van 

Bedrijfsactiviteiten gehanteerd. Met het opnemen van deze gelimiteerde lijst wordt geanticipeerd op het 

vaststellen van de gezamenlijke veiligheidscontour. 

 

9.7.3 Conclusie 

 

In het plangebied bevinden zich meerdere risicobronnen in de vorm van transportroutes van gevaarlijke stoffen, 

buisleidingen, Bevi-inrichtingen en een enkele BRZO-inrichting. Er liggen geen kwetsbare bestemmingen binnen 

de PR 10
-6

 contouren van genoemde risicobronnen. Daarmee is geen sprake van saneringssituaties. Het 
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bestemmingsplan is in beginsel een conserverend plan. Daarom gelden ook geen belemmeringen vanuit het 

aspect externe veiligheid ten aanzien van het groepsrisico. 

 

Met betrekking tot de voorgenomen ontwikkelingen geldt het volgende. Aan de Pieter Klobbaertlaan worden drie 

extra woningen toegevoegd, buiten de toetsingszone van leidingen en de rijksweg A15. In de nabije omgeving 

van het plangebied zijn geen bijzondere milieuhinderlijke inrichtingen aanwezig. 

 

De Slot Valkensteinsedijk 40 vervolgens. De invloedsgebieden van de DPO-leiding, de Groene Kruisweg en de 

inrichting Ziegler overlappen het gebied niet. Daarnaast neemt het groepsrisico niet toe, zoals blijkt uit 

berekeningen. 

 

Als laatste de Visie molendijk (wijzigingsbevoegdheid). Geconcludeerd kan worden dat het ten aanzien van de 

haalbaarheid van de wijzigingsbevoegdheid een tweetal PR10
-6

 contouren in acht dienen te worden genomen in 

het kader van het invullen van de wijzigingsbevoegdheid. Hiertoe is in de wijzigingsregels een bepaling 

opgenomen.  

 

De wijziging is haalbaar mits de PR10
-6

 contouren in acht worden genomen. Hoewel het groepsrisico geen 

belemmering is voor de haalbaarheid dient een verantwoording van het groepsrisico voor de genoemde 

risicobronnen opgenomen te zijn bij de uitvoering van de wijzigingsbevoegdheid. Ook hiertoe zijn bepalingen 

opgenomen in de wijzigingsregels. 

 

Het bestemmingsplan is in het kader van het wettelijk vooroverleg beoordeeld door de Veiligheidsregio Rotterdam 

(VRR). De VRR adviseert bij herontwikkelingen eisen te stellen met betrekking tot de vluchtmogelijkheden van 

personen. In het kader hiervan is in de woonbestemming een bepaling opgenomen welke ziet op de mogelijkheid 

voor burgemeester en wethouders om nadere eisen te stellen.  

 

9.8 Overige belemmeringen 

 

9.8.1 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 aanwezigheid van 

straalpaden, planologisch relevante kabels en leidingen (zoals waterleidingen of rioleringsleidingen), 

beschermingszones en dergelijke. 

 

In het plangebied bevinden zich twee hoogspanningsverbindingen (afbeelding 120). Het betreffen twee 150 kV-

leiding met een indicatieve magneetveldzone van 80 meter aan weerszijden. Deze zones valt binnen het 

plangebied en overlapt de woonbestemming.  
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Afbeelding 120: plangebied (zwart gestippeld) en ligging 150 kV-leiding 

 

Voor de veiligheid en voor de instandhouding van deze verbinding dient een afstand aangehouden te worden van 

de gebouwen en werkzaamheden tot een hoogspanningsleiding. Deze norm is mede gebaseerd op zaken als 

draadbreuk, elektrische ontlading en ijzelafzetting. Voor een bovengrondse hoogspanningsverbinding van 150 KV 

betreft dit 2 x 25 meter vanuit het hart van de leiding.  

 

Langs de hoogspanningsverbindingen ligt een magnetisch veld. De sterkte van een magneetveld wordt uitgedrukt 

in microtesla. Op grond van het voorzorgbeginsel, heeft het ministerie van VROM in oktober 2005 (kenmerk 

SAS/2005183118) gemeenten, provincies en netbeheerders geadviseerd om nieuwe situaties waarbij kinderen tot 

15 jaar langdurig worden blootgesteld aan een magneetveld hoger dan 0,4 microTesla (jaargemiddelde) zoveel 

als redelijkerwijs mogelijk is, te vermijden. De gevoelige bestemmingen die hieronder vallen zijn woningen, 

scholen, crèches en kinderopvangplaatsen.  

 

De VROM nota "Nuchter omgaan met risico's" legt als beleidsdoel vast dat er zo weinig mogelijk nieuwe situaties 

ontstaan waarbij kinderen langdurig worden blootgesteld aan magneetvelden van bovengrondse 

hoogspanningslijnen (VROM, 2004). In oktober 2005 heeft de toenmalige Staatssecretaris van VROM zijn 

beleidsadvies aan gemeenten, provincies en netbeheerders verzonden (VROM, 2005). Deze partijen worden 

geadviseerd om bij het realiseren van woonwijken, bij nieuwbouw van bovengrondse hoogspanningslijnen of bij 

ingrijpende wijzigingen aan bestaande lijnen, te voorkomen dat er gevoelige bestemmingen binnen een zone 

komen te liggen waar het jaargemiddelde magnetische veld sterker is dan 0,4 microtesla. 

 

9.8.2 Onderzoek 

 

Binnen dit bestemmingsplan liggen twee hoogspanningsverbindingen. Het betreft de 150 kV-verbinding 

Waalhaven – Botlek met een indicatieve magneetveldzone van 2 x 80 meter en de 150 kV-verbinding Krimpen – 

Waalhaven met ook een indicatieve magneetveldzone van 2 x 80 meter. Een specifieke magneetveldzone is voor 

deze verbindingen niet bekend. 

 

Uitgangspunt voor de regeling in het bestemmingsplan met betrekking tot de magneetveldzones is dat er in elk 

geval geen nieuwe gevoelige objecten binnen de indicatieve magneetveldzones mogelijk worden gemaakt. Ten 

aanzien van de bestaande gevoelige objecten zal de bestemmingsregeling ongewijzigd blijven. 

 

Het voorkomen van nieuwe gevoelige objecten binnen de magneetveldzone kan op twee manieren. De eerste 

manier is de magneetveldzone op de kaart aan te geven met een regeling in de regels waarin is opgenomen dat 

er geen nieuwe gevoelige objecten binnen die zone mogen worden gevestigd. Daarmee wordt direct duidelijk 

waar de zone is gelegen en wat de bedoeling ervan is. Een minder expliciete manier is het voorkomen van 
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nieuwe gevoelige objecten door in de hoofdbestemmingen ter plaatse van de magneetveldzone geen nieuwe 

gevoelige objecten mogelijk te maken. Ook op die manier wordt voorkomen dat nieuwe gevoelige objecten 

worden gerealiseerd. 

 

In dit bestemmingsplan is ervoor gekozen de leiding zelf te regelen door middel van de dubbelbestemming 

“Leiding – Hoogspanningsverbinding”. De breedte van de zone is gelijk aan de zakelijke rechtstrook. Binnen de 

dubbelbestemming zijn bouwwerken ten behoeve van de hoogspanningsverbinding mogelijk. Om te voorkomen 

dat binnen de bestemming bouwwerken of andere werken gerealiseerd worden die het goede functioneren van 

de verbinding kunnen frustreren is een daarop toegespitste bouwregeling opgenomen alsmede een 

aanlegvergunningstelsel. 

 

De onderliggende bestemmingen zijn geïnventariseerd en daaruit is de conclusie getrokken dat op grond daarvan 

geen nieuwe gevoelige objecten binnen de magneetveldzones mogelijk zijn. Om te voorkomen dat in de toekomst 

wel nieuwe gevoelige objecten mogelijk worden gemaakt is de magneetveldzone van 80 meter aan weerszijden 

op de verbeelding opgenomen met de gebiedsaanduiding ‘veiligheidszone – leiding hoogspanningsverbinding’. In 

de regels is aan die aanduiding gekoppeld dat daarbinnen geen nieuwe gevoelige functies zijn toegestaan, zoals 

wonen, scholen, crèches en kinderdagverblijven.  

 

9.8.3 Conclusie 

 

Gezien het voorgaande vormt het aspect overige belemmeringen geen belemmering voor de haalbaarheid van 

het bestemmingsplan. 

 

9.9 Duurzaamheid 

 

9.9.1 Kader 

 

Nationaal klimaatbeleid  

Teneinde de Kyotodoelstellingen te realiseren, is landelijk klimaatbeleid geformuleerd. De korte termijn 

doelstelling voor Nederland is de uitstoot van de belangrijkste broeikasgassen in de periode van 2008 - 2012 met 

6% terug te dringen ten opzichte van 1990. Op de lange termijn wil de overheid de overgang naar een duurzame 

energiehuishouding bereiken (een aandeel van twintig procent duurzame energie in 2020) en verdere beperking 

van de CO2-uitstoot realiseren (30% in 2020 ten opzichte van 1990). Dit is verwoord in het vierde Nationaal 

Milieubeleidsplan (NMP4).  

 

De Nederlandse overheid wil de helft van de nodige emissiereductie behalen met binnenlandse maatregelen en 

de andere helft uit het buitenland met behulp van de flexibele instrumenten uit het Kyoto-protocol. 

 

Duurzaam bouwen 

Duurzaam bouwen staat voor het ontwikkelen en beheren van de gebouwde omgeving met respect voor mens en 

milieu zodat kan worden voorzien in de behoefte van de huidige generatie zonder dat voor toekomstige 

generaties de mogelijkheid wordt ontnomen om ook in hun behoeften te kunnen voorzien. Duurzaam bouwen is 

daarmee onderdeel van de kwaliteit van de gebouwde omgeving.  

 

9.9.2 Onderzoek 

 

Bij voorgenomen ontwikkelingen wordt voorgenomen zo duurzaam mogelijk te bouwen. Dit houdt in dat gebruik 

wordt gemaakt van duurzame materialen. Daarnaast wordt ook zo duurzaam mogelijk omgegaan met bestaande 

bebouwing. Daar waar leegstand ontstaat in bijvoorbeeld kantoren, daar wordt in dit bestemmingsplan de 
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mogelijkheid geboden deze te benutten voor woningenbouw. Op deze wijze wordt ook bijgedragen aan de 

duurzaamheid van bestaande gebouwen. 

 

9.9.3 Conclusie 

 

De haalbaarheid van het aspect duurzaamheid wordt gezien het bovenstaande haalbaar geacht. 
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10  Uitvoerbaarheid 

 

10.1 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. 

 

De kosten met betrekking tot voorgenomen ontwikkelingen zijn al verhaald en/of komen voor de rekening van de 

gemeente Albrandswaard. Enkel voor de kosten met betrekking tot ontwikkelingen die aan particulieren 

toebehoren zal een anterieure overeenkomst met de belanghebbende worden getekend of is sprake van reeds 

bestaande bouwrechten. 

 

Conclusie  

Gezien het voorgaande wordt het plan financieel uitvoerbaar geacht.  

 

10.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

 

Plan(vormings)proces 

Het bestemmingsplan voorziet hoofdzakelijk in een beheerregeling die bedoeld is om bouwmogelijkheden te 

bieden. Aan deze bouwmogelijkheden kunnen restricties gebonden worden. Daar waar aspecten als privacy, 

bezonning of hinder een rol spelen, zijn randvoorwaarden gesteld. 

 

Daarnaast zijn enkele nieuwe ontwikkeling mogelijk: de uitbreiding van Intratuin Rhoon, drie extra woningen aan 

de Pieter Klobbaertlaan, één extra woning aan de Slot Valkensteinsedijk 40 en de wijzigingsbevoegdheid Visie 

Molendijk.  

 

Met de uitbreiding van de Intratuin wordt ingespeeld op het gebied waar zich drie tuincentra bevinden. De 

uitbreiding is voorzien binnen de nu al vigerende bedrijfsbestemming. Voor de Plantanhal is al een ruimtelijke 

procedure doorlopen voor een verruiming. Daarnaast geldt voor Van Rosmalen dat een bouwvlak is opgenomen 

ten behoeve van bebouwing. 

 

De drie extra woningen aan de Pieter Klobbaertlaan zijn voorzien binnen een al bestaand woongebied. De 

betreffende woningen zullen zowel in massaliteit en omvang van het perceel kleiner zijn dan de al aanwezige 

woningen. De vraag daar deze type  woningen is aanwezig zoals blijkt uit de Woningmarktstrategie en woonvisie 

Regio Rotterdam 2014 - 2020, waaraan in dit bestemmingsplan wordt voldaan. Dat geldt ook voor het toevoegen 

van één extra woning aan de Slot Valkensteinsedijk 40.  

 

Voor de Visie Molendijk tot slot, is in het verleden al een raadsbesluit genomen. De visie is mede tot stand 

gekomen door samen te werken met omwonenden. De variant die mogelijk wordt gemaakt is uitgewerkt door  de 

omwonenden. Een doorvertaling van deze visie is in dit bestemmingsplan opgenomen middels een 

wijzigingsbevoegdheid. Bij de uitwerking van die bevoegdheid dient nogmaals de maatschappelijke 

uitvoerbaarheid te worden aangetoond.  
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Voor de overige ontwikkelingen geldt dat ter plaatste al bebouwing aanwezig is of dat gebruik wordt gemaakt van 

de vigerende rechten. Hiermee wordt ingespeeld op datgene wat al mogelijk was gemaakt, maar nog niet was 

toegepast.  

 

Conclusie 

Gezien het voorgaande wordt het plan maatschappelijk uitvoerbaar geacht.  
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11  Procedure 

 

11.1  Voorbereidingsfase 

 

Vooraankondiging 

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient voorafgaand aan een procedure van 

een bestemmingsplan waarin een ruimtelijke ontwikkeling wordt gefaciliteerd, een vooraankondiging te worden 

gepubliceerd waarin de gemeente aangeeft een bestemmingsplan voor te bereiden. 

 

Inspraak 

Het voorontwerpbestemmingsplan is, conform de gemeentelijke inspraakverordening, voorafgaand aan de 

formele bestemmingsplanprocedure voor inspraak vrijgegeven. Gedurende de inspraaktermijn is een ieder in de 

mogelijkheid gesteld schriftelijke en/of mondeling te reageren op het bestemmingsplan.  

 

De ontvangen inspraakreacties zijn samengevat en beantwoord in de Nota inspraak en overleg, welke als bijlage 

7 aan dit bestemmingsplan is toegevoegd. In totaal zijn drie inspraakreacties ontvangen.   

 

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 Rotterdam; 

- Waterschap Hollandse Delta; 

- BOOR, gemeentewerken Rotterdam; 

- VRR; 

- Leidingbeheerders; 

 

De ontvangen overlegreacties zijn samengevat en beantwoord in de Nota inspraak en overleg, welke als bijlage 7 

aan dit bestemmingsplan is toegevoegd. In totaal zijn tien overlegreacties ontvangen. 

 

11.2  Ontwerpfase 

 

Na afronding van de inspraakprocedure en het vooroverleg wordt de formele bestemmingsplanprocedure gestart. 

De aanpassingen die volgen uit de inspraakreacties en de overlegreacties worden verwerkt in het 

ontwerpbestemmingsplan. Ook worden - indien nodig - 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 
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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).  

 

11.3  Vaststellingsfase 

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

van het bestemmingsplan. 

 

Het vastgestelde bestemmingsplan behoeft op grond van de Wro geen goedkeuring meer van Gedeputeerde 

Staten. Tegen het besluit tot vaststelling staat, voor belanghebbenden, direct beroep open bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State. Direct na de beroepstermijn treedt, indien tijdens de beroepstermijn 

geen verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, het plan in werking waarna tot planrealisatie kan worden 

overgegaan. 
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Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan ‘Albrandswaard Noord’ 

1. Aanleiding 

 

De nu nog vigerende bestemmingsplannen ter plaatse van het hiernaast weergegeven plangebied zijn 

verouderd. In verband met de wettelijke actualiseringsplicht is het nodig een aantal 

bestemmingsplannen te actualiseren. Omdat meerdere bestemmingsplannen moeten worden 

geactualiseerd is besloten deze samen te voegen tot één gezamenlijk (DURP-proof) 

bestemmingsplan: Albrandswaard Noord. 

 

 

2. Doelstelling  

 

Met het opstellen van het bestemmingsplan ‘Albrandswaard Noord’ worden de volgende doeleinden 

nagestreefd: 

a. actualiseren verouderde bestemmingsplannen (zie onderstaande tabel); 

b. voorzien in de behoefte aan kleine uitbreidingen en bouwplannen en als gevolg hiervan het 

terugdringen van de administratieve lasten (minder omgevingsvergunningen);  

c. signaleren knelpunten bij ruimtelijke ontwikkelingen: het bestemmingsplan zal mede gebruikt 

worden om ruimtelijke belemmeringen op het gebied van archeologie, milieu, geluid, ecologie en 

water in kaart te brengen; 

d. vastleggen ruimtelijke beleidslijn lintbebouwing en waar mogelijk doorvertalen naar een juridisch 

kader; 

e. eventueel andere gewenste ontwikkelingen / initiatieven voorzien van een actueel juridisch kader; 

f. afstemming met andere beleidsterreinen zoals de vastgestelde toekomst- en structuurvisie voor 

Albrandswaard.  

 

 Naam  vaststelling raad goedkeuring GS 

1. Poortugaal-Noord 30-09-1996 21-01-1997 

2. Uitwerkingsplan Valckensteyn-Oost 07-03-2000 10-05-2000 

3. Albrandswaard Noord-West 26-06-2004 15-02-2005 

4. Albrandswaard Noord-West 1
e
 herziening 06-10-2008 02-06-2009 

5. Uitwerkingsplan Valckensteyn-West 11-04-2006 04-07-2006 

Tabel 1: overzicht van vigerende bestemmingsplannen 

 

 

3. Ligging plangebied 

 

In het noorden wordt het plangebied begrensd door de A15. In het zuiden sluit de 

bestemmingsplangrens aan op de grenzen van het bestemmingsplan ‘Groene Kruisweg / Metrobaan’. 

Als laatste wordt het bestemmingsplan in het westen begrensd door de deelgemeentegrens met 

Hoogvliet. Op afbeelding 1 vindt u de globale ligging van het plangebied. 

 

 

4. Gebiedsprofiel IJsselmonde 

Voor het gebied IJsselmonde is in navolging van vele andere gebieden in de provincie, een (concept) 

gebiedsprofiel opgesteld. Dit gebiedsprofiel omvat een beschrijving van karakteristieken, 

ontwikkelingen, kwaliteiten en ambities in het gebied. Het plangebied is in het gebiedsprofiel benoemd 

als “natuur/recreatiegebied aan de dorpsrand” (respectievelijk pagina 98 en 78 van het concept 

gebiedsprofiel, 6 december 2012). Daarnaast zijn ook enkele dijklinten benoemd. Deze dijklinten 

dienen hun lineaire karakter zoveel mogelijk te behouden.  
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Voorstel is om het gebiedsprofiel zo goed als mogelijk juridisch-planologisch door te vertalen 

naar het bestemmingsplan ‘Albrandswaard Noord’. Daarbij dient ingespeeld te worden op het 

de aanwezige natuur en het recreatieve karakter van het gebied. Ook voor de dijklinten dient 

het lineaire karakter zo goed als mogelijk behouden, en daar waar mogelijk, te worden 

versterkt.  

 

 

5. Toekomstvisie Albrandswaard 2025 

 

De Toekomstvisie Albrandswaard 2025 is inmiddels 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 ondersteunen en de gewenste 

ontwikkelingsrichting van de visie te bewaken. Initiatieven en ideeën die passen in de 

maatschappelijke en economische omstandigheden op weg naar 2025, worden door de gemeente 

positief tegemoet gezien.  

 

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 kan - ondersteunend aan de Toekomstvisie - een belangrijke rol spelen om 

initiatieven van burgers, organisaties en bedrijven te stimuleren door zo min mogelijk planologische 

belemmeringen op te werpen.  

Tegelijkertijd is het ook van belang bestaande kwaliteiten en waarden zoals het landschap en de 

dorpse karakteristiek te behouden. Door de huidige gedetailleerde bestemmingsregeling over te 

nemen kan hieraan in belangrijke mate tegemoet worden gekomen. 

 

Voorstel is om in het bestemmingsplan ‘Albrandswaard Noord’ een paragraaf op te nemen die 

aangeeft op welke wijze in het bestemmingsplan rekening is gehouden met de wensen uit de 

Toekomstvisie.  

 

 

6. Structuurvisie Albrandswaard 2025 

 

De Structuurvisie Albrandswaard is op 15 april 2013 vastgesteld. Deze structuurvisie is een uitwerking 

van de Toekomstvisie Albrandswaard 2025. De structuurvisie kent een kernkoers. Deze kernkoers is 

gericht op vijf pijlers, te weten: 

1. Van meer naar beter: In plaats van uitbreiden wordt de aandacht verplaatst naar het verbeteren 

van de gebieden die er al zijn. 
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2. Identiteit dorpen versterken: Ieder dorp vanuit zijn eigen uitstraling en identiteit versterken. De 

omliggende polders worden hierbij betrokken. 

3. Clusteren: Elke dorpskern gaat een aantrekkelijke bestemming vormen met een eigen 

maatschappelijk en commercieel voorzieningenpakket. Slimme clusters zorgen ervoor dat 

verschillende functies van elkaars aanwezigheid kunnen profiteren. 

4. Recreatie verbeteren: Verzilver de potentie van de strategisch gelegen plekken. Er wordt ingezet 

op de recreatieve economie. 

5. Uitstraling en beleving verbeteren: etaleer Albrandswaard en ondersteun ondernemerschap. 

 

In de toekomst is het niet gewenst dat Poortugaal en Rhoon aan elkaar groeien. Daarnaast gaat de 

structuurvisie verder in op het gebied ten noorden van de Groene Kruisweg: Albrandswaard Noord. 

Belangrijke kernpunten zijn onder andere het leggen van dorpse verbindingen tussen Albrandswaard 

Noord en Rhoon / Poortugaal. Ook de locatie ten oosten van de Molendijk wordt in de structuurvisie 

besproken. Het groene karakter van het gebied moet worden versterkt, net als de ruimtelijke kwaliteit. 

Paden, lanen, bospercelen en woonpercelen worden toegevoegd rond een centrale ruimte. Als laatste 

is ook aandacht besteed aan de Intratuin en Plantenhal. Deze twee ‘groene’ bedrijven maken deel uit 

van de cluster ‘Tuin en Buitenleven’. De cluster ‘Tuin en Buitenleven’ kan zich verder gaan toeleggen 

op de verkoop van streekproducten, mits dit geen concurrerend effect heeft op de detailhandel in het 

centrum van Rhoon.  

 

Voorstel is om in het bestemmingsplan ‘Albrandswaard Noord’ een paragraaf op te nemen die 

aangeeft op welke wijze in het bestemmingsplan rekening is gehouden met de wensen uit de 

Structuurvisie Albrandswaard 2025. Aandachtspunt hierbij is de zone ten oosten van de 

Molendijk. Verderop in deze beslispuntennotitie informeren wij u meer over de stand van zaken 

van de ‘Visie Molendijk’. 

 

 

7. Ruimte voor bed-and-breakfast 

 

Op dit moment ligt het beleid voor het oprichten van een bed-and-breakfast ter besluitvorming voor 

aan de raad. Nadat dit beleid is vastgesteld stellen wij voor dit beleid door te vertalen in het 

bestemmingsplan ‘Albrandswaard Noord’. Omdat Albrandswaard Noord beschikt over zowel een 

buitengebied als een aantal woongebieden, worden burgers in de gelegenheid gesteld een bed-and-

breakfast op  te richten. Het beleid gaat verder in op de daarbij behorende randvoorwaarden. Ook is in 

het beleid een bestemmingsplanregeling opgenomen. 

 

Het voorstel is om de bestemmingsplanregeling, zoals deze is opgenomen in het ‘Beleid bed-

and-breakfast’ over te nemen in het bestemmingsplan ‘Albrandswaard Noord’. 
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8. Ontwikkelingen per deelgebied 

 

Binnen het plangebied is vooral sprake van een bestaande situatie zonder al te veel ontwikkelingen. 

Enkele kleine uitbreidingen worden in dit bestemmingsplan meegenomen. Deze uitbreidingen hebben 

bijvoorbeeld betrekking op het verruimen van de bouwvlakken en het wijzigen van goot- en/of 

bouwhoogten. Deze kleine wijzigingen worden doorgevoerd op basis van eerder verleende 

vergunningen. Naast de hiervoor genoemde kleine ontwikkelingen is ook sprake van enkele andere 

initiatieven.  

 

Als algemene beleidslijn wordt voorgesteld om vigerende rechten over te nemen en alleen 

initiatieven die voldoende concreet zijn mee te nemen. Op afbeelding 2 ziet u de globale ligging 

van de bestaande situatie en initiatieven. Op de volgende pagina’s leest u meer over de bestaande 

situaties en de initiatieven. 

 

Valckesteyn 

Dit woongebied is conserverend van aard. Dat sprake is van een conserverende situatie wil zeggen 

dat de nu vigerende bestemmingsplanregeling in principe nog steeds actueel is. Voorstel is daar waar 

mogelijk de bestaande bestemmingsplanregeling één op één over te nemen in het bestemmingsplan 

‘Albrandswaard-Noord’. De meest voorkomende functie is de woonfunctie. Aan de Pieter 

Klobbaertlaan wordt voorgesteld de al bestaande woningen gedetailleerd te bestemmen, inclusief een 

tuinbestemming. Voor de nog te realiseren woningen is het voorstel het opgenomen ‘ruimere’ 

bouwvlak te handhaven. Dit ‘ruimere’ bouwvlak biedt flexibiliteit voor de situering van de nog te 

bouwen woning.  

 

Rhoon-Noord 

Voor Rhoon-Noord geldt hetzelfde als voor Valckesteyn. Het voorstel is deze bestaande situatie met 

bijbehorende vigerende rechten één op één over te nemen in het bestemmingsplan ‘Albrandswaard 

Noord’. Ook hier is de woonfunctie de meest voorkomende functie. 

 

Voorstel is de bestemmingsregelingen van de verschillende bestemmingen op elkaar aan te 

laten sluiten. Dit betekent dat één regeling wordt opgesteld voor bijvoorbeeld de bestemming 

‘Wonen’. Voor deze bestemmingsregeling wordt zoveel mogelijk aangesloten op de 

standaardbestemmingsplanregeling zoals deze ook in de bestemmingsplannen ‘Rhoon-Dorp’, 

‘Poortugaal Dorp’ en ‘Portland’ zijn opgenomen. Voor de woonbestemming behorende bij de 

linten is het voorstel een afwijkende bestemmingsplanregeling op te stellen (zie ‘Beleidslijn 

lintbebouwing’).   

 

Distripark Albrandswaard Eemhaven 

Het Distripark Albrandswaard Eemhaven is een bestaand bedrijventerrein voor zwaardere 

bedrijvigheid. Voorgesteld wordt de nu geldende rechten zoveel mogelijk over te nemen. Daarnaast 

wordt voorgesteld om geluidemissiegetallen per m
2
 in het bestemmingsplan op te nemen. Dit zorgt 

voor een integrale afweging op het gebied van geluidsproductie in het Distripark. Tevens wordt een 

evenredige verdeling van geluidproductie per bedrijf bereikt door geluidemissiegetallen per m
2
 op te 

nemen. Overigens betekent dit niet dat een bedrijf niet meer geluid mag produceren. Een bedrijf mag 

alleen meer geluid produceren wanneer dit op een andere locatie op het bedrijventerrein 

gecompenseerd wordt.  

 

Buitengebied 

Het plangebied bestaat voor een groot gedeelte uit buitengebied. In dit buitengebied liggen woningen 

en bedrijven. Daarnaast bestaat het buitengebied voor een groot gedeelte uit bosgebied. In mindere 
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mate is agrarisch gebruik aanwezig. Voorstel is het bosgebied direct te bestemmen als ‘Natuur – 

Bosgebied’. Vigerende rechten, waaronder extensieve recreatie, worden op deze wijze overgenomen. 

Als laatste wordt voorgesteld ook het agrarische gebied conform de vigerende rechten op nemen in 

het bestemmingsplan ‘Albrandswaard Noord’.  

 

Kasteel van Rhoon 

Het kasteel van Rhoon met bijbehorende tuinen zijn toegankelijk voor (extensief) recreatief gebruik. 

Omdat het kasteel in gebruik is als horecagelegenheid, is het voorstel een horecabestemming op te 

nemen. Binnen deze horecabestemming zal zalenverhuur mogelijk worden gemaakt. Voor de 

bijbehorende tuinen van het kasteel wordt voorgesteld een natuurbestemming op te nemen. Deze 

natuurbestemming wijkt af van het bosgebied in het buitengebied omdat de cultuurhistorische waarde 

van het gebied behouden dient te blijven en waar mogelijk versterkt kan worden. 

 

Beleidslijn Lintbebouwing 

In het buitengebied van Albrandswaard is een aantal kenmerkende linten met woningen en bedrijven 

aanwezig. Deze linten zijn ook in de structuurvisie en het gebiedsprofiel IJselmonde benoemd. In 

Albrandswaard Noord zijn de desbetreffende linten de Poortugaalseweg, de Slot Valkensteinsedijk, 

De Slotsedijk, de (oud) Rhoonsedijk, de Molendijk en de Kleidijk. De vigerende bestemmingsplannen 

bieden in meer of mindere mate ruimte binnen deze linten om op (woon-)percelen extra woningen te 

realiseren. De regels / voorwaarden voor deze mogelijkheden zijn in de vigerende 

bestemmingsplannen niet eenduidig. Niet voor elk lint gelden dezelfde regels en niet elk lint heeft 

dezelfde kwaliteit of heeft de gemeente dezelfde kwaliteit voor ogen. Hierdoor is het voor de 

gemeente lastig om initiatieven van particulieren of ontwikkelaars voor uitbreiding in de linten te 

beoordelen. De afgelopen maanden en jaren is het aantal initiatieven van particulieren of 

ontwikkelaars in de linten toegenomen (bijvoorbeeld een initiatief van woningbouw aan de Molendijk 

en aan de Slot Valkesteinsedijk).  

 

Om het beoordelen van initiatieven binnen de gemeente eenduidiger te laten verlopen en te zorgen 

voor meer duidelijkheid voor initiatiefnemers, is het voorstel om voor de linten in Albrandswaard 

(Noord) een beleidslijn lintbebouwing op te stellen. Deze beleidslijn heeft kwaliteitsverbetering van de 

linten en van het achterliggende landschap als doel. Dit betekent dat indien sprake is van een nieuwe 

ontwikkeling, elke initiatiefnemer actief bijdraagt aan de ontwikkeling van de linten, de kwaliteiten in de 

linten en het achterliggende landschap. De kwaliteitsverbetering van de linten heeft niet alleen te 

maken met inpassing in het landschap, rekening houdend met bijvoorbeeld waterstructuren, maar ook 

met bijvoorbeeld slopen van bebouwing of verbeteren van recreatieve ontsluitingen van een gebied.  

In de beleidslijn Lintbebouwing kan de gemeente per lint regels opnemen die handvaten bieden om 

initiatieven te beoordelen.  

 

Voorstel is een beleidslijn lintbebouwing op te stellen voor in eerste instantie de linten in 

Albrandswaard (Noord). Met deze beleidslijn spreekt de gemeente zich uit over de aanwezig en 

gewenste kwaliteiten voor de linten binnen Albrandswaard (Noord). Deze beleidslijn kan 

bestaan naast het bestemmingsplan. In een later stadium kan ook een beleidslijn voor de 

overige linten binnen de gemeente worden opgesteld. Ook kan desgewenst een nadere 

uitwerking plaatsvinden in de vorm van beeldkwaliteitplannen. 

 

Visie Molendijk 

De ‘Visie Molendijk’ is de afgelopen jaren vaker de revue gepasseerd. Daartoe is ook een verzoek aan 

de provincie Zuid-Holland gezonden om de rode contour te verruimen zodat woningen kunnen worden 

gerealiseerd. Deze woningen zijn voorzien in een nog aan te planten bos. Daarnaast is het idee dat 

ook de woningen aan de Molendijk aan de achterzijde worden afgeschermd door bomen. Doordat 
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zowel aan de oost-, zuid-, west als aan de noordzijde bomen wordt voorzien, ontstaat in het midden 

een ‘open ruimte’. Deze ‘open ruimte’ moet als weide gaan dienen. Ondanks dat de provincie Zuid-

Holland op dit moment nog geen medewerking wil verlenen aan het verruimen van de rode contour, 

wordt toch voorgesteld de ontwikkeling als een wijzigingsgebied op te nemen in het op te stellen 

bestemmingsplan ‘Albrandswaard Noord’. Dit wijzigingsgebied regelt minimaal dat de wijziging van de 

bestemming binnen het provinciaal beleid past.  Een dergelijke wijzigingsbevoegdheid is eerder ook 

voor het Binnenland nabij Portland opgenomen. In het kader van het vooroverleg kan dan nog in 

overleg worden getreden met de provincie over het wijzigingsgebied. Daarnaast is het voorstel om in 

het bestemmingsplan ‘Albrandswaard Noord’ ruimere gebruiksmogelijkheden op te nemen voor de 

Intratuin. Dit is ook in overeenstemming met de Structuurvisie Albrandswaard 2025. 

 

Buisleidingenstraat 

De buisleidingenstraat is een leidingenstraat die dwars door Albrandswaard Noord heen loopt. Een 

buisleidingenstraat maakt het mogelijk meerdere leidingen over hetzelfde traject te laten verlopen. In 

verband met mogelijk onderhoud van de leidingen is het niet mogelijk om op een buisleidingenstraat 

te bouwen. Ook is het niet mogelijk bomen of ander opgaand groen aan te planten. Voorstel is in het 

bestemmingsplan ‘Albrandswaard Noord’ de bestemming ‘Buisleidingenstraat’ op te nemen. Door de 

bestemming ‘Buisleidingenstraat’ op te nemen, worden de aanwezige leidingen juridisch vastgelegd 

en beschermd. Ook wordt door het opnemen van de bestemming ‘Buisleidingenstraat’ voldaan aan de 

door het Rijk opgestelde Structuurvisie Buisleidingen.  

 

 

9. Kleinschalige particuliere ontwikkelingen 

 

In voorbereiding op het bestemmingsplan ‘Albrandswaard Noord’ zijn grondeigenaren binnen het 

plangebied van ‘Albrandswaard Noord’ in de gelegenheid gesteld om initiatieven in te dienen. De 

uitgekristalliseerde initiatieven worden hieronder beschreven. Het voorstel is deze uitgekristalliseerde 

initiatieven mee te nemen in het nieuw op te stellen bestemmingsplan ‘Albrandswaard Noord’. 

 

Kleidijk 69 - Poortugaal 

Het verzoek is de door de eigenaren aangekochte grond van Dienst Landelijk Gebied, te bestemmen 

als een woonbestemming. Het voorstel is een woonbestemming op te nemen, zonder een bouwvlak 

toe te kennen. Op deze wijze kan alleen gebouwd worden door gebruik te maken van de zogenoemde 

erfbebouwingsregeling.  

 

Slot Valkensteinsedijk 15 - Poortugaal 

Aan de Slot Valkensteinsedijk 15 hebben de eigenaren het voornemen de bestaande schuur uit te 

breiden ten behoeve van opslag. Voorstel is medewerking te verlenen aan deze uitbreiding. Voor 

bestemmingsplan ‘Albrandswaard Noord’ betekent dit dat de woonbestemming wordt verruimd zodat 

de uitbreiding mogelijk wordt gemaakt.  

 

Graaf Bentincklaan 5 - Rhoon 

De eigenaren van de grond aan de Graaf Benticklaan 5 willen een nieuw huis met een bijzondere 

architectuur bouwen. Het nieuwe huis vervangt het bestaande huis, maar is niet passend binnen het 

huidige bouwvlak. Voorstel is het bouwvlak te verruimen ten behoeve van de grotere woning.  

 

Oud Rhoonsedijk 11 en 22 

Aan de Oud Rhoonsedijk 11 en 22 vigeert op een gedeelte van de tuin van de eigenaren een 

verkeersbestemming. Voorstel is om een tuinbestemming op te nemen, conform de feitelijke situatie. 
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Niet uitgekristalliseerde initiatieven 

Naast de hiervoor genoemde uitgekristalliseerde initiatieven zijn meerdere initiatieven ingediend. Deze 

initiatieven zijn echter niet voldoende uitgekristalliseerd om mee te nemen in het 

voorontwerpbestemmingsplan. Wanneer een initiatief alsnog uitgekristalliseerd wordt, kan deze 

eventueel ten tijde van het ontwerpbestemmingsplan nog worden ingevoegd. De nog niet voldoende 

uitgekristalliseerde initiatieven zijn de volgende: 

 Het bouwen van een ‘herdenkingsplek’ in de vorm van een ‘geraamte’ of ingerichte ‘veldplek’ op 

een archeologische vindplek van Kasteel Valckesteyn. De financiële haalbaarheid is nog niet 

aangetoond. 

 De bouw van een loods op het achterterrein aan de Rhoonsedijk 38 te Poortugaal. De ruimtelijke 

kwaliteit van de loods is op dit moment nog onduidelijk. Na het vaststellen van de voorgestelde 

‘Beleidslijn dijklinten’, kan een bouwplan aan deze beleidslijn worden getoetst. 

 De bouw van een extra vrijstaande burgerwoning aan de Slot Valkensteinsedijk 9 is nog niet 

concreet genoeg. De ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe burgerwoning kan op dit moment nog niet 

worden aangetoond. Daarnaast is ook nog geen bouwplan aanwezig. Na het vaststellen van de 

voorgestelde ‘Beleidslijn dijklinten’, kan een bouwplan aan deze beleidslijn worden getoetst. 

 De bouw van een extra vrijstaande burgerwoning aan de Slot Valkensteinsedijk 39 is nog niet 

concreet genoeg. De ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe burgerwoning kan op dit moment nog niet 

worden aangetoond. Daarnaast is ook nog geen bouwplan aanwezig. Na het vaststellen van de 

voorgestelde ‘Beleidslijn dijklinten’, kan een bouwplan aan deze beleidslijn worden getoetst. 

 De bouw van twee vrijstaande burgerwoning aan de Slot Valkensteinsedijk 40 is nog niet concreet 

genoeg. De ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe burgerwoningen kan op dit moment nog niet 

worden aangetoond. Daarnaast is ook nog geen bouwplan aanwezig. Na het vaststellen van de 

voorgestelde ‘Beleidslijn dijklinten’, kan een bouwplan aan deze beleidslijn worden getoetst.  

 De bouw van twee vrijstaande burgerwoning aan de Slot Valkensteinsedijk 60 is nog niet concreet 

genoeg. De ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe burgerwoningen kan op dit moment nog niet 

worden aangetoond. Daarnaast is ook nog geen bouwplan aanwezig. Na het vaststellen van de 

voorgestelde ‘Beleidslijn dijklinten’, kan een bouwplan aan deze beleidslijn worden getoetst.  

 

 

10. Bebouwing 

 

Inventarisatie 

De vigerende bestemmingsplannen en verleende vrijstellingen worden geanalyseerd en 

geïnterpreteerd. Voor de inventarisatie wordt de volgende werkwijze voorgesteld: 

 opstellen inventarisatiekaart met de bestaande planologische rechten onder behoud van 

planologische ontwikkelingen;  

 aanvullen inventarisatiekaart aan de hand van lijst met verleende vrijstellingen waarbij op basis 

van een veldinventarisatie de bestaande planologische mogelijkheden worden aangevuld; 

 lijst met afwijkende functies: op basis van een veldinventarisatie worden afwijkingen ten opzichte 

van de bestaande planologische rechten in beeld gebracht; 

 daarnaast vindt een nadere stedenbouwkundige analyse plaats die uitgewerkt zal worden in het 

bestemmingsplan. 

 

De uitkomsten van de inventarisatie zullen gebruikt worden om in één keer de concept 

planverbeelding op te stellen. Bijzonder aandachtspunt in de veldinventarisatie is de zogenaamde 

“trendsetter”. Indien in een bepaald bouwblok medewerking is verleend aan een bepaald bouwplan, 

bijvoorbeeld een dakopbouw of extra bouwlaag op garage, dan zullen deze gesignaleerd worden. Dit 

kan de aanleiding zijn de regels te verruimen of juist te beperken en zo voor deze reeds in gang 

gezette ruimtelijke verandering een algemene regeling te formuleren.  
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Hoofdbebouwing 

Uitgangspunt voor de nieuwe bestemmingsregeling zijn de vigerende bestemmingsplannen. 

Aanwezige uitbreidingsruimte uit vigerende bestemmingsplannen wordt daarbij in principe 

gerespecteerd. In bijzondere situaties kan er aanleiding zijn extra bouwmogelijkheden te bieden 

(bijvoorbeeld als in het verleden al medewerking aan vergelijkbare bouwplannen is verleend) of juist te 

beperken. 

 

Erfbebouwing 

In aansluiting op de regeling voor de bestemmingsplannen ‘Rhoon-Dorp’, ‘Portland’ en ‘Poortugaal 

Dorp’ wordt een ruimhartig beleid gevoerd om bij woningen erfbebouwing op te richten. Het streven is 

om een zo veel mogelijk gelijke regeling voor heel Albrandswaard te gebruiken. Daarnaast heeft een 

nadere stedenbouwkundige analyse plaatsgevonden die uitgewerkt wordt in het bestemmingsplan. 

Deze analyse betreft het zoveel mogelijk behouden van de stedenbouwkundige structuur, zoals deze 

ooit bedoeld was. Dat wil zeggen dat de tuinbestemming zo zal worden bestemd zodat de 

stedenbouwkundige structuur zoveel mogelijk behouden blijft. 

 

 

11. Onderzoeksaspecten 

 

In dit bestemmingsplan vinden geen nieuwe ontwikkelingen plaats die onderzoeksplichtig zijn. 

Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat aanvullend onderzoek niet is benodigd. Wel wordt per 

onderzoeksaspect een beschrijving gegeven van de bestaande situatie. Indien een wijzigingsgebied 

wordt opgenomen, zullen de onderzoeksaspecten worden doorgeschoven naar de uitvoering van de 

wijzigingsbevoegdheid.  

 

Een nieuw op te stellen bestemmingsplan is voor het aspect ‘externe veiligheid’ altijd 

onderzoeksplichtig. Een verantwoording van het aspect ‘externe veiligheid’ zal dan ook worden 

opgenomen in het op te stellen bestemmingsplan ‘Albrandswaard Noord’.  

 

 

12. Geometrische plaatsbepaling 

 

Voor het verbeelden van de geometrisch bepaalde bestemmingen wordt een ondergrond van de 

Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN-ondergrond) gebruikt. Dit bestand is opgebouwd in 

coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting, of kortweg Rijksdriehoekscoördinaten (ook 

wel: RD-coördinaten). Dit zijn de coördinaten die in Nederland worden gebruikt als grondslag voor 

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. 

 

 

13. Economische uitvoerbaarheid  

 

Aan de uitvoering van het bestemmingsplan zijn voor de gemeente geen kosten verbonden, op het 

opstellen van het bestemmingsplan na. Het doel van dit bestemmingsplan is een goede juridisch-

planologische regeling op te stellen. Via deze bestemmingsplanregeling is het voor ons als gemeente 

mogelijk om in een later stadium leges te heffen bij initiatieven.  
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14. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

 

Naast de economische uitvoerbaarheid dient ook de maatschappelijke uitvoerbaarheid te worden 

beschreven. In deze beschrijving wordt een goede onderbouwing opgenomen waarom welke keuzes 

zijn gemaakt en hoe het planproces is verlopen.  
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Afbeelding 2: Globale ligging conserverende situatie en initiatieven 

 

Globale ligging conserverende situatie en initiatieven, bron: Bestemmingsplan Albrandswaard Noord
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Aanleiding

de gemeente Albrandswaard maakt minimaal eens 

in de tien jaar haar bestemmingsplannen actueel. dit 

verversen zorgt voor een actueel juridisch toetsingskader. 

in de praktijk zie je dat veel van het bestemmingsplan 

hetzelfde blijft. Bovenop dit conserverende karakter past 

de gemeente een aantal ontwikkelingen in. 

een bestemmingsplan legt vast wat er op dit moment 

is in de vorm van regels. Het bestemmingsplan zorgt zo 

voor juridische toetsing. Vanuit het heden vooruitkijken 

naar de komende tien jaar is veel moeilijker. de 

structuurvisie van de gemeente geeft daar richting aan. 

daarnaast is er een aantal ontwikkelingen te voorzien of 

in ieder geval in te kaderen als zij zich voordoen. ook 

daar houdt het bestemmingsplan rekening mee. maar 

niet alles is te voorzien. omdat het bestemmingsplan 

geen glazen bol is, levert het beeldkwaliteitplan 

kaders voor onvoorziene ontwikkelingen. Centraal 

staat daarbij dat alle ontwikkelingen de ruimtelijke 

kwaliteit van het gebied moeten versterken. Het 

beeldkwaliteitplan geeft kaders voor en grip op de 

term ruimtelijke kwaliteit. Vanuit die afbakening kan 

de gemeente al of niet meewerken aan toekomstige 

bestemmingsplanwijzigingen. 

Voor wie en waarom?

een beeldkwaliteitplan legt, zoals de naam al zegt, de 

beeldkwaliteit vast. Beeldkwaliteit gaat over passend 

of niet. iets past als het aansluit bij het karakter of de 

kernkwaliteiten van het gebied. eigenlijk is het net als 

bij mensen. iemand past bij een ander omdat karakters 

en kernkwaliteiten bij elkaar aansluiten. je kunt op enige 

punten verschillen. dat voorkomt dat het saai wordt. 

maar teveel verschillen geeft frictie. Bij een karakter 

of kernkwaliteiten van gebied is het niet anders. Het 

beeldkwaliteitplan brengt dit karakter in beeld. Het 

karakter heeft mooie kanten, rauwe randjes maar 

ook onhebbelijkheden. op de bewonersavond bij het 

maken van dit beeldkwaliteitplan kwamen hier duidelijke 

voorbeelden van naar voren. een karakter van een mens 

maar ook van een gebied, ontwikkelt zich in de loop van 

de jaren. met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen kun 

je het karakter versterken en onhebbelijkheden proberen 

weg te poetsen. Het beeldkwaliteitplan laat zien hoe 

we hier als gemeente op inzetten en welke keuzes we 

maken. Het biedt op drie manieren een handreiking 

voor (toekomstige) bewoners en de gemeente bij het 

beoordelen van plannen. 

op de eerste plaats moet de handreiking de mensen 

bewust maken van de waardevolle streekeigen 

landschappelijke en architectonische kenmerken van het 

gebied. dat zijn zaken die de gemeente Albrandswaard 

ook voor de toekomst wil behouden. deze streekeigen 

bouwvormen en beplanting dragen voor een belangrijk 

deel bij aan de ruimtelijke kwaliteit in het gebied.

op de tweede plaats is de handreiking bedoeld als een 

gebiedsgerichte leidraad en inspiratiebron voor lokaal 

maatwerk bij het inpassen van nieuwe ontwikkelingen. 

de handreiking biedt zowel spelregels, voorbeelden voor 

de verschijningsvorm van de bebouwing, als richtlijnen 

voor de landschappelijke inpassing en inrichting van het 

perceel.

op de derde plaats fungeert de handreiking als een 

(globaal) ruimtelijk ontwikkel- en sturingskader, op 

basis waarvan constructief kan worden samengewerkt, 

afspraken kunnen worden gemaakt en overeenkomsten 

kunnen worden gesloten tussen initiatiefnemers en de 

gemeente.
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Het buitengebied van Albrandswaard Noord
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plangebied

dit beeldkwaliteitplan geeft spelregels voor individuele 

ontwikkelingen in het buitengebied van Albrandswaard 

Noord en gaat niet in op de wijken Valckensteyn, Rhoon 

Noord en het distripark. 

status

Het beeldkwaliteitplan Albrandswaard Noord moet 

vooral worden beschouwd als handreiking. we willen 

de mensen die mogen bouwen in het buitengebied 

inspirerende beelden aanreiken om te komen tot 

passende oplossingen voor zowel de bebouwing als voor 

de inrichting van het perceel. Het liefst doen we dat door 

al zo vroeg mogelijk met de (potentiële) initiatiefnemers 

in contact te komen. Het beeldkwaliteitplan bevat geen 

keiharde regels: zo moet het. wij hebben er bewust voor 

gekozen om mensen te wijzen op de kwaliteiten van het 

landschap en om mensen voorbeelden (mee) te geven 

op welke wijze je hierop kunt aansluiten. de raad van 

Albrandswaard heeft dit beeldkwaliteitplan samen met 

het geactualiseerde bestemmingsplan Albrandswaard 

Noord vastgesteld, met de oproep om de handreiking 

in een zo vroeg mogelijk stadium van het bouwproces 

te gebruiken, te beginnen bij de eerste gedachten over 

een ontwerp. dan is de garantie op een verbetering van 

de ruimtelijke kwaliteit het hoogst en daarmee voor het 

verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Opzet

de spelregels in dit beeldkwaliteitplan zijn gebaseerd 

op de landschappelijke ondergrond van het gebied, 

met de daarbij passende karakteristieke bouwvormen. 

dit in combinatie met de verschillende bossferen in de 

vier deelgebieden die we onderscheiden. de spelregels 

geven een duidelijke richting, maar laten zeker ook 

nog ruimte voor lokaal maatwerk en de voorkeuren en 

wensen van (toekomstige) bewoners. dat is nodig omdat 

geen plek en mens hetzelfde is.

Het beeldkwaliteitplan is tot stand gekomen met 

bewoners en betrokkenen bij het gebied. zij gaven 

invulling aan de kernwaarden/-kwaliteiten van het gebied. 

ook is, in overleg met initiatiefnemers, voor een aantal 

recente ontwikkelingen een schetsontwerp gemaakt. dit 

stelde ons in staat het beeldkwaliteitplan te testen en aan 

te passen aan de praktijk.

Leeswijzer

we beginnen in hoofdstuk 2 met de achtergrond van 

het gebied Albrandswaard Noord. we gaan kort in op 

het gebied en de context, de historische ontwikkeling, 

de cultuurhistorie en huidig beleid, plannen en 

ontwikkelingen. Vervolgens laten we in hoofdstuk 3 zien 

waaruit de landschappelijke karakteristiek van het gebied 

bestaat. dit doen we aan de hand van een beschrijving 

van de karakteristiek van de dijklinten, deelgebieden 

en bebouwing. in hoofdstuk 4 formuleren we op basis 

van kwaliteiten en minpunten die we in de huidige 

situatie aantreffen een aantal kernwaarden, dat we met 

dit beeldkwaliteitplan nasterven. in hoofdstuk 5 geven 

we algemene en aanvullende spelregels voor nieuwe 

ontwikkelingen die deze kernwaarden onderschrijven. 

tot slot geven we in hoofdstuk 6 een overzicht van 

inspirerende voorbeelden van passende bebouwing en 

beplanting.
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2  AChtergrONd 
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2. AChtergrONd
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Context van Albrandswaard Noord

hoogvliet

rotterdamse 
haven

pernis

poortugaal
Metro

rhoon

portland

A15

spoorlijn

groene kruisweg

Albrandswaard Noord

Het gebied ten noorden van de kernen Rhoon en 

Poortugaal kenmerkt zich door de jonge bossen in het 

westen, de historische dijken en de meer open polders in 

het oosten. eens polders in het niets en nu een landelijke 

schakel in verstedelijkt gebied, ingeklemd tussen 

metrolijnen en de A15. Het verschil tussen drukte van de 

woongebieden en de industrie van één van Nederlands 

belangrijkste mainports en de rijke cultuurhistorie van de 

polders, dijken, een slot en een kasteel en twee dorpen 

maakt dat dit het gebied van contrasten is. Contrasten 

die enerzijds tot druk op het gebied leiden, anderzijds tot 

de directe nabijheid van voorzieningen, infrastructuur en 

ontsluiting ten opzichte van de rust en landelijke ervaring 

van het gebied zelf. een contrast dat de plek tot iets 

aantrekkelijks en unieks maakt. 

woongebieden

industrie

metrolijn

A15 & spoor

Buitengebied
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Polderstructuur rond 1900 met ruime contour van Albrandswaard Noord

het land van poortugaal

Zwaardijk

polder 
kiefhoek

historische ontwikkeling

waar nu de wijken Valckesteyn en Rhoon Noord liggen, 

lag een gebied dat aan het eind van de 12de eeuw vaak 

onderwater liep. de Poortugaalse bedijking vond plaats 

vanuit het latere slot Valckensteyn. de Rhoonse bedijking 

door Biggo van duveland en zijn neef graaf van dirk 

Vii van Holland die er later een Ambachtsheerlijkheid 

vestigden en het kasteel van Rhoon konden bouwen. de 

bedijkingen met de verschillende dijken zorgden voor een 

geleidelijke inpoldering met tussentijdse onder andere 

de Sint-elisabethsvloed die daar weer delen van te niet 

deed. Het kaartbeeld rond 1900 toont een diversiteit aan 

inpoldering en dijklinten. 

Vanaf de jaren ’20 doorkruis de stoomtram 

Albrandswaard van oost naar west visa versa. de 

centrumactiviteiten van beide dorpen liggen ten zuiden 

van de tram en in de jaren ’70 aangelegde metrobaan. 

tot in de jaren zestig vindt de verstedelijking hier plaats. 

in 1968 verschijnt de kleine villabuurt Graaf Bentincklaan, 

achter de molendijk, op de kaart. Pas vanaf de jaren 

‘80 zet de verstedelijking ook ten noorden van de 

metrolijn door, met de wijken Rhoon Noord begin jaren 

‘80 en de wijk Valckensteyn in de jaren ‘90. Naast 

woningbouw manifesteerden zich in de loop van de 

tijd ook verschillende vormen van bedrijvigheid in het 

gebied waaronder glastuinbouw aan de molendijk, Slot 

Valckensteynse dijk en Rhoonse dijk, bedrijvigheid van en 

rond de intratuin aan de Stationsweg, in Polder kiefhoek 

en onderhoud- en loonbedrijven in de Polder zwaardijk. 

Vanaf 1989 wordt in het noorden van het gebied het 

distripark Albrandswaard eemhaven ontwikkeld. 

Als compensatie voor de aanleg van de tweede 

maasvlakte werden Bos Valckesteyn en Bos Rhoon 

aangelegd en is er geleidelijk een divers boslandschap 

ontstaan in Albrandswaard Noord. een boslandschap dat 

daarvoor alleen rond het kasteel van Rhoon aanwezig 

was.

huiters 
Molenzicht

polder 
Jaag in

Oud rhoon
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1900 Inpolderingen

1990 Verstedelijking: nieuwe wijken in Rhoon

1968 Graaf Bentinckbuurt wordt gerealiseerd

2012 Wijk Valckensteyn bij Poortugaal

Verstedelijking Albrandswaard Noord, bron: Beeldkwaliteitplan Groene Kruisweg, Kuiper Compagnons
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Cultuurhistorie

in het gebied zijn nog verschillende elementen uit het 

verleden aanwezig met een cultuurhistorische waarde. 

deze elementen hebben hun eigen verhalen en 

maken het gebied speciaal en geven het iets eigens. 

Het gaat ondermeer om de resten Slot Valckensteyn, 

de oude dorpskern en het kasteel van Rhoon, een 

aantal karakteristieke oude boerderijen, de typische 

dijkbebouwing en ook de dijken zelf- een aantal is helaas 

afgegraven of weggepoetst. 

Monumentale boerderij aan de Dorpsedijk SlotsedijkDijkboerderij aan de Slot Valkensteinsedijk

Oude dorpskern Rhoon Kasteel van Rhoon
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Beleid, plannen en ontwikkelingen

dit beeldkwaliteitplan bouwt voort op bestaande beleid, 

zoals dat is vastgelegd in de structuurvisie, en de plannen 

en ontwikkelingen die daaruit voortkomen:

Toekomst- en structuurvisie

de toekomst en structuurvisie hebben als basis de o’s 

van ondernemen, ontspannen, ontmoeten, ontplooien 

en ontketenen. Vanuit die basis zijn er keuzes gemaakt 

waarbij Albrandswaard Noord vooral het gebied is van de 

groene beleving. die van bos maar ook van doorkijkjes en 

dijken. ook hier staan de kernkwaliteiten centraal. 

Visie Molendijk, variant Hoogstad

de visie molendijk, variant Hoogstad, betreft de 

verruiming van de bebouwingscontour in de polder 

tussen de molendijk en de kleidijk. Binnen deze contour 

kan onder de voorwaarde van het aanplanten van bos 

een beperkt aantal woningen worden ontwikkeld. door 

de aanplant van bomen zullen de toekomstige woningen 

nauwelijks zichtbaar zijn, de bomen domineren het 

beeld. tegelijkertijd zorgen de bomen ervoor dat de 

achter- en zijkanten van de bedrijven aan de Stationsweg, 

waaronder het tuincentrum, grotendeels aan het 

zicht worden ontrokken. tussen het boswonen en de 

molendijk blijft een groene open ruimte. de ontsluiting 

van deze woningen vormt tevens een nieuwe schakel in 

het recreatieve routenetwerk. de visie molendijk, variant 

Hoogstad, is op 19 juni 2012 vastgesteld als basis voor 

verder uitwerking en is opgenomen in de structuurvisie 

en in de actualisatie van het bestemmingsplan 

meegenomen. 

Beeldkwaliteitplan Molendijk

dit beeldkwaliteitplan van augustus 2013, heeft betrekking 

op de bestaande molendijk, een dijklint met woningen 

en enkele bedrijven. Het is opgesteld als toetsingskader 

voor (toekomstige) bouwwensen. daarbij kan worden 

gedacht aan (kleine)veranderingen aan bestaande 

bebouwing, maar dit plan biedt ook mogelijkheden voor 

nieuwbouw op (vrijkomende) kavels direct grenzend 

aan de molendijk. er zijn regels opgenomen die moeten 

zorgen dat de karakteristiek van dit dijklint herkenbaar 

blijft en voorkomen dat een rommelig beeld ontstaat. 

tegelijkertijd biedt dit beeldkwaliteitplan ruimte voor 

enkele meer uitgesproken ontwikkelingen. 
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VISIE MOLENDIJK - VARIANT HOOGSTAD (EIGENAREN)N
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Kaart 4: structuurvisiekaart Albrandswaard 2025
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1,5 m 6,2 m 0,4 m 5,8 m 7,9 m

Kenmerken straatprofiel tweede gedeelte Molendijk

8

Bij het tweede gedeelte van de Molendijk, vanaf de 
Graaf Bentincklaan, staan de woningen dichter op de 
weg. De voortuinen aan de westzijde van de Molendijk 
zijn veel minder diep, of ontbreken in het geheel. Hier 
staan de woningen dicht op elkaar, zijn het geschakelde 
woningen of twee onder-één-kappers. Aan de oostzijde 
wordt het zicht op de (bedrijfs)gebouwen en woningen 
voor een deel uit het zicht genomen door opgaande 
beplanting. Hier zijn de woningen groter, en staan ze 
vrij ver uit elkaar. Het profiel van de weg oogt smaller 
doordat er geen stoep is en de woningen dichter op de 
weg staan. Er loopt een watergang met steile taluds 
langs de oostzijde van de weg. 

1,5 m 6,2 m 0,4 m 5,8 m 7,9 m

Kenmerken straatprofiel tweede gedeelte Molendijk

8

Bij het tweede gedeelte van de Molendijk, vanaf de 
Graaf Bentincklaan, staan de woningen dichter op de 
weg. De voortuinen aan de westzijde van de Molendijk 
zijn veel minder diep, of ontbreken in het geheel. Hier 
staan de woningen dicht op elkaar, zijn het geschakelde 
woningen of twee onder-één-kappers. Aan de oostzijde 
wordt het zicht op de (bedrijfs)gebouwen en woningen 
voor een deel uit het zicht genomen door opgaande 
beplanting. Hier zijn de woningen groter, en staan ze 
vrij ver uit elkaar. Het profiel van de weg oogt smaller 
doordat er geen stoep is en de woningen dichter op de 
weg staan. Er loopt een watergang met steile taluds 
langs de oostzijde van de weg. 
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Beeldkwaliteitplan Groene Kruisweg

Het beeldkwaliteitplan Vensters Groene kruisweg – 

metrobaan geeft de stedenbouwkundige uitgangspunten 

en beleidskaders weer voor de toekomst van het 

gebied langs de Groene kruisweg en de metrobaan. 

Het geeft bij nieuwe ontwikkelingen handvatten voor 

locatievraagstukken ‘waarom dit’ (functie) en ‘waarom 

daar’ (locatie). ook geeft een beeldkwaliteitplan 

uitgangspunten bij het ontwerp van een gebouw en 

de directe omgeving er omheen. Het benadrukt de 

samenhang op plekken langs de Groene kruisweg en de 

metrobaan maar ook tussen die plekken onderling. met 

het raadsbesluit en de daarop volgende publicatie en ter 

inzage legging, is het beeldkwaliteitplan Vensters Groene 

kruisweg - metrobaan van oktober 2013 gemeentelijke 

beleid.

Monumenten beleid 

Het monumentenbeleid benoemt locaties die van 

monumentale en cultuurhistorische waarden zijn. 

Het monumentenbeleid gaat uit van stimuleren en 

beschermen. Het kasteel van Rhoon en Slot Valckensteyn 

zijn twee voorbeelden van monumenten waarbij mensen 

de handen in een hebben geslagen om de plek in ere te 

herstellen of daar stappen voor te zetten. 

Fietsroutes

Wandelroutes

Recreatieve routes

uit de toekomst- en structuurvisie bleken de recreatieve 

routes zeer belangrijk om verschillende plekken met 

elkaar te verbinden en het landschap beleefbaar 

te maken. Het plan dat hieruit volgde geeft een 

onderbouwde routestructuur weer die deze verbinding tot 

stand brengt. dit inclusief de uitwerking van het netwerk.
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3 de kArAkterIstIek VAN het LANdsChAp
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Dijklinten en deelgebieden (plankaart) 

3. de kArAkterIstIek VAN het LANdsChAp 

Valckesteyn

Zwaardijk

kasteelgaarde

Molendijk

Rhoon

Poortugaal
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we beschrijven de karakteristiek van dit landschap aan de 

hand van de karakteristiek van de dijklinten, deelgebieden 

(polders) en bebouwing

jong boslandschap

Nat boslandschap

Cultuurlandschap

Coulissen landschap

Buisleidingenstraat

Bebouwde kom

Bebouwing

Fiets- en voetpaden

Een nieuwe kijk op dorp & polder
Beeldkwaliteitplan Vensters Groene Kruisweg – Metrobaan 

gemeente Albrandswaard

Luchtofoto Albrandswaard Noord, bron: Beeldkwaliteitplan Groene Kruisweg, Kuiper Compagnons
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Dijklinten
dijklint

1.  Slot Valkensteinsedijk

2.  Slotsedijk

3.  Rhoonsedijk

4.  oud Rhoonsedijk

5.  dorpsdijk

6.  molendijk

7.  kleidijk

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Beeldkwaliteitplan Albrandswaard Noord  29 

Bouwvormen

de kleine wereld op de dijken vormt een groot contrast 

met het meer weidse landschap eromheen. de 

aanliggende bebouwing staat op, onderaan of op grotere 

afstand van de dijk. Soms zelfs in de polder. Soms bevind 

je je tussen de dijkhuisjes en dijkboerderijen die met hun 

gevel helemaal tot aan de weg bovenop de dijk staan. 

dan is de wereld klein en besloten. Behalve bebouwing 

op het talud van de dijk zelf treffen we ook dijkwoningen 

en boerderijen aan die onderaan de dijk liggen. 

dijklinten

Het landschap in Albrandswaard Noord bestaat dankzij 

de dijken: die houden het water buiten. Als hoge droge 

lijnen zijn het tegelijkertijd natuurlijke routes en logische 

plekken om woningen op te bouwen. Bebouwing, tuinen, 

beplanting en wegen liggen op dit kleine strookje grond 

aan de rand van de van oorsprong open polder. de 

dijken delen de ruimte op in verschillende grote kamers. 

de beplanting op de dijken, veelal op particulier terrein, 

accentueert dat effect nog eens. de wanden van de 

polder worden nog eens aangezet. doordat volwassen 

solitairen bomen groter zijn dan woningen of boerderijen 

die meestal op of aan de dijk staan, vormen ze ook 

het kader van het landschap waar de bebouwing tegen 

wegvalt. 

192 . 0  R U I M T E L I J K E A N A L Y S E

Door het slingeren van de dĳk, de hoge ligging en de 
achterweg is alles zichtbaar en hebben de dĳkwoningen 
eigenlĳk geen achterkant. De dĳk is het hoogste punt in de 
omgeving.  Vanaf de dĳk is het omliggende landschap over 
en tussen de woningen door goed zichtbaar. 

Kwaliteiten en bedreigingen van de Lindtsedĳk
De kwaliteiten van de Lindtsedĳk zĳn:
- De openheid en zichtbaarheid van het omliggende 

landschap
- Het informele, groene en ontspannen karakter
- De karakteristieke bebouwing op onderaan en op afstand 

van de dĳk
- De route door het landschap met een aaneenschakeling 

van sferen

De bedreigen voor de Lindtsedĳk zĳn:
- Door de openheid van het landschap is alles zichtbaar, er 

zĳn eigenlĳk geen achterkanten
- De openheid en zichtbaarheid staan op gespannen 

voet met privacy wensen en mogelĳkheden voor 
vergunningsvrĳ bouwen

- De toevoeging van niet-karakteristieke bebouwing en 
uitbreidingen die de samenhang verstoren

overzichtdoorzicht

Principedoorsnede van de LindtsedĳkPrincipedoorsnede bebouwing op de dijk, onderaan de dijk en achter de dijksloot in de polder 
bron: Beeldkwaliteitplan Lindtsedijk, Enno Zuidema Stedebouw

zolang ze tegen de dijk aangeplakt liggen, volgen ze 

ook de richting van de dijk. wanneer de bebouwing 

op enige afstand van de dijk ligt, achter de sloot die 

de dijk inkadert, draait deze zich in de richting van de 

polderverkaveling. 
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Kleidijk

Molendijk

Dorpsdijk

Slot Valkensteinsedijk

Oud Rhoonsedijk

Rhoonsedijk

Slotsedijk

Kleidijk

Molendijk

Dorpsdijk

Slot Valkensteinsedijk

Oud Rhoonsedijk

Rhoonsedijk

Slotsedijk

Kleidijk

Molendijk

Dorpsdijk

Slot Valkensteinsedijk

Oud Rhoonsedijk

Rhoonsedijk

Slotsedijk

slotsedijk

rhoonsedijk

slot Valkensteinsedijk

Kleidijk

Molendijk

Dorpsdijk

Slot Valkensteinsedijk

Oud Rhoonsedijk

Rhoonsedijk

Slotsedijk

Kleidijk

Molendijk

Dorpsdijk

Slot Valkensteinsedijk

Oud Rhoonsedijk

Rhoonsedijk

Slotsedijk

Kleidijk

Molendijk

Dorpsdijk

Slot Valkensteinsedijk

Oud Rhoonsedijk

Rhoonsedijk

Slotsedijkkleidijk

Molendijk

dorpsdijk

Kleidijk

Molendijk

Dorpsdijk

Slot Valkensteinsedijk

Oud Rhoonsedijk

Rhoonsedijk

Slotsedijk

Oud rhoonsedijk

Melodielijnen van de dijklinten in Albrandswaard Noord
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Verschillende melodielijnen

opvallend is dat ieder dijklint in het gebied anders is. de 

ene dijk is nog duidelijk zichtbaar en beplant met bomen, 

de ander is afgegraven en niet beplant waardoor de dijk 

nauwelijks meer herkenbaar is. Sommige dijklinten zijn 

overwegend eenzijdig en andere zijn volledig tweezijdig 

bebouwd. Soms staat de bebouwing dichter op elkaar, met 

smalle doorzichten naar de achtergelegen polder, dan weer 

zijn er grote open ruimtes aanwezig tussen de bebouwing. 

op enkele plekken staat kleinschalige bebouwing op de 

dijk, dicht op de weg, dan weer staan grotere bouwvolumes 

onderaan de dijk, verder de polder in. kortom: ieder dijklint 

is anders en deze verschillen willen we graag behouden en 

benadrukken. deze aspecten hebben we voor ieder dijklint 

schematisch in beeld gebracht. de dijklinten vormen als het 

ware verschillende herkenbare ‘melodielijnen’ die gezamenlijk 

de compositie van het gebied vormen. 

Slot Valkensteinsedijk

Rhoonse dijk

Molendijk

Slotsedijk

Oude Rhoonsedijk

Dorpsdijk Kleidijk
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SlotsedijkSlot Valkensteinsedijk

Slot Valkensteinsedijk

Kleidijk

Molendijk

Dorpsdijk

Slot Valkensteinsedijk

Oud Rhoonsedijk

Rhoonsedijk

Slotsedijk

Slotsedijk

Kleidijk

Molendijk

Dorpsdijk

Slot Valkensteinsedijk

Oud Rhoonsedijk

Rhoonsedijk

Slotsedijk
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Kleidijk

Molendijk

Dorpsdijk

Slot Valkensteinsedijk

Oud Rhoonsedijk

Rhoonsedijk

Slotsedijk

Rhoonsedijk Dorpsdijk

Kleidijk

Molendijk

Dorpsdijk

Slot Valkensteinsedijk

Oud Rhoonsedijk

Rhoonsedijk

Slotsedijk

Rhoonsedijk Dorpsdijk
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Oud Rhoonsedijk

Kleidijk

Molendijk

Dorpsdijk

Slot Valkensteinsedijk

Oud Rhoonsedijk

Rhoonsedijk

Slotsedijk

Molendijk

Kleidijk

Molendijk

Dorpsdijk

Slot Valkensteinsedijk

Oud Rhoonsedijk

Rhoonsedijk

Slotsedijk

MolendijkOud Rhoonsedijk
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Kleidijk

Kleidijk

Kleidijk

Molendijk

Dorpsdijk

Slot Valkensteinsedijk

Oud Rhoonsedijk

Rhoonsedijk

Slotsedijk
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deelgebieden

in het landschap van Albrandswaard Noord 

onderscheiden we vier deelgebieden. de verschillende 

polders met verschillende boslandschappen vormen 

hiervoor de basis. 

Valckensteyn, jong boslandschap 

Het relatief jonge boslandschap in de polder Het land 

van Poortugaal, is aangelegd ter compensatie van de 

tweede maasvlakte. door de combinatie van bos, open 

‘kamers’ en waterpartijen is er een rijke schakering 

aan flora en fauna aanwezig. een stelsel van wandel-, 

fiets- en ruiterpaden doorkruisen het gebied. Het bos 

vormt een groen decor voor de woningen aan de 

Slot Valkensteinsedijk, waardoor de achtergelegen 

infrastructuur uit het zicht wordt gehouden. Het bos is 

vernoemd naar het Slot Valckesteyn, dat hier tot het 

begin van de 19e eeuw stond. Het slot was één van de 

mooiste waterkastelen uit de streek en bood huisvesting 

aan vele belangrijke landheren uit de regio. in 1826 is 

het slot vanwege toenmalige economische afwegingen 

gesloopt. op de voormalige locatie zijn de fundamenten 

van het voormalige slot zichtbaar gemaakt. door de inzet 

van bewoners en met hulp van de gemeente is deze 

plek onlangs gemarkeerd en voorzien van een bord met 

informatie over het slot.

in dit boslandschap zelf is nauwelijks bebouwing 

aanwezig, met uitzondering van twee kleinschalige 

boserven aan de Poortugaalseweg, verstopt tussen de 

bomen en het in aanbouw zijnde villabuurtje in een 

van de open kamers, in het bos ter hoogte van de wijk 

Valckensteyn.  
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Aan de randen ligt een aantal erven (met bedrijvigheid), 

deels verscholen in het bos. wat opvalt zijn de twee 

grote erven in de bocht van de Rhoonsedijk die door 

hun afwijkende maat, uitstraling en type bedrijvigheid 

het beeld dreigen te domineren en de beleving van het 

landschap te verstoren. de randen van deze polder, langs 

de Slot Valkensteinsedijk en de Rhoonsedijk zijn niet 

met bos ingeplant, ze bestaan uit stroken open grasland. 

Hierdoor kun je vanaf de dijken de ruimte en openheid in 

deze polder nog ervaren.

Zwaardijk, nat boslandschap

in dit recent aangelegde bos in de polder zwaardijk is de 

langgerekte verkaveling van de polder nog zichtbaar. de 

combinatie van sloten, bosstroken, kades en bomenrijen 

van wilgen populieren en elzen geven dit bos een natter 

karakter. 
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Kasteelgaarde Rhoon, oud cultuurboslandschap 

kasteelgaarde Rhoon ligt in de polder Huiters molenzicht. 

Het kasteel van Rhoon zoals het er nu staat is gesticht 

in de 16e eeuw, maar de geschiedenis gaat terug tot 

de twaalfde eeuw. Van de oorspronkelijke tuinaanleg is 

weinig bekend. Aangenomen wordt dat deze vroeger 

is aangelegd met als doel in groente, fruit en hout te 

kunnen voorzien. Het bos zal later een meer parkachtige 

functie gekregen hebben, maar is in de oorlogsjaren 

vrijwel geheel als brandhout gekapt en mist hierdoor 

de karakteristieke, gevarieerde samenstelling van een 

parkbos. Het kasteel en de kasteeltuin zijn gelegen op 

een eiland. de bijbehorende graspercelen ten noorden 

van het kasteel worden ook wel Huiters genoemd. 

Nabij de ingang van de kasteeltuin ligt het voorbos, dat 

bestaat uit monumentale linden en een ondergroei heeft 

van ruigtekruiden, zoals fluitenkruid. Aan de zuidzijde 

van het kasteel is een moestuin gesitueerd en aan de 

noordzijde op het kasteeleiland bevindt zich een stijlvolle 

tuin. Voorbij het kasteel bevindt zich bos dat voornamelijk 

bestaat uit de soorten esdoorn, es en een enkele 

paardenkastanje, haagbeuk en veldesdoorn. door dit 

bos loopt een slingerbeek die de kasteelgracht verbindt 

met de oostelijk gelegen hoofdwatergang. oostelijk 

daarvan bevinden zich twee griendjes van voornamelijk 

essenhakhout met enkele zeer oude stobben, een oud 

bos met voornamelijk populieren en wilgen en een vijver. 

dit deel wordt ieder broedseizoen voor publiek afgesloten 

ten behoeve van vele broedende bosvogels. daarnaast 

ligt de bosrijke villabuurt Graaf Bentincklaan.

de villabuurt Graaf Bentincklaan, bestaat uit riante 

individuele kavels, ruim beplant met bomen en met in 

stijl, kleur- en materiaalgebruik verschillende villa’s. Het 

beeld wordt gedomineerd door de bomen, waarachter de 

woningen zich verschuilen en zich slechts in bescheiden 

mate aan de buitenwereld laten zien. de ruime aanplant 

van de bomen heeft ervoor gezorgd dat de bebouwing 

‘onzichtbaar ‘ in de kasteelgaarde is opgenomen. 

met uitzondering van de villabuurt is de overwegend 

monumentale bebouwing in dit deelgebied wit van kleur. 

in combinatie met het rijke groen heeft dit deelgebied 

daardoor een chique uitstraling.
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Molendijk, coulissebos 

momenteel is de Polder kiefhoek/Polder jaag in een 

‘open’ polder, zonder bos. de clustering van bedrijvigheid 

rond het tuincentrum aan de Stationsweg en van de 

(tuin)bouwbedrijven aan de molendijk hebben echter 

geleid tot afwijkende bouwvolumes, in maat, schaal 

en uitstraling, en die niet (in voldoende mate) met 

beplanting zijn ingepast. deze verrommeling doet afbreuk 

aan de openheid en de landschappelijke beleving in dit 

deelgebied. 

Het raadsbesluit voor het verder uitwerken van de visie 

molendijk vraagt om een planproces en ruimtelijke 

kaders. Als in het planproces de visie molendijk als 

zodanig blijft bestaan, dan gelden als voorwaarde voor 

een eventuele nieuwe woningbouwontwikkeling in Polder 

kiefhoek, ten oosten van de molendijk, dat er twee 

nieuw bosstroken aangeplant worden. deze zogenaamde 

coulissen bestaan uit bosschages, boomgroepen en 

boomweiden. 

de open middenzone tussen beide bosstroken laat 

ruimte voor dieptewerking en zicht over de polder 

vanaf de Stationsweg. de smallere bosstrook achter de 

bebouwing van de molendijk houdt de achterkanten 

ervan uit het zicht. de oostelijke bredere boszone 

maskeert de zone met daarin de tuincentra en andere 

bedrijvigheid. Hier kan een beperkt aantal woningen, 

verscholen tussen de bomen, een plek krijgen. Het 

ontsluitingspad dat voor deze woningen zal moeten 

worden aangelegd kan tegelijkertijd gebruikt worden om 

het recreatieve routenetwerk uit te breiden.
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Bouwvormen

dijkwoning op/onderaan de dijk

dijkwoning in de polder

erven in de polder/het bos

Boskavels

Boskamer

overige bebouwing
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Bebouwing

op basis van de karakteristiek van de dijklinten en 

deelgebieden kunnen we de karakteristiek van de 

bebouwing als volgt omschrijven:

 - Passende bouwvormen voor verschillende 

landschappelijke situaties (dijk/polder/bos)

 - Bouwhoogte (1 laag met kap) en korrelgrootte > 

afhankelijk van positie en type

 - Specifieke kapvormen (zadeldak, mansardekap, 

knikkap)

 - terughoudend materiaal en kleurgebruik

Mansardekap Zadeldak Knikkap
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4 de kerNwAArdeN VAN het geBIed 
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4. de kerNwAArdeN VAN het geBIed

kwaliteiten en minpunten in de huidige situatie 

de ontwikkelingen in de afgelopen decennia hebben 

het buitengebied onder druk gezet waardoor er afbreuk 

is gedaan aan de landschappelijke beleving. op een 

aantal plekken zijn de ontwikkelingen in het huidige 

buitengebied gepaard gegaan met verrommeling 

en verstoringen van het landschap. Gelukkig zijn de 

kwaliteiten van dit landschap van polders en dijklinten in 

het resterende buitengebied op de meeste plekken nog 

herkenbaar en beleefbaar. daar moeten we zuinig op zijn.

dit kwaliteiten van dit landschap zijn:

 - de dijklinten, variërend in profiel 

 - de diversiteit aan polders, elk met een eigen karakter

 - de openheid van delen van het landschap. dit geeft 

een gevoel van ruimte. 

 - Het (door)zicht op en het (open en bos)landschap 

vanaf de dijklinten. 

 - de beleefbaarheid van het landschap vanaf recreatieve 

routes 

 - de aanwezigheid van cultuurhistorische elementen

 - de ondergeschiktheid van de bebouwing aan het 

landschap 

 - karakteristieke bebouwing, bovenop of onderaan de 

dijklinten. 
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op een aantal plekken wordt aan deze kwaliteiten 

afbreuk gedaan: 

 - de onherkenbaarheid van de dijklinten door het 

afgraven of wegpoetsen van de dijk 

 - Niet landschappelijke ingepaste bebouwing en 

bedrijvigheid 

 - Afwijkende bebouwing (vorm, kleur, hoogte, 

korrelgrootte, kapvorm) 

 - Verrommeling en leegstand

 - Verstoring door zicht op infrastructuur en industrie

 - landschap langs recreatieve routes niet altijd 

beleefbaar, schakels in het netwerk ontbreken nog
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de toegankelijkheid van het landelijk gebied is de 

afgelopen eeuw enorm verslechterd, terwijl we met zo 

veel meer mensen zijn en het landelijk gebied voor de 

stedeling het park bij uitstek is. juist op de grens van stad 

en landschap is er gebrek aan routes en daardoor is het 

landschap slecht toegankelijk. dus probeer meer aan de 

toegankelijkheid en uitstraling van het landschap te doen. 

Probeer dergelijke ingrepen zoveel mogelijk te koppelen 

aan andere landschappelijke ingrepen zoals het maken 

van sloten, aanleggen van kades en beplanting. 

Verrommeling tegengaan

door beplanting aan het landschap toe te voegen kunnen 

ook al aanwezige ‘missers’ in het landschap in balans 

gebracht worden. door het toevoegen van erfbeplanting 

met bomen krijgt aanwezige bebouwing een kader 

en komt het minder prominent in de ruimte te liggen. 

erfbeplanting kan ook voor het erf van de buren iets 

betekenen.

kansen voor het verbeteren van de ruimtelijke 

kwaliteit 

Richting de toekomst moeten we voorkomen dat nieuwe 

ontwikkelingen in het gebied een bedreiging vormen en 

verder afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit van het 

landschap. we moeten het juist als een kans zien om 

nieuwe ontwikkelingen in te zetten om karakteristieke 

landschappelijke en architectonische elementen toe 

te voegen of terug te brengen. tegelijkertijd kan met 

de ontwikkeling wellicht ook de verrommeling van 

het landschap worden tegengegaan, lelijke plekken 

getransformeerd, en ontbrekende schakels in het 

routenetwerk op worden genomen, zodat het landschap 

beter beleefbaar wordt. Hoe meer vliegen je in één klap 

slaat, hoe beter. dus bij elke ruimtelijke transformatie is het 

zaak goed om je heen te kijken wat ‘de bijvangst’ kan zijn. 

Beter toegankelijk maken van het landschap

Het realiseren van meer water(berging)

op sommige plekken is er wellicht een kans om 

waterberging te realiseren. Als het veel regent moeten 

we het water kwijt, als het een tijdje droog is hebben we 

het juist nodig. dus goed vasthouden van water als het 

regent, waar nodig water bergen is het devies, en niet 

alles direct naar de zee pompen. Bij elke herinrichting 

is dit iets om mee te nemen. Het waterpeil wordt 

door de mens gecontroleerd. Als de functie van grond 

veranderd (en het bijvoorbeeld niet langer voor tuin- of 

akkerbouw is) bestaat de kans om meer water te bergen. 

te denken valt aan meer wateroppervlakte en flexibelere 

grondwaterstanden. zo kun je andere en meer dicerse 

begroeiing krijgen en je ziet meer water. 

Bijdragen aan biodiversiteit 

Probeer bij elke ingreep te zorgen dat zowel mens, plant 

en dier na afloop beter af zijn. Flauwere oevers met 

oeverbegroeiing, hogere waterstanden, beplanting langs 

wegen, in tuinen, langs erfgrenzen, kades en sloten: ze 

leveren voor de flora en fauna heel veel op en kunnen 

het landschap veel aangenamer maken.

16	Buro	Harro

Combineer waar mogelijk de ingreep met het toevoegen van 
routes en berg en benut water. Handig, mooi en ecologisch 
waardevol. 
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 - landelijke karakter (karakteristiek landschap en 

bebouwing) van het gebied behouden en versterken

 - Bebouwing heeft een bescheiden uitstraling, en is 

onderdeel van het landschap

 - de korrelgrootte van de bebouwing is overwegend 

kleinschalig. daar waar ruimte en het karakter van 

de plek het toelaten kunnen incidenteel grotere 

bouwvolumes/schuren (landschappelijk) worden 

ingepast. Grootschalige (bedrijfs)bebouwing doet te 

veel afbreuk aan het landschap en is dan ook niet 

passend in dit gebied.

 - Veel aandacht voor de (erf)beplanting, deze is 

beeldbepalend en zorgt voor een landschappelijke 

inpassing

 - Aansluiten bij de karakteristiek en sfeer van de dijklinten 

(melodielijnen) en deelgebieden (bostypen)

 - Beleefbaarheid van het landschap en cultuurhistorie 

vergroten en verbeteren

 - Ruimte laten om te leven en werken op het erf, 

rondom het huis. Het erf hoeft er niet ‘aangeharkt’ uit 

te zien, maar moet wel bescheiden zijn in maat, schaal 

en uitstraling en landschappelijk zijn ingepast

kernwaarden 

op basis van de kwaliteiten en minpunten definiëren 

we een aantal kernwaarden. Nieuwe ontwikkelingen 

kunnen een waardevolle bijdrage leveren bijdragen aan 

de ruimtelijke kwaliteit van het gebied wanneer ze deze 

waarden respecteren. 

in het volgende hoofdstuk zijn voor de verschillende 

bouwvormen spelregels voor nieuwe ontwikkelingen 

geformuleerd die deze kernwaarden onderschrijven. de 

spelregels geven een duidelijke richting, maar laten zeker 

ook nog ruimte voor lokaal maatwerk en de voorkeuren 

en wensen (toekomstige) bewoners. dat is nodig omdat 

geen plek en mens hetzelfde is.

16	Buro	Harro
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5 speLregeLs
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5. 1 Algemene spelregels 

5. speLregeLs 

Positie en oriëntatie 

 - de positie van de bebouwing op de kavel is zorgvuldig 

gekozen, met aandacht voor omgeving en de beleving 

en zicht op en over het landschap 

 - Het hoofdgebouw is georiënteerd op de weg, 

bijgebouwen staan achter de voorgevellijn van het 

hoofdgebouw

 - de bebouwing volgt de richting van het landschap

Verschijningsvorm

 - de bebouwing is ondergeschikt aan het landschap, de 

erfbeplanting is beeldbepalend

 - ondanks sterke onderlinge overeenkomsten is elk 

gebouw uniek, er wordt niet seriematig gebouwd

 - Gebouwen zijn vormgegeven als heldere eenvoudige 

volumes

 - er is een duidelijk verschil tussen het hoofdgebouw 

(woning) en de bijgebouwen (garage, schuur)

 - de korrelgrootte (schaal) van de bebouwing past bij de 

sfeer, maat en schaal van het landschap

Bouwhoogte en kapvorm

 - de bebouwing bestaat uit een bouwlaag met een kap

 - de kap is beeldbepalend 

 - Het type kap is streekeigen (zadeldak, mansardekap, 

knikdak)

 - de grootte en hoogte van de kap passen bij de sfeer, 

maat en schaal van het landschap
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Materiaal- en kleurgebruik

 - materiaal- en kleurgebruik zijn terughoudend en in 

onderlinge overeenstemming

 - er worden streekeigen materialen toegepast, in 

natuurlijke en gedekte (oud Hollandse) kleuren

Organisatie erf

 - in het buitengebied spreken we over het algemeen van 

erven, niet over kavels

 - er wordt op eigen terrein geparkeerd

 - Geparkeerde auto’s staan achter de voorgevellijn, 

zoveel mogelijk uit het zicht

 - opslag en vuilcontainers hebben een plek op eigen 

terrein, zoveel mogelijk uit het zicht

Beplanting en erfinrichting

 - Het traditionele erf heeft een hiërarchische indeling, 

zowel voor bebouwing als voor beplanting. Het 

woon- en het werkgedeelte hebben een ander type 

beplanting: de beplanting van het woongedeelte is 

meer gecultiveerd en tuinachtig, de beplanting van het 

werkgedeelte is meer natuurlijk en landschappelijk.

 - maak op de erfgrenzen gebruik van streekeigen 

beplanting zoals hagen, houtwallen en windsingels, 

passend bij de sfeer van het deelgebied. de voortuin 

kan op de plek van de entree met een bescheiden 

sierhekwerk worden verbijzonderd
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Principetekening spelregels dijkwoning

5.2 Aanvullende spelregels 

dijkwoningen op/onderaan de dijk
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Kap en bouwhoogte

 - de bebouwing bestaat uit een bouwlaag met een kap 

(nok en goothoogte)

 - de woning bovenaan de dijk heeft een bouwlaag, ten 

opzichte van het dijkniveau. dit kan betekenen dat er 

aan de achterzijde, onderaan de dijk, sprake kan zijn 

van twee bouwlagen, afhankelijk van de hoogte van de 

dijk

 - dakkapellen ogen als een toevoeging, de nok en 

randen van het dak zijn altijd zichtbaar

Materiaal- en kleurgebruik

 - dijkwoningen zijn doorgaans van (gepleisterde/

gekeimde) baksteen, of (zwart gepotdekselde) houten 

delen. de kap bestaat uit keramische pannen of riet

Organisatie erf

 - wanneer de woning iets verder terug in het talud staat, 

blijft het dijklichaam herkenbaar. de ruimte tussen dijk 

en woning wordt niet opgevuld

 - er wordt op eigen terrein geparkeerd, onderaan de dijk 

bij voorkeur uit het zicht

Verschijningsvorm

 - kleinschalige individuele bebouwing, boven of 

onderaan de dijk, afgewisseld met doorzichten naar het 

achtergelegen open landschap 

 - Aan- en bijgebouwen zijn onderschikt aan het 

hoofdgebouw en ogen kleiner 

 - de architectuur van de aan- en bijgebouwen is 

afgestemd op de stijl van het hoofdgebouw 

Positie en oriëntatie 

 - de positie van de bebouwing op de kavel (bijvoorbeeld 

boven- of onderaan de dijk) is zorgvuldig gekozen en 

afgestemd op de situatie (dijklint/dubbellint, een-/

tweezijdig, doorzichten) 

 - de richting van de hoofd- en bijgebouwen is evenwijdig 

aan de dijk

Beplanting en erfinrichting

 - Plaats waar mogelijk een mooie solitair bijvoorbeeld 

een paardenkastanje of walnoot (tuinbeplanting) aan 

de voorzijde van het erf

 - Benadruk de knik bovenaan de dijk met een knie- tot 

heuphoge haag. ook daar waar de woning niet pal 

tegen de weg op de dijk staat, is het mooi nog een 

haag tussen woning en weg toe te voegen 

 - kavelgrenzen op het talud van de dijk eventueel ook 

met hagen beplanten. Gebruik geen coniferen of 

hekwerken

 - Voeg als deze ruimte het toelaat eventueel leilindes toe 

tussen woning en weg (tuinbeplanting)

 - Beplant dijken eventueel met fruitbomen 

 - de onderzijde van de dijk is de informele kant van het 

dijkerf. Begrens de kavel aan deze zijde (achterzijde) 

met een sloot. Plant hierlangs, als solitaire bomen of 

als scherm (in het gelid of nonchalant her en der), 

inheemse informele soorten als (knot-)wilg, els, es, 

populier (landschappelijke beplanting)
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Principetekening spelregels dijkwoning in de polder

dijkwoningen in de polder 



Beeldkwaliteitplan Albrandswaard Noord  55 

Verschijningsvorm

 - kleinschalig individuele bebouwing aan dubbellint/weg, 

in de polder

 - Aan- en bijgebouwen zijn onderschikt aan het 

hoofdgebouw en ogen kleiner 

 - de architectuur van de aan- en bijgebouwen is 

afgestemd op de stijl van het hoofdgebouw 

Positie en oriëntatie 

 - de richting van de hoofd- en bijgebouwen volgt de 

richting van de polder en staat haaks op de dijk/weg

 - de polderwoning is georiënteerd op de weg/dubbellint

 - Het hoofdgebouw staat op enige afstand van de weg/

dubbellint, waardoor het beeld grotendeels door de 

voortuin wordt bepaald

Kap en bouwhoogte

 - de bebouwing bestaat uit een bouwlaag met een kap 

 - dakkapellen ogen als een toevoeging, de nok en 

randen van het dak zijn altijd zichtbaar

Materiaal- en kleurgebruik

 - de woningen in de polder zijn doorgaans van baksteen, 

of houten delen. de kap bestaat uit keramische pannen

Organisatie kavel

 - kenmerkend is de individuele toegang tot kavel via een 

eigen bruggetje over de sloot die de dijkzone begrenst

Beplanting en inrichting

 - de polderwoning is georiënteerd op de weg/dubbellint, 

dus maak van de wegzijde een voorkant, met een 

voortuin (tuinbeplanting)

 - zorg voor tenminste één echt grote boom waar de 

woning onder wegvalt

 - Gebruik sloten als erfgrens en beplant deze met 

meer informele bomen en struiken van één soort of 

gemengd. dit kan in rijen, nonchalant verspringend of 

als gesloten windsingel (landschappelijke beplanting). 

zo krijgt de kavel een groen kader en is er veel vrijheid 

om de tuin binnen dat kader in te richten

  

Beplanting en erfinrichting

 - Gebruik sloten als erfgrens

 - Beplant formele en informele zijde verschillend

 - Gebruik aan voorzijde lanen, geknipte hagen, formele 

bomen en fruitbomen en aan de zij- en achterkant 

informele bomen, singels en meidoornhagen als 

erfgrens
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erven in de polder/het bos

Principetekening spelregels erf
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Kap en bouwhoogte

 - de bebouwing bestaat uit een bouwlaag met een 

forsere kap (nok en goothoogte) 

 - Bij grotere volumes is het denkbaar dat de kap uit twee 

verdiepingen bestaat

Materiaal- en kleurgebruik

 - de boerderij is doorgaans van metselwerk al dan niet 

gecombineerd met houten delen. de kap is vaak 

bedekt met keramische pannen, soms met riet. de 

schuren zijn of van baksteen of van houten delen.

Organisatie kavel

 - Hoofd- en bijgebouwen zijn georganiseerd rond een 

gemeenschappelijk erf, 

 - kenmerkend is de gemeenschappelijke toegang tot 

het erf, die verbijzonderd wordt door een hek of een 

bruggetje 

 - er wordt op eigen terrein geparkeerd, bij voorkeur uit 

het zicht, bijvoorbeeld in een gemeenschappelijke kap- 

of wagenschuur

Verschijningsvorm 

 - een erf bestaat uit een ensemble van gebouwen 

rondom een gemeenschappelijk erf 

 - de bebouwing bestaat uit maximaal 1 hoofdgebouw 

(boerderij) en eventueel een of meerdere bijgebouwen 

(bijvoorbeeld schuurwoningen of kap- wagenschuren)

 - de korrelgrootte van de bebouwing kan groter zijn die 

van de dijkwoningen. 

 - de architectuur van hoofdgebouw en bijgebouwen 

is op elkaar afgestemd, de gebouwen zijn familie van 

elkaar. (bijvoorbeeld overeenstemming in kleur- en 

materiaalgebruik, kapvorm, gevelontwerp) 

Positie en oriëntatie 

 - de richting van de hoofd- en bijgebouwen volgt de 

richting van de polder en staat haaks op de weg

 - Het hoofdgebouw is georiënteerd op de weg en staat 

op enige afstand van de weg, waardoor de voortuin 

grotendeels het beeld bepaalt

 - de bijgebouwen staan achter de gevellijn van het 

hoofdgebouw, met uitzondering van het zomer- en 

stookhuisje

Beplanting en erfinrichting

 - Probeer van het erf een ‘groen eilandje in een zee van 

ruimte’ te maken. Voeg dus ruim beplanting toe op en 

om het erf 

 - Beplant formele en informele zijde verschillend. (zie 

algemene spelregels) 

 - Gebruik aan voorzijde lanen, geknipte hagen, 

oprijlanen, formele bomen, leilindes en fruitbomen. de 

boerderij is georiënteerd op de weg, dus maak (ook) 

aan deze zijde een (formele) tuin, waardoor het echt 

een voorkant wordt

 - Gebruik sloten als erfgrens en beplant deze met 

meer informele bomen en struiken van één soort of 

gemengd. dit kan in rijen, nonchalant verspringend of 

als gesloten windsingel (landschappelijke beplanting). 

zo krijgt de kavel een groen kader en is er veel vrijheid 

om de tuin binnen dat kader in te richten
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Boskamers

Principetekening spelregels boskamer
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Positie en oriëntatie 

 - de bebouwing is georiënteerd op de 

gemeenschappelijke ontsluiting/buitenruimte

 - de richting van de woningen en bijgebouwen is 

variabel en wordt zo gekozen dat er een aantrekkelijk 

en compact ensemble ontstaat

Kap en bouwhoogte

 - de bebouwing bestaat bij voorkeur uit een bouwlaag 

met een kap

 - Naast streekeigen kapvormen (zadeldak, mansardekap, 

knikdak) zijn hier ook andere kapvormen denkbaar 

zoals een lessenaarskap

Materiaal- en kleurgebruik

 - de nadruk ligt op het ensemble als geheel, 

overeenstemming in kleur en materiaalgebruik is hierbij 

een voorwaarde 

Verschijningsvorm 

 - een boskamer is een duidelijke open plek in het bos.

 - de bebouwing bestaat uit een ensemble met een 

beperkt aantal gebouwen/woningen rond een 

gemeenschappelijk/collectief ogende ontsluiting/

buitenruimte

 - de bebouwing van het ensemble (woningen en 

bijgebouwen) is uitgevoerd in dezelfde architectuurstijl 

( bijvoorbeeld jaren ’30, modern of historisch) 

 - de nadruk ligt op het ensemble als geheel en minder 

om de individuele woning. de architectuur van de 

bebouwing is onderling op elkaar afgestemd, de 

woningen en bijgebouwen zijn allen familie van elkaar 

(bijvoorbeeld door overeenstemming in kleur- en 

materiaalgebruik en/of in kapvorm) 

 - de korrelgrootte van de bebouwing is op elkaar 

afgestemd en eenduidig per kamer/cluster

Organisatie 

 - de bebouwing (woningen) is georganiseerd rond een 

gemeenschappelijk ogende ontsluiting/buitenruimte

Beplanting en erfinrichting

 - Geef de boskamer een collectieve uitstraling. 

 - Richt de (collectief ogende) buitenruimte/ontsluiting 

eenduidig in, maak daarbij bijvoorbeeld gebruik van een 

ander type boom dan in het bos, zoals een kleinere 

bloeiende soort

 - Gebruik aan voorzijde van de individuele kevels geen 

erfafscheiding, of maak gebruik van geknipte hagen

 - Beplant erfgrens aan de achterzijde met meer 

informele struiken (van één soort of gemengd), als 

overgang naar het omliggende bos
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Principetekening spelregels boskavel

Boskavels
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Kap en bouwhoogte

 - Naast streekeigen kapvormen (zadeldak, mansardekap, 

knikdak) zijn hier ook andere kapvormen denkbaar 

zoals een lessenaarskap

Beplanting en erfinrichting

 - de boskavel is rijk beplant met bomen, zodat deze 

onderdeel is van het bos

 - Gebruik eventueel een ander type boom dan in het 

bos, zoals een kleinere bloeiende soort

 - Gebruik aan voorzijde geen erfafscheiding, of maak 

gebruik van hagen

 - Beplant erfgrenzen met (groepjes) meer informele 

struiken of bomen (van één soort of gemengd), als 

overgang naar het omliggende bos

Verschijningsvorm 

 - Boskavels zijn individuele kavels die onderdeel zijn van 

het bos. de kavels zelf zijn ruim beplant met bomen 

waardoor de bebouwing grotendeels uit het zicht blijft 

 - de bebouwing bestaat uit individuele woningen 

ontsloten middels een smalle weg met een eenvoudig 

profiel

 - de woningen hebben een individueel karakter, 

uitgevoerd in verschillende architectuurstijlen ( 

bijvoorbeeld jaren’30, modern of historisch)

 - de architectuur van de aan- en bijgebouwen is 

afgestemd op de stijl van de woning 

Positie en oriëntatie 

 - de bebouwing is n principe georiënteerd op weg, 

echter door de aanplant van bomen rondom de 

woning, blijft de bebouwing grotendeels uit het 

zicht, hierdoor is de oriëntatie van de woning minder 

beeldbepalend.

 - de richting van de woningen en bijgebouwen is 

variabel en wordt gekozen op basis van een optimale 

bezonning in combinatie met voldoende ruimte voor 

bomen
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6 INspIrAtIe
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1 2

7 8

13 14

6. INspIrAtIe

dijkwoningen op/onderaan de dijk

dijkwoningen in de polder 

erven in de polder/het bos

15

in dit hoofdstuk geven we uiteenlopende 

voorbeelden van bebouwing en beplanting 

ter illustratie van de spelregels die we in het 

vorige hoofdstuk hebben beschreven. 

we beginnen met een overzicht van de 5 

verschillende bouwvormen, die passend zijn 

in dit gebied, aangevuld met voorbeelden van 

passende (grotere) bijgebouwen. 

Vervolgens geven we voorbeelden van 

verschillende typen en soorten beplanting 

en hun toepassing. Hierbij maken we 

onderscheid tussen tuinbeplanting,  

landschappelijke beplanting en dijkbeplanting. 

onder de tuinbeplanting vindt u voorbeelden 

voor de inrichting van de voorzijde van het 

erf, het representatieve en meer persoonlijke 

deel. de meer natuurlijke beplanting die de 

overgang en relatie tussen kavel en landschap 

vormgeeft valt onder de landschappelijke 

beplanting. de dijkbeplanting is alleen 

van toepassing op de dijklinten. met deze 

suggesties kan het intieme kleinschalige 

karakter van de dijk worden benadrukt en 

versterkt.
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19 20

25 26

31 32

Boskamer

Boskavel

streekeigen bijgebouwen/schuren
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Hagen

liguster meidoorn veldesdoorn

Solitaire bomen

de laagstamboomgaard vormt een dicht en 
laag scherm, en kan bestaan uit soorten als 
appel, peer, kers, pruim, etc. de afstand tussen 
de bomen is 2m, en de afstand tussen de rijen 
is 3m. uiteindelijke hoogte is 3m.

de hoogstamboomgaard vormt een transparant 
scherm door de hogere kronen en grotere 
plantafstand. Soorten: appel, peer, kers, 
pruim, etc. Aanplanten in grid van ca 8-10m. 
uiteindelijke hoogte is ca 8m.

leilindes worden aangeplant als bescherming 
tegen de zon. ze worden zowel naast als 
voor het huis geplaatst. Plantafstand is 3-5m, 
uiteindelijke hoogte variëert van 4-8m. 

Hagen kunnen als perceelsgrens worden 
toegepast. mogelijke soorten zijn liguster, 
meidoorn, veldesdoorn en (haag)beuk. de 
haagbeuk is geschikt voor vochtiger gronden. 

in elke tuin moet minstens 1 grote boom 
staan. Veel voorkomende soorten zijn walnoot, 
paardekastanje en rode beuk. 

Laagstamboomgaard

Hoogstamboomgaard

Leilindes

tuinbeplanting

beuk
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een rij wilgen vlak naast de slootrand, met een 
plantafstand van 2-8m.

een licht verhoogde kade naast een sloot vormt een 
eenvoudig en mooi pad het land in.  kade maken 
door uitbaggeren van de sloot en opwerpen aan de 
slootkant. Hoogte kade is ca 0.5-1m. 

dubbelzijdig beplante kade met wilg of els. 
Plantafstand is 2-8m.

Sloot met riet en lage kade

Kade met wilg aan beide zijden

5-10m 1m1-2m

5-15m

5m

Meidoorn- of gemengde haag

Wilgen- of Italiaanse populierenrij op erfgrens

Greppel of berm begroeid met meidoorn, of 
gemengd met sleedoorn, es, wilg, braam, hazelaar, 
veldesdoorn, kornoelje, Gelderse roos en vlier. 
mogelijk als erfgrens. Planten in driehoeksverband 

met een afstand van 60 cm. 5m

Regelmatig of nonchalanter geplante rij van wilgen, 
een eenvoudige en goedkope erfgrens aan de 
achterzijde van het erf. ook heel mooi, maar wat 
formeler, is de sierlijke italiaanse populier. 

Landschappelijke beplanting

Wilgenrij naast sloot

10-50m 6-8 m
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elzensingels worden vaak aangelegd op 
perceels- of eigendomsgrenzen. ze zijn 
5 tot 20 meter breed, en bereiken een 
hoogte van ca 10-15m. Plantafstand is 1-2 
meter.

Sloot of greppel beplant met her en der 
opkomende elzen aan de waterrand, 
of een elzensingel waar gaten in zijn 
ontstaan.  Hoogte is ca 10-15m.

Gesnoeide elzensingel vormt een gesloten 
wand die bescherming biedt tegen wind 
bij bijv. boomgaard of erf. de plantafstand 
is 50-100cm. te knotten op gewenste 
hoogte (meestal 2-3m).

Riet bereikt een hoogte van ca 2 meter. 
Her en der kunnen wilgen opschieten op 
de iets hogere en  drogere delen. 

de populieren- of wilgenlaan kan gebruikt 
worden als pad door de polder, maar ook 
als windsingel of oprijlaan bij het erf. de 
plantafstand 4-8m, hoogte ca 20-25m.

Half-open elzensingel

Elzen windsingel

Strook of veld van riet

Populieren/wilgenlaan

5m5-20m

5-10m

Elzensingel

6-10m5-10m 5-10m 6-10m5-10m 5-10m

Landschappelijke beplanting
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Grid van wilgen in moerasachtig gebied.  
Plantafstand is 3 tot 6m, hoogte is 6-8m. de 
boom is een energieleverancier in de vorm van 
biomassa. Nieuwe wilgen krijg je door geknotte 
takken in de grond te steken! 

Het moerasbos kan spontaan ontstaan door 
natte gebieden niet te beheren. Soorten: 
met name wilg, els en populier. mogelijk met 
knuppelpad of lage kade.

Populierenbossen worden aangeplant met 
minimaal 3 rijen dik.
de bomen worden aangeplant in een grid van 
8 bij 8m. de uiteindelijke hoogte is 20-25m.

Populierenbos

Griend

Moerasbos

5-20 m

Hoger gelegen singel met soorten als eik, es, 
berk, beuk en meidoorn. de plantafstand is 
2-5m, de uiteindelijke hoogte is 20-25m.

de essenlaan heeft een plantafstand van 5-8 
meter. kan in het buitengebied aangeplant 
worden maar ook als oprijlaan bij een erf. de 
uiteindelijke hoogte is 20m. 

Essenlaan

Houtsingel

6-10m5-10m 5-10m

Landschappelijke beplanting
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daar waar de overzijde van de dijk 
particulier bezit is kan een rij van es of 
populier worden aangeplant, of 1 of 
2 solitaire bomen , bijvoorbeeld een 
notenboom, paardekastanje of rode beuk. 

Doordat niet de dijk maar juist de parallel 
lopende laaggelegen weg wordt beplant 
ontstaat een mooi scherm achter de 
bebouwing. 

Vaak ontbreekt de ruimte om bomen op de 
dijk aan te planten doordat de bebouwing 
tot aan de weg komt. de perceelsgrenzen 
kunnen dan uit heggen bestaan, van 
soorten zoals beuk, liguster, meidoorn en 
veldesdoorn. Bomen staan in dit geval vaak 
aan de lagergelegen sloot. 

Dijk met heggen 

Dubbellint met lage weg beplant

Enkelzijdig beplante dijk

daar waar ruimte is kan er tussen de weg 
en de woning een scherm, van leilindes 
geplant worden.

Dijk met leilindes

dijkbeplanting



Beeldkwaliteitplan Albrandswaard Noord  73 

25-50m

dijk met enkele rij essen of 
populieren. 
 
Plantafstand: ca 8-10m. 

dijk met dubbele rij essen of 
populieren. 

Plantafstand: ca 8-10m. tweede 
rij in driehoeksverband met 
eerste rij aanplanten.

dijken kunnen ook met eetbare 
soorten zoals fruitbomen, of 
notenbomen worden beplant. 
mooi, en lekker voor onderweg!

Aan de voet van de dijk, vaak 
net buiten de erfgrens, kan 
een solitaire boom worden 
aangeplant (zoals els of wilg).

Dijk met enkele rij bomen

Dijk met dubbele rij bomen

Dijk met fruitbomen

Solitair aan voet van de dijk

25-50m

dijkbeplanting
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1. Inleiding

1.1. Planontwikkeling

Aanleiding voor het archeologisch onderzoek vormt de ontwikkeling van woningbouw ter plaatse van

de Slot Valkensteinsedijk 40, te Poorlugaal (Gemeente Albrandswaard). Het plan is om de bestaande

bebouwing op het perceel te slopen en in plaats hiervan twee woningen te bouwen. Het plangebied

heeft een oppervlakte van ruim 5.000 vierkante meter.

Afbeetding l. Ligging van het onderzoeksgebied (rode stip) in Nederland.

1.2 Archeologisch onderzoek

Als gevolg van de te voorziene bodemingrepen (graaf- en bouwwerkzaamheden) kunnen mogelijk
archeologisch relevante horizonten worden verstoord. Op basis van het vigerende landelijke
(Monumentenwet 1988/ Wet op de archeologische monumentenzorg 2007 en de KNA 3'2),

provinciale en gemeentelijke beleid, zal daarom een verantwoorde afweging moeten worden gemaakt

van de in het geding zijnde archeologische belangen. Door de Gemeente Albrandswaard is dan ook

besloten dat in het kader van de planprocedure een archeologisch bureauonderzoek en een verkennend

en een karterend archeologisch onderzoek moest worden uitgevoerd. Het Bureau Oudheidkundig

Onderzoek Rotterdam (BOOR) treedt op als Archeologisch Adviseur van de Gemeente

Albrandswaard. In het kader van dit project is door BOOR een Programma van Eisen (PvE)

opgesteldr, dat voldoet aan de geldende richtlijnen. Met nadruk wordt er op gewezen dat het

bureauonderzoek en het inventariserend veldonderzoek de eerste stappen zrjnin het inventariseren van

archeologische waarden in het plangebied. Indien nodig wordt de inventarisatie afgerond met een

waarderend inventariserend veldonderzoek.

I Schoonhoven, A. V.: Programma van Eisen voor een verkennend inventariserend veldonderzoek door middel

van grondboringen in het kader van het project 'Slot Valkensteinsedijk 40' in Poortugaal, gemeente

Albrandswaard, BOOR-PvE nummer 2011019, het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken

Rotterdam (BOOR), afdeling Beheer en Beleid; Rotterdam: 2011

J
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1.3 Opdrachtverlening

Op basis van het door SOB Research opgestelde plan van aanpak (Aanvraag "Inventariserend
Veldonderzoek door middel van grondboringen Plangebied Slot Valkensteinsedijk 40, poor[ugaal,
Gemeente Albrandswaard", d.d. 26 september 2011) heeft Erik van Erk Projectbegeleiding en
Ontwikkeling BV aan SOB Research opdracht verleend om een IVO door middel van grondboringen
(verkennend) uit te voeren. Vervolgens is door Erik van Erk Projectbegeleiding en Ontwikkeling BV
opdracht verleend om karterende boringen uit te voeren. Zie ioor de afbakening van- het
onderzoeksgebied Afbeelding 3.
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Afbeetding 2. Ligging van het plangebied (rood omkaderd), ten noorden van de bebouwde kom van poortugaal,
geprojecteerd op een uitsnede van de Topografische Kaart. Schaal l: 25.000.

1.4 Doel van het onderzoek

De opgave voor het onderzoek door SoB Research was (BooR-pvE-nr. 2011019):

In het algemeen heeft de verkennende fase van het inventariserend veldonderzoek tot doel de mate van
gaafheid van de bodem in een gebied vast te stellen en inzicht te krijgen in morfologische eenheden
van de begraven oude landschappen, voor zover deze van invloed kunnen zijn op de locatiekeuze in
het verleden. Het doel is kansarme zones uit te sluiten en kansrijke zones te selecteren voor een
eventuele karterende fase van het inventariserend veldonderzoek. Vooruitlopend op een eventueel
karterend erlof waarderend inventariserend veldonderzoek worden alvast zo ieel móge[k gegevens
verzameld om de aard, diepteligging, omvang, datering, gaafheid, conservering en inhoudelijke
kwaliteit van de eventuele archeologische resten te kunnen vaststellen. Hierdoor kan een inschatting
worden gemaakt of en zo ja in welke mate bij de toekomstige bodemingrepen in het plangebieã
archeologische waarden zullen worden aangetast.
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1.6 Onderzoeksteam



a_

B7 B7

o

87 350 al B7

Afbeelding 3. Ligging van het onderzoeksgebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de GBKN. Het
onderzoeksgebied was ten tijde van het veldonderzoek in gebruik als grasland (groen gemarkeerd), was deels verhard met
beton en asfalt (grijs gemarkeerd) en'was deels bebouwd (oranje gemarkeerd). Schial 1: 1000. @Topografische Dienst
Kadaster, Emmen [20] 1].
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2. Onderzoekssysteem: gehanteerde methoden en technieken

2.1 Archeologisch Verwachtingsmodel

Door BOOR is een Archeologisch Verwachtingsmodel opgesteld. Hierbij ging het vooral om een

gespecificeerde verwachting ten aanzien van de mogelijk aanwezige archeologische vondstcomplexen
(mogelijke aard, gaafheid en ouderdom) en de relatie (mogelijke diepteligging en context) met de

geologische ondergrond. Op basis van het Archeologisch Verwachtingsmodel is door BOOR het

Þrogrã-rnu van Eisen voor het veldonderzoek uitgewerkt.2

2.2 Veldonderzoek

2.2.1Booronderzoek

Op basis van het onderzoeksplan is het booronderzoek ter plaatse van het onderzoeksgebied

uitgevoerd. Ten einde het op basis van de informatie van het bureauonderzoek opgestelde

archeologische verwachtingsmodel te kunnen toetsen, is gekozen voor de uitvoering van een

veldonderzoek door middel van grondboringen. Ten grondslag aan deze ketze ligt het gegeven dat

relevante archeologische niveaus door sediment zijn afgedekt, waardoor het opsporen van

archeologische vindplaatsen door middel van een oppervlaktekartering niet mogelijk was. De

uitvoering van grondboringen was daarom in dit geval de minst destructieve methode, waarmee met

voldoende betrouwbaarheid de kans op de aan- of afwezigheid van archeologische waarden kon

worden aangetoond.

Door middel van boringen kan de mate van intactheid van het geologisch profiel worden bepaald en

kan inzicht worden verkregen in de geologische opbouw van een gebied. Dit is vooral van belang

omdat de bewoningsmogelijkheden in Nederland tot de Romeinse tijd volledig aftrankelijk waren van

de landschappelijke situatie. Ook voor wat betreft de Romeinse tijd en de Middeleeuwen is er,

ondanks de toegenomen mogelijkheden om door middel van bedijking, afdamming of kanalisering het

landschap vorm te geven, nog steeds sprake van een sterke relatie tussen het natuurlijke landschap en

de mogelijkheden tot bewoning. Soms kan de stratigrafie, de aard, de dikte, de omvang en de

ouderdom van de archeologisch interessante grondlagen aan de hand van de boringen globaal worden
bepaald en verder in kaart worden gebracht. Soms kunnen ook direct al archeologische indicatoren
worden getraceerd. Indicatoren voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen zijn onder

meer de aan-wezigheid van houtskool, verbrand bot, aardewerkfragmenten, potgruis, \'uursteen, puin of
verstoorde grondlagen.

2.2.2 Opp ervlaktekarteri n g

Bij een oppervlaktekartering wordt een terrein onderzocht op de aanwezigheid van archeologische

vondsten aan het oppervlak. In gebieden waar archeologisch belangrijke lagen relatief dicht aan het

oppervlak liggen (er is dan geen sprake van omvangrijke sedimentvorming op deze lagen) kan het

uitvoeren van een oppervlaktekartering zinvol zijn. Vooral vers geploegde akkers lenen zich voor deze

onderzoeksmethodiek. Binnen het onderzoeksgebied is geen oppervlaktekartering uitgevoerd,

vanwege de aanwezigheid van grasland, verharding en bebouwing en het daardoor ontbreken van

vondstzichtbaarheid,

1

2 Schoonhoven,20ll





3 . Archeologisch Bureauonderuoek

3.1 Archeologisch Bureauonderzoek BOOR

Door het BOOR zljn de voor het onderzoeksgebied bestaande relevante gegevens geinventariseerd,

waarbij onder meer is gekeken naar archeologische, geologische en historisch-geografische aspecten:

"A\ryK Albrandswaard (2009)
Volgens de Archeologische Waarden- en Beleidskaart van de gemeente Albrandswaard (AWK
Albrandswaañ2009) bevindt het onderzoeksgebied zich in een gebied met een hoge archeologische
verwachting. De hoge archeologische verwachting geldt zowel het historisch dijktracé van de Slot
Valkensteinsedijk / Slotsedijk als het gebied ten zuiden daawan, dat valt binnen een strook waar

vindplaatsen uit de Romeinse tijd op relatief geringe diepte aanwezig kunnen zljn (vanaf ca 30 cm
onder maaiveld). Deze vindplaatsen zijn gerelateerd aan een fossiel geulsysteem (zie ook Geologische
gegevens).

AMK (1994, herzien 2007)
Volgens de Archeologische Monumentenkaart (AMK) Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland 2007)
bevinden zich binnen het onderzoeksgebied geen terreinen van hoge archeologische waarde, geen

terreinen vanzeeÍ hoge archeologische waarde en geen terreinen vanzeer hoge archeologische waarde
(tevens wettelijk beschermd).
Aan de noordzijde raakt het plangebied bijna het terrein met monumentnummer 6469.In 1958 is hier
bij de aanleg van een pijpleiding een 'woonlaag' met vondsten uit de Romeinse tijd aangetroffen. In
het kader van de aanleg van een buisleidingenstraat wordt op dit moment nog onderzoek op het terrein
uitgevoerd door de Grontmij (o.a. Norde en Sophie 2007). Direct ten oosten van monumentnummer
6469 bevind| zich het kasteelterrein van de begraven hofstad Valkenstein, monumentnummer 6471,
dat (deels) is onderzocht door het BOOR (o.a. Van Trierum en Dorst 2007).

Bestemmingsplan'Albrandswaard Noord-West'
Het onderzoeksgebied is gelegen binnen bestemmingsplan 'Albrandswaard Noord-West'. Het
plangebied valt in de zone 'archeologisch waardevol gebied'. De bebouwingsbepalingen in het

bestemmingsplan geven aan, da| bouwwerkzaamheden mogen plaatsvinden (waaronder inbegrepen:
heien van palen en het slaan van damwanden) met dien verstande dat deze niet dieper mogen reiken
dan 0,5 meter beneden maaiveld en geen groter terreinoppervlak mogen beslaan dan 100 vierkante

meter. Voor overige werkzaamheden geldt dat wanneer zij de bovengenoemde marges overschrijden
een aanlegvergunning (nu: omgevingsvergunning) moet worden aangevraagd.

Ilistorische situatie
Het onderzoeksgebied maakte in de Late Middeleeuwen deel uit van het Land van Poortugaal, een

gebied dat in de 12"-14" eeuw werd ingepolderd en een groot deel besloeg van het westelijk deel van
het huidige IJsselmonde op Putten. Het plangebied is gelegen in de polder Zwaardijk, die in 1376

werd aangelegd tegen de 13"-eeuwse 'slotsche Dijk', vanaf dat moment de noordelijke dijk van polder
Zwaardljk.

Geologische gegevens TNO-NITG
In 2003 is de nieuwe lithostratigrafische indeling van Nederland ingevoerd (Westerhoff, Wong en

Geluk 2003).In dit PvE wordt echter in eerste instantie uitgegaan van de oude lithostratigrafische
indeling zoals die door de toenmalige Rijks Geologische Dienst n 1975 is opgesteld (Zagwljn en

Staalduinen 1975). De voornaamste reden hiervoor is het voorkomen van verlies aan gedetailleerde

stratigrafische informatie, wat het toepassen van louter nieuwe indeling met zich meebrengt.
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Het BOOR streeft emaar om in samenspraak met TNO tot een regionale lithostratigrafische indeling
van de holocene afzefüngen in het Maasmondgebied te komen, die enerzijds aansluit bij de nieuwe
stratigrafische indeling van Nederland en anderzijds recht doet aan de mate van stratigrahsche
detaillering, die hier is te verwezenlijken.

Volgens de Geologische Kaart van Nederland (NITG-TNO 1998) en de geologische gegevens die brj
het BOOR bekend zijn, is de globale bodemopbouw in het plangebied als volgt. De Holocene
ondergrond wordt gevormd door de Afzettingen van Calais (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van
Wormer), afgewisseld met lagen Hollandveen (Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket).
Op de Afzettingen van Calais is een pakket veen gelegen, dat eveneens tot het Hollandveen wordt
gerekend. De top van de sequentie bestaat uit de Afzettingen van Duinkerke III (Formatie van
Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren). Het gaat specifiek om een overstromingsdek dat gevormd
werd in het derde kwart van de 14" eeuw. Plaatselijk komen direct onder het overstromingsdek, dus
zonder veentussenlaag, oudere dekafzettingen en/of nog oudere geul-/oever-ldekafzethingen voor.
Deze behoren respectievelijk tot (een vroege fase van) de Afzettingen van Duinkerke III en de
Afzettingen van Duinkerke I (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van walcheren).

Bekende archeologische waarden binnen het onderzoeksgebied
Binnen het onderzoeksgebied zijn tot op heden in BOORIS en Archis geen archeologische
vindplaatsen bekend. Er is niet eerder archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Bekende archeologische waarden in de omgeving van het onderzoeksgebied
Er bevindt zich een ruim aantal vindplaatsen in de nabije omgeving van het onderzoeksgebied,
waarvan de meeste uit de Romeinse periode dateren (zie onder). Naast Romeinse vindplaatsen zijn er
ook indicaties voor bewoning tijdens het Neolithicum, de IJzertljd en de Middeleeuwen.
Indicaties voor bewoning tijdens het Neolithicum werden aangetroffen tijdens het archeologisch
onderzoek van Grontmij in het kader van de aanleg van een buisleidingenstraat ter plaatse van
monumentnunìmer 6469 (mondelinge mededeling J. van der Roest, Grontmij).
Direct ten oosten van dit terrein bevinden zich de resten van ridderhofstad Valkenstein
(monumentnummer 6471; BOOR-vindplaatscodes 12-03, 12-04,12-05 en 12-53). Het kasteelterrein
heeft een omvang van 60 x 60 m. Het slot is rond 1305 gebouwd. Na enige fasen van herbouw (met
name in de 16" eeuw) is het slot uiteindelijk afgebroken in 1828. De resten van het kasteel bestaan uit
muurwerk en puin in klei- en veenafzettingen tussen 2 en 4 m - NAP. Naast resten van het kasteel en
de voorburcht werden op het terrein ook bewoningssporen uit de IJzertijd aangetroffen: een
primitieve, kunstmatige oversteek in een kreek, gemaakt van enkele boomstammen en takken in de
stroomrichting en bossen dunne takken loodrecht hierop. Hiertussen werden aardewerkscherven
aangetroffen (BOOR-vindplaatscode 12-03).

Regionale archeologische context
Zoals in het hele Maasmondgebied het geval was, was er in de Romeinse tijd op IJsselmonde sprake
van intensieve bewoning. De bevolking bestond hoofdzakelijk uit boeren. Zij woonden, evenals in de
IJzertijd, in houten huizen en bedreven akkerbouw en veeteelt. In de 1" eeuw na Chr. was de invloed
van de Romeinse overheersers op deze boeren nog betrekkelijk gering. Vooral vanaf de 2" eeuw na
Chr. veranderde dit. De inheemse bevolking ging in sociaal, economische en bestuurlijk opzicht steeds
meer deel uitmaken van het Romeinse staatsbestel. Zo zijnbij onderzoek van de inheemse
nederzettingen grote hoeveelheden gei'mporteerd aardewerk aangetroffen, dat vanuit België, Frankrijk
of het Rijnland werd aangevoerd. Ook zijn er aanwijzingen dat tenminste een deel van de boeren niet
alleen voor het eigen levensonderhoud produceerde, maar nu ook voor een markt producten leverde.
Vooral het Romeinse leger, dat de kust en de Rijngrens bewaakte, was een vast en veeleisend afnemer
van agrarische producten. Meer en sterker dan in de prehistorie lijken er verschillen binnen de
samenleving te zljn op sociaal-economisch gebied. Zo zrjn er in het Maasmondgebied boerderijen
opgegraven die groter zijn dan gebruikelijk, en op een paar plaatsen moeten er gebouwen hebben
gestaan waarvan de fundering uit (kostbaar) natuursteen bestond in plaats van hout (bijvoorbeeld in
Rockanje, BOOR-vindplaatscode 08-10, Archis-waamemingsnummers246Tl en24672).
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Van lJsselmonde zijn diverse losse vondsten, nederzettingen, dammen met duikers en een grafveldje

uit de Romeinse tijd bekend. In het voor het voorliggend PvE relevante westelijk deel van IJsselmonde

bevindt zich een concentratie vindplaatsen even ten noorden van de toenmalige Maas. Verondersteld

wordt dat de Maas destijds vanuit de Hoeksche Waard richting Rhoon liep, vervolgens met een grote

bocht om de huidige polder Albrandswaard heen stroomde, om ten zuiden van Poortugaal af te buigen

en haar loop te vervolgen langs de zuidzijde van Hoogvliet. De vindplaatsen bevinden zich in de top

van een pakket klastische sedimenten (Afzettingen van Duinkerke I) dat zich op een veenondergrond

(Hollandveen) heeft gevormd. Wanneer de vindplaatsen worden geplot op het Actueel Hoogtebestand

Nederland (A[IN) btijkt dat in het gebied tussen Rhoon en Poortugaal ten noorden van de grote

fossiele meander van de Maas om de polder Albrandswaard een aantal sites op een rug in het

landschap is gesitueerd. Het betreft onder andere het al eerder genoemde nederzettingsterrein direct

ten noorden van het onderzoeksgebied, MonumentnuÍìmer 6469 (BooR-vindplaatscode 12-25;

Archis-waarnemingsnummer 24543), waar archeologisch onderzoek nog gaande is (Grontmij), en de

hieronder nog te behandelen BOOR-vindplaatscodes 11-63 en ll-64'
De rug geeft de ligging van een vroegere Duinkerke I-kreek aan. De kreek mondde ter plekke van de

grote meander uit in de vroegere Maas. Gelet op de tigging van de rug tegen de buitenbocht van de

vroegere Maas en het breder worden ervan in de richting van de bocht is het niet uit te sluiten dat de

kreek zijn oorsprong vindt in een doorbraak van de oeverafzettingen van de vroegere Maas. De

sedimenten van de rug zouden in dat geval deel uitmaken van een complex crevasseafzettingen.

De informatie over de vindplaatsen uit de Romeinse tijd in het westelijke deel van IJsselmonde is

veelal verkregen door bescheiden waarnemingen in het veld. De context waarin deze 'losse' gegevens

zijn te plaatsen, krijgt de afgelopen jarcn langzaam gestalte. Een drietal vindplaatsen is hierbij met

name van belang.

Albrandswaard Poortugaal (BOoR-vindplaatscode 11-10/ ARCHlS-waarnemingsnummer
423709)
Bij Poortugaal is door het BOOR in 1970 een opgraving uitgevoerd van een groot deel van een

nederzettingsterrein uit de Romeinse tijd (Hoek 1970 en Van Trierum 1992). Het terrein was gelegen

aan de oever van een kreek en was waarschijnlijk bewoond in de 2" en het begin van de 3" eeuw na

Chr. Bij het onderzoekzijn details aan het licht gekomen over de manier waarop men destijds de

waterhuishouding regelde. Zo hadden de bewoners langs de oever van de kreek een beschoeiing

aangebracht en een slotenstelsel gegraven. Voor de afivatering hadden ze duikers aangelegd,

gemaakf van uitgeholde boomstaÍtmen. Het centrale deel van het complex werd gevormd door een

omvangrijk houten gebouw, waarvan lange tijd werd gedacht dat het om een lO"-eeuwse boerderij

ging, vanwege de aanwezigheid van veel middeleeuws aardewerk. Opnieuw beschouwd wezen de

afmetingen en de plattegrond van de constructie op 
. 
een gebouw met het karakter van een villa,

waarschijnhjk geheìl in houtbouw uitgevoerd. Een rac-datering nam de laatste twijfel omtrent de

ouderdom weg: 1830 + 30 BP (GrN-19087). Waarschijnlijk is het aardewerk afkomstig van een

middeleeuws erf dat buiten het opgegraven terrein ligt. Op het terrein van de villa zijn ook de resten

van een horreum of graanspieker aangetroffen. Het horreum kent twee bouwfasen en ook de

geconstateerde overbouwing van de sloten wijst op meerdere bewoningsfasen. Of het hoofdgebouw

een voorganger of meerdere fasen heeft gekend, is niet duidelijk. De aanwezigheid en omvang van de

bedrijfsgebouwen en de geavanceerde waterhuishouding op het erf wijzen op een toenemende

intensiverin g van de akkerbouw, die niet meer alleen gericht is op het eigen onderhoud maar ook

bedoeld is voor een marktgerichte productie.
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Albrandswaard Poortugaal-Oostdorpseweg en Poortugaal- Oostdorpseweg/Slotse dijk (BOOR-
vindplaatscode 11-63 en 11-64, Archis- onderzoeksmeldingsnummers 1295 en 12g6,geenArchis-
waarnemingsnummer)
Bij Poortugaal zijn door het BOOR in 1995 en 1996 een proefsleuvenonderzoek en een opgraving
uitgevoerd ter plaatse van twee vindplaatsen die in 1990 werden ontdekt in het kader van de
kartering van het landinrichtingsgebied IJsselmonde (Hageman 1990; Goossens lggT). De
vindplaatsen maken deel uit van één nederzettingsterrein uit de Romeinse tijd. Aangetroffen werden
een grafveld, (ontwaterings)greppels en verspoeld nederzettingsmateriaal. Het grafveld was aangelegd
op de rechteroever van een noord-zuid georienteerde geul. Alle vier crematiegraven en gerelateeide
vondsten zljnop één stratigrafisch niveau aangetroffen in de zandige top van een kleipakket van circa
I meter dikte. Het pakket wordt gerekend tot de Afzettingen van Duinkerke I. In de top van het
kleipakket werd voorts een aantal greppels aangetroffen. Verder is in het bovenliggende Duinkerke
III-dek verspoeld nederzettingsmateriaal aangetroffen. De vondsten, waaronder groot vaatwerk, enkele
dakpannen en slachtafi'al, doen een woonplaats vermoeden in de buurt van het grafveld. Het import
aardewerk dateert uit de 1"-3" eeuw na Chr. Op het AHN is te zien dat de vindplaats op dezelfde rug is
gelegen als het voorliggend onderzoeksgebied. De vindplaats maakt deel uit van de bovengenoemde
concentratie vindplaatsen even ten noorden van de toenmalige Maas.

Barendrecht (BOOR-vindplaatsco de 20-127, Archis-waarnemingsnummer 40S43S)
In Barendrecht werd tijdens een proefsleuvenonderzoek en opgraving in respectievetijk 2001 en 2002
door het BOOR een dam met duiker uit de Romeinse tijd onderzocht (Peters en Dorst 2007).
De dam met duiker bevonden zich in een Duinkerke I-geul. Het geheel werd afgedekt door een
middeleeuws overstromingsdek (Afzettingen van Duinkerke III). De dam was opgebouwd uit kluiten
afgewisseld met lagen rietachtig materiaal (vtijlagen). Aan beide zijdenvan de dam stonden palen ter
stabilisatie van de dam en om afkalving door het water tegen te gaan. Haaks op de geul, in daarop
afwaterend, liep een sloot die eveneens beschoeid was. De duiker was 7,5 meter lang en bestond ui1
een halve, uitgeholde boomstam. In de duiker werd een plank aangetroffen die deel zal hebben
uitgemaakt van de afdekking ervan. De beschoeiing van de dam, de beschoeiing van de geul en de
beschoeiing van de sloot maken de indruk in één keer systematisch te zijn aangelegd met ñele, halve
of kwart stammetjes van voornamelijk elzenhout.
Het vondstmateriaal moet afkomstig zijn van een nabijgelegen nederzetting. Gezien het hoge
percentage gedraaid aardewerk (98%o van het aardewerkcomplex, waaronder l0%:o tena sigillata) gaat
het om einse invloedssfeer. Het loopniveau van deze nederzetting
is door Riederwaard verdwenen, Het raConderzoek van ..n puul
van de beschoeiing van de zijsloot en de beschoeiing van de
afgedamde geul dateren het complex in de fweede helft 2" of het eerste kwart van de 3" eeuw. Het
aangetroffen aardewerk sluit goed aan bij deze datering. De dendrochronologische datering van de
duiker scherpt de datering verder aan: de eik, waaruit de duiker is vervaardigd, is gekapt tussen 202 en
218 na Chr.

In de tweede helft van de 3" eeuw houden de nederzettingen in het Maasmondgebied op te bestaan.
Daarmee is nog niet gezegd dat het Maasmondgebied in deze tijd totaal ontvolkt is geweest, maar in
ieder geval is er een enoÍne achteruitgang in de bevolking geweest. Het Romeinse rijk raakte
verzwakt door voortdurende 'binnenlandse' conflicten en werd bovendien belaagd door 'buitenlandse'
vijanden. Van de overkant van de Rijn, sinds de 1" eeuw na Chr. de officiële grens, trokken
Germaanse stammen plunderend het Romeinse gebied binnen. Daarnaast was er in deze periode ook
sprake van een vernatting van het landschap; in grote delen van het Maasmondgebied, op IJsselmonde
bijvoorbeeld aangetoond bij Hoogvliet, trad weer veengroel op.
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Archeologische verwachting
Op grond van bovenstaande informatie over de bodemopbouw in het plan- en onderzoeksgebied en de

nabije omgeving, alsmede gegevens over de historische situatie en archeologische waarden in de

nabije omgeving kan de volgende archeologische verwachting worden opgemaakt.

In de top van de Afzettingen van Calais (Formatie van Naaldwijk, het Laagpakket van Wormer) zrjn

op eventuele stroomgordelafzettingen mogelijk vindplaatsen uit het Neolithicum aanwezig. In het

traject top Hollandveen - basis Afzettingen van Duinkerke III (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket

van Walcheren) kunnen bewoningssporen uit de IJzertijd, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen

aanwezig zijn. Door erosie van de laat-middeleeuwse overstromingen kan de ondergtond echter

aangetast zijn. Aanwezigheid en een goede conservering van vindplaatsen uit de IJzertijd, Romeinse

tijd en Middeleeuwen zijn sterk afhankelijk van de mate van aantasting van de ondergrond op de laat-

middeleeuwse afzettingen. Op de Afzettingen van Duinkerke III kunnen sporen vanaf 1376 (ontstaan

van de polder Zwaardijk) tot en met de Nieuwe tijd aangetroffen worden.

Advies
Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld worden dat er in het onderzoeksgebied archeologische

waarden aanwezig kunnen zijn.Deze verwachting wordt versterkt door de nabijheid van een terrein

met bekende archeologische waarden direct ten noorden van het onderzoeksgebied. Aangezien de

geplande herinrichting van het perceel gepaard zal gaan met grondroerende activiteiten kunnen

evèntueel aanwezige archeologische waarden worden aangetast. Het BOOR adviseert dan ook om de

archeologische verwachting voor het onderzoeksgebied te toetsen door middel van een verkennend

inventariserend veldonderzoek." (Schoonhoven, 20 I 1 ).
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4. Resultaten veldond erzoek

4.1 Inleiding

Het onderzoeksgebied ligt ten noorden van de bebouwde kom van Poortugaal. Het ligt aan de zuidkant

van de Slot Valkensteinsedijk, vlak bU de overgang naaÍ de Slotsedijk (op oost). Het

onderzoeksgebied was ten tijde van de uitvoering van het veldonderzoek in gebruik als grasland, was

deels verhard met beton en asfalt en was ter plaatse van het oostelijke deel bebouwd. Het maaiveld lag

op een hoogte tussen 0.67 en 1.19 meter -NAP.

4.2 Booronderzoek IYO (verkennend)

Geprobeerd is om binnen het onderzoeksgebied de verkennende boringen uit te voeren volgens het

door BOOR in het PVE voorgeschreven boorgrid. De afstand tussen de boringen bedroeg 20 meter.

Echter, vanwege de aanwezigheid van obstructies zijn de posities van de boringen enigszins

aangepast. Eén boring (Boring nr.: 19) kon vanwege de aanwezigheid van beton niet worden

uitgivoerd. In totaal werden 19 boringen tot op de voorgeschreven diepte (top Hollandveen)

uitgevoerd. De locatie van de boringen is bepaald met gebruikmaking van een meetlint. De boringen

werden uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 centimeter tot een diepte van

minimaal 1 meter beneden het maaiveld. Vervolgens zijn de boringen verdiept met een gutsboor met

een diameter van 3 centimeter tot een minimale diepte van 1.85 meter beneden het maaiveld en een

maximale diepte van 4.00 meter beneden het maaiveld. Bij iedere afzonderlijke boring zijn de in de

boring te onderscheiden geologische afzetlingen ten opzichte van het maaiveld ingemeten' De

bijbehorende hoogteliggingen van het maaiveld werden ten opzichte van het Normaal Amsterdams

Peil (NAP) bepaatd met behulp van een waterpas en een vast NAP-peilmerk, zie Bijlage 4.

Archeologische horizonten zijn bemonsterd en gezeefd op een zeef me| een maaswijdte van 2

millimeter.

4.3 Geologische opbouw

Op basis van het door SOB Research ter plaatse uitgevoerde booronderzoek worden gesteld dat hier

Afzettingen van Duinkerke 3b (Laagpakket van Walcheren), soms op Afzettingen van Duinkerke I

(Laagpakket van Walcheren), op Hollandveen (Hollandveen Laagpakket), op Afzettingen van Calais

(Laagpakket van V/ormer) met inschakelingen van Hollandveen (Hollandveen Laagpakket)

voorkomen.

De Afzettingen van Duinkerke 3b bestaan uit (donker-)grljze klei, die naar onderen toe zandig wordt.

Direct onder de Afzettingen van Duinkerke 3b werd in de meeste boringen veen aangetroffen, dat kan

worden geinterpreteerd als Hollandveen. De top van het Hollandveen werd aangetroffen op een diepte

tussen 0.97 meter beneden het maaiveld en 2.06 meter beneden het maaiveld (tussen 1'82 en 3.09

meter -NAP). In Boring nr.: 1, 4,7 , 18 en 20 werd direct op het Hollandveen een licht venige kleilaag

aangetroffen, die is geinterpreteerd als Afzetfing van Duinkerke 1. De top van de Afzettingen van

Duinkerke I werd gevonden op een diepte tussen 0.85 en 1.95 meter beneden hetmaaiveld (tussen

2.03 en 2.98 meter -NAP). Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de diepste ligging, in Boring

nr.: 1, mogelijk een vertekend beeld oplevert. Hier is sprake van een mogelijke slootvulling, zodat de

venige klãilaag waarschijnlijk in die context gezien kan worden. De onder, en in, het Hollandveen

aanwezige kleilagen zijn grijs en bruin, en vaak organisch, Ze zijn geinterpreteerd als Afzettingen van

Calais. Omdat er sprake is van een afivisseling van Hollandveen en Afzettingen van Calais, is het niet

zinvol om te spreken van de top van de Afzettingen van Calais. Opvallend is dat er in Boring nr.:20
wel sprake is van een aaneengesloten pakket Afzettingen van Calais. Mogelijk kan dit worden

gerelateerd aarl een Calais-geul.
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Albeelding 6. Grafische weergave van Boring nr.: 6 tot en met 10.

Legenda:

Groen: bouwvoor
Zandkleurig: klei, grijs, Afzettingen van Duinkerke 3b (Laagpakket van Walcheren)
Bruin: klei, lichtbruin, venig, Afzettingen van Duinkerke 1 (Laagpakket van Walcheren)
Donke¡bruin: veen, Hollandveen (Hollandveen Laagpakket)
Lichtblauw: klei, lichtbruin(gnjs), venig, Afzettingen van calais IV (Laagpakket van wormer)
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Afbeelding 7. Grafische weergave van Boring nr.: I I tot en met 15.

Legenda:

Groen: bouwvoor/recente verstoring
Zandkleurig: klei, grijs, Afzettingen van Duinkerke 3b (Laagpakket van Walcheren)

Bruin: klei, lichtbruin, venig, Afzettingen van Duinkerke I (Laagpakket van Walcheren)

Donkerbruin: veen, Hollandveen (Hollandveen Laagpakket)
Lichtblauw: klei, lichtbruinfgnjs), venig, Afzettingen van Calais IV (Laagpakket van Wormer)
'H': houtskool
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Afbeelding 8. Grafische weergave van Boring ff.: 16 tot en met 20.

Legenda:

Groen: bouwvoorftecente verstoring
Zandkleurig: klei, grr¡s, Afzettingen van Duinkerke 3b (Laagpakket van Walcheren)
Bruin: klei, lichtbruin, venig, Afzettingen van Duinkerke 1 (Laagpakket van Walcheren)
Donkerbruin: veen, Hollandveen (Hollandveen Laagpakket)
Lichtblauw: klei, lichtbruin(-gnjs), venig, Afzettingen van calais IV (Laagpakket van wormer)
Zwart: bestrating

4.4 Archeologisch Verwachtingsmodel

Op basis van de onderzoeksgegevens kan worden aangenomen dat het geologisch profiel ter plaatse
van het onderzoeksgebied grotendeels intact is aangetroffen. Het profiel bestaat uit Afzettingen van
Duinkerke 3b, op Afzettingen van Duinkerke 1, op Hollandveen, op een sequentie van Hollandveen en
Afzettingen van Calais. Op de Afzettingen van Duìnkerke 3b kunnen archeologische resten vanaf
1 376 (ontstaan van de polder Zwaardijk) tot en met de Nieuwe Tijd worden aangetroffen . Deze resten
kunnen al vanaf een diepte van circa 0.3 meter beneden het maaiveld worden aangetroffen.

De top van het Hollandveen werd aangetroffen op een diepte tussen 0.97 meter beneden het maaiveld
en2.06 meter beneden het maaiveld (tussen 1.82 en 3.09 meter -NAP). In het traject top Hollanclveen -
basis Afzettingen van Duinkerke 3b kunnen bewoningssporen uit de IJzertijd, de Romeinse tijd en de
Middeleeuwen aanwezig zijn. Door erosie van de laatmiddeleeuwse overstromingen kan de
ondergrond echter aangetast zijn. Binnen het onderzoeksgebied lijkt echter nauwelijks sprake te zijn
van erosie. Dit beeld wordt bevestigd door de aanwezigheid van op het veen afgezette Afzerúngen van
Duinkerke 1 , in Boring nr.: I , 4, 7 , 18 en 20.
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De top van de Afzettingen van Duinkerke 1 werd gevonden op een diepte tussen 0.85 en 1.95 meter

beneden het maaiveld (tussen 2.03 en 2.98 meter -NAP). Hierop kunnen archeologische resten uit de

Romeinse Tijd en de Middeleeuwen worden aangetroffen.

De onder, en in, het Hollandveen aanwezige kleilagen zijn grijs en bruin, en vaak organisch. Ze zijn
geinterpreteerd als Afzettingen van Calais. Omdat er sprake is van een afivisseling van Hollandveen

en Afzettingen van Calais, is het niet zinvol om te spreken van de top van de Afzettingen van Calais.

Opvallend is dat er in Boring nr.'. 20 wel sprake is van een aaneengesloten pakket Afzettingen van

Calais. Mogelijk kan dit worden gerelateerd aan een Calais-geul. In de top van de Afzettingen van

Calais zijn op eventuele stroomgordelafzettingen mogelijk vindplaatsen uit het Neolithicum aanwezig.

Voor archeologische vindplaatsen geldt dat vrijwel alle complextypen zouden kunnen voorkomen. Het

zou hier immers kunnen gaan om nederzettingsterreinen, activiteitenzones, grafvelden, maar ook om

akker- enlof weidegebieden, enz. Direct ten noorden van het onderzoeksgebied zijn archeologische

resten uit de Romeinse Tijd aangetoond, gerelateerd aan een fossiel geulsysteem. Ter plaatse van het

onderzoeksgebied zijn echter geen aanwijzingen voor de aanwezigheìd van dit geulsysteem

aangetroffen.

4.5 Booronderzoek IVO (karterend)

Op basis van de onderzoeksresultaten is door BOOR geadviseerd om ter plaatse van de westelijke
geplande woning, rondom Boring nr.: 12, een karterend booronderzoek uit te voeren. In Boring nr.: 12

werd in de top van het Hollandveen houtskool aangetroffen.

In totaal werden zes karterende boringen uitgevoerd tot op een diepte van maximaal 2.0 meter

beneden het maaiveld. De afstand tussen de boringen bedroeg maximaal 10 meter. De locatie van de

boringen is bepaald met gebruikmaking van GPS door middel van een Geo XT met BoB. De boringen

werden uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 centimeter. Soms is een boring

verdiept met een gutsboor met een diameter van 3 centimeter. Bij iedere afzonderlijke boring zijn de

in de boring te onderscheiden geologische afzettingen ten opzichte van het maaiveld ingemeten. De

bijbehorende hoogteliggingen van het maaiveld werden ten opzichte van het Normaal Amsterdams

Peil (NAP) bepaald met behulp van een waterpas en een vast NAP-peilmerk, zie Bijlage 5.

Archeologische horizonten zijn bemonsterd en gezeefd op een zeef met een maaswijdte van 2
millimeter.

In de karterende boringen werd een profiel van Afzettingen van Duinkerke 3b op Hollandveen op

Afzettingen van Calais aangetroffen. In geen van de karterende boringen werden archeologische

indicatoren, of andere aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen,

aangetroffen.

2t



Schaal:1:1.0O0

N

æ
a

21a

24
a

ar^'26a'- a
n

a

Bq¡

ts

Afbeelding 9. De positie van de boorpunten van het karterend booronderzoek (blauw, genummerd), geprojecteerd op een
uitsnede van de GBKN, met daarop in grijs geprojecteerd de relevante boringen van het verkennend onderzoek.
Schaal I : I 000. OTopografische Dienst Kadaster, Emmen [20 1 I ].
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Afbeelding 10. Grafische weergave van de karte¡ende boringen.

Legenda:

Groen: bouwvoor/recente verstoring
Zandkleurig: klei, grijs, Afzettingen van Duinkerke 3b (Laagpakket van Walcheren)
Donkerbruin: veen, Hollandveen (Hollandveen Laagpakket)
Lichtblauw: klei, lichtbruin(erÜs), venig, Afzettingen van Calais IV (Laagpakket van Wormer)
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5. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

5.1 Samenvatting en conclusies

SOB Research heeft in opdracht van Erik van Erk Projectbegeleiding en Ontwikkeling BV een

Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen (verkennende en karterende fase) ten

behoeve van de ontwikkeling van woningbouw ter plaatse van de Slot Valkensteinsedijk 40, te

Poortugaal (Gemeente Albrandswaard) uitgevoerd. Het plan is om de bestaande bebouwing op het

p"r...f t. slopen en in plaats hiervan twee woningen te bouwen. Het plangebied heeft een oppervlakte

van ruim 5.000 vierkante meter. In het kader van de bouw van beide woonhuizen zal een bouwput

worden gegraven en zullen palen worden geslagen. Het bouwvlak per woonhuis bedraagt 300

vierkante meter.

Als gevolg van de te voorziene bodemingrepen (graaf- en bouwwerkzaamheden) kunnen mogelijk

archeologiich relevante horizonten worden verstoord. Op basis van het vigerende landelijke

(Monuméntenwet 1988/ Wet op de archeologische monumentenzorg 2007 en de KNA 3.2),

provinciale en gemeentelijke beleid, zal daarom een verantwoorde afiveging moeten worden gemaakt

van de in het giOlng zijnde archeologische belangen. Door de Gemeente Albrandswaard is dan ook

besloten dat in het kader van de planprocedure een archeologisch bureauonderzoek en een verkennend

en een karterend archeologisch onderzoek moest worden uitgevoerd. Het Bureau Oudheidkundig

Onderzoek Rotterdam (BOOR) treedt op als Archeologisch Adviseur van de Gemeente

Albrandswaard. In het kader van dit project is door BOOR een Programma van Eisen (PvE)

opgesteld3, dat voldoet aan de geldende richtlijnen'

Het doel van het onderzoek was om in eerste instantie de mate van gaafheid van de bodem vast te

stellen en inzicht te krijgen in morfologische eenheden van de begraven oude landschappen, voor

zover deze van invloed kunnen zijn op de locatiekeuze in het verleden. Het doel was kansarme zones

uit te sluiten en kansrijke zones te selecteren voor een karterende fase van het inventariserend

veldonderzoek. Deze karterende fase is vervolgens door middel van karterende grondboringen

uitgevoerd.

Op basis van de onderzoeksgegevens kan worden aangenomen dat het geologisch profiel ter plaatse

van het onderzoeksgebied grotendeels intact is aangetroffen, Het profiel bestaat uit Afzettingen van

Duinkerke 3b, op Afzettingen van Duinkerke 1, op Hollandveen, op een sequentie van Hollandveen en

Afzettingen van Calais.

In Boring nr.: 1 werd onder de Afzettingen van Duinkerke 3b, en op het Hollandveen, een laag

aangetroffen die waarschijnlijk kan worden geinterpreteerd als slootvulling of als antropogene laag.

Op iasis van de geologische context kan het hier om een sloot gaan die uit de Romeinse Tijd of de

Middeleeuwen dateert.

In Boring nr.: 12 werd in de top van het Hollandveen een fragmentje houtskool gevonden. Hoewel het

verkennend booronderzoek niet de juiste onderzoeksmethodiek is om uitspraken over de aan- of
afwezigheid van archeologische vindplaatsen te doen, kan het houtskool als archeologische indicator
,noo, -"nr"lijke activiteit in de IJzerlljd of Romeinse Tijd worden beschouwd. In zes karterende

boringen die in de omgeving van Boring nr.: 12 werden uitgevoerd werden echter geen aanwijzingen

voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen aangetroffen.

I Schoonhoven, A. V.: Programma van Eisen voor een verken¡end inventariserend veldonderzoek door middel

van grondboringen in het kader van het project 'Slot Valkensteinsedijk 40' in Poortugaal, gemeente

Albrandswaard, BOOR-PvE nummer 2011019, het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentcwerken

Rotterdam (BOOR), afdeling Beheer en Beleid; Rotterdam: 201I
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5.2 Aanbevelingen

Binnen het onderzoeksgebied zijn tijdens het verkennend en het karterend Inventariserend
Veldonderzoek door middel van Grondboringen geen overtuigende aanwijzingen gevonden dat
archeologische waarden als gevolg van de bouwwerkzaamheden zullen *otd"n ãangetast. Daarom
wordt de uitvoering van nader archeologisch onderzoek niet noodzakelijk geacht.

Afbeelding 11. Verkleinde ìtreergave van de plankaart met betrekking tot het onderzoeksgebied. Bron: opdrachtgever,

?drcfÉM -rø¡+ltFúæer r?rH

4fi\
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BOOR: Riohtlijnen voor het uitvoeren van archeologisch bureauonderzoek en niet-gravend

inventariserend veldonderzoek in de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bemisse,

Hellevoetsluis, Rotterdam, Sehiedam en lVestvoorne, versie 2,2;Rottetdam: 2010

BOOR: Archeologische Waardsnkaart Albrandswaard; Rotterdam: 2009

Schoonhoven, A. V.: Programma van Eisen voor een verkennend inventariserend

veldonderzoek door mlddel van grondboringen in het kader van het project 'Slot
Valkensteinsedijk 40' in Poortugaal, gemeente Albrandswaard, BOOR-PvE nummer 2011019,

het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam (BOOR), afcleling

Beheer en Beleid; Rotterdam: 2011

Mulder, E. F. J. de, M. C. Geluk, L L. Ritsema, W. E. Westerhof en T' E. Wong: De

ondergrond van Nederland; Groningen: 2003

SOB Research: Aanvraag "Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen

Plangebied SlotValkensteinsedijk 40, Poortugaal, Gemeente Albrandswaart'; Heinenoord:
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Verklarende woordenlij st

antropogeen

Cl4 datering

differentiële klink

erosle

estuarium

eutroofveen

fluviatiel

geul

gorzenlandschap

gy|Ila

Hollandveen

Holoceen

ln srtu

klink

lagunair, lagune

marien

door menselijk handelen

bepaling van het gehalte aan radioactieve koolstof (C14) van organisch
materiaal (hout, houtskool, schelpen, etc.) waaruit de ouderdom kan worden
afgeleid. Deze ouderdom wordt opgegeven in jaren voor 1950 A.D.

verschijnsel waarbij relatief hoog of laag liggende gebieden door geologische
of f,sische processen laag of hoog (andersom) komen te liggen. Ook wel
omgekeerde klink of reliefinversie genoemd

organische afzefüng, bestaande uit frjn verdeelde afgestoruen plantenresten, in
stilstaand water bezonken

verzamelnaam voor processen die het aardoppervlak aantasten en los
materiaal afvoeren. Dit vindt voomamelijk plaats door wind, ijs en stromend

'ù/ater

een min of meer trechtervormige monding van een rivier die binnen het bereik
van getijdestromingen ligt

veen dat in een voedselrijk milieu ontstaan rs

onder invloed van een rivier

rivier- of kreekbedding

gebied dat boven gemiddeld hoogwater ligt en pas bij de hoogste vloeden
onderloopt

organische afzelling, bestaande uit hjn verdeelde afgestorven plantenresten, ìn
stilstaand water bezonken

alle veenpakketten die gedurende het Holoceen zijn ontstaan met uitzondering
van het basisveen. De definitie van 'Hollandveen' betreft dus in feite bijna alle
veenpakketten die gedurende de afgelopen 8000jaar zijn ontstaan

jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: circa 9000 jaar voor Chr
tot heden)

bewaard gebleven op de oorspronkelijke plaats. Dit met name met betrekking
tot onverstoorde archeologische sporen en vondsten

maaivelddaling van veen- en kleigronden door ontwatering, oxidatie van
organisch materiaal en krimp

ondiepe baai, beschermd tegen open zee door een strandwal of haf

het milieu waar sedimentatie plaatsvindt die direct wordt beinvloed door de

zee
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meanderen

mesotroof veen

modderklei

moernerrng

oligotroof veen

oxidatie

perrmarren

Pleistoceen

pollenanalyse

regressiefase

sediment

sondeerijzer

stroomrug

transgressiefase

zich bochtig door het landschap slingeren (van waterlopen)

veen, dat in rnatig voedsehijk rnilieu is ontstaan

afzettingen in het perimariene gebied, bestaande uit kleiige venen en venige
kleien

veenafgraving, hoofdzakelijk ten behoeve van zoutwinning en de winning van
brandstof (turf)

veen, dat in voedselarm milieu is ontstaan

(traag) verbrandingsproces van organisch materiaal in reactie met zuurstof

het milieu, waarin de sedimentatie wordt beinvloed door de zee (via het rivier-
en kreekstelsel), maar waar mariene afzet|ingen van betekenis ontbreken

geologisch trjdperk dat ongeveer 2 miljoen jaar geleden begon. De tijd van de
IJstijden, maar ook van gematigd warme perioden. Het Pleistoceen eindigt
met het begin van het Holoceen

statistische studie van stuifmeelkorrels en sporen, die in sedimenten gevonden
worden. Doel is onder meer milieureconstructie

periode waarin de zee-invloed afneemt (als gevolg van een daling van de
zeespiegel of als gevolg van sluiting van strandwallencomplex) na een
transgressiefase

afzetling gevormd door bezinksel of neerslag

lange, dunne metalen 'prikstok', die onder meer wordt gebruikt om
antropogene sporen te op te sporen

restant van een door zand- en klei-afzettingen verlande, oude stroomgeul.
Door differentiële klink meestal hoger gelegen dan de omgeving

fase waarin de invloed van de zee zich in het binnenland uitbreidt (als gevolg
van stijging van de zeespiegel ofals gevolg van erosie van het
strandwallencomplex)

verlandingsklei klei die aan het einde van een transgressiefase wordt afgeze|
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Bijlage 1

Administratieve gegevens

Inventariserend Veldonderzoek door middel van
grondboringen, verkennend, Plangebied Slot
Valkensteinsediik 40, Poorfugaal, Gemeente Albrandswaard

Projectnaam:

Erik van Erk Projectbegeleiding en Ontwikkeling BV
Amberhof 7

3162 RA Rhoon
Contactpersoon: de heer E. van Erk
Tel.: 06- 57 32 55 45
E-mail: info@erikvanerk.nl

Opdrachtgever:

SOB Research
Hofweg 13, Heinenoord
Postbus 5060,3274 ZK Heinenoord
Tel.:0186 604432
Fax:0575 476139
E-mail: sobresearch@wxs.nl

Uitvoerder

Het College van Burgemeester en Wethouders van de

Gemeente Albrandswaard
Postbus 1000
3136 GA Rhoon
Contactpersoon: de heer M. F. Meriba
Tel.: 010-5061712
E-mail : m.meriba@,albrandswaard.nl

Bevoegde Overheid:

27 september 20llDatum opdracht:
9 december 2011Datum conceptrapport:

Datum definitief rapport :

Plaats: Poortugaal
AlbrandswaardGemeente
Zuid-HollandProvincie:
Slot Valkensteinsediik 40ToDoniem:

bebouHuidie srondqebruik
Toekomstige situatie:
Kaartblad: 37G

Afzettingen van Duinkerke 3b op Afzettingen van

Duinkerke 1 op Hollandveen op Afzettingen van Calais
IVÆIollandveen

Geologie:

vlaktenGeomorfologie:
zeekleigrondenBodemtype:
VGrondwatertrap
tussen 0.67 en 1.19 meter -NAPNAP-hooete maaiveld:

87.368143r.229
87.446143r.260

87.3s7143t.293
87.429143r.32s

Coördinaten onderzoeksgebied

Oppervlakf e onderzoeksgebied circa 5000 vierkante meter
zie Afbeeldinp,2 en Afbeelding 3Kaart plansebied:
N.v.t.CMA/ AMK-status:
N.v.t.CAA -nr
N.v.t.CMA -nr.:
N.v.t.ARCHIS -monument nr
N.v.t.Vondstmeldingsnummer:
N.v.t.ARCHIS -waameming nr.:
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Op het hierbij geboden overzicht worden de geologische en archeologische hoofdperioden weergegeven. De

dateringen in de linkerkolom (voor en na Chr.) zijn gekalibreerd en geven de betrouwbaarste dateringen. Bron:

ROB, 1988.
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Bijlage 3

Overzicht voor het Holocene gebied van de gebruikelijke
lithostratigrafische indeling en de vertaling naar de

lithostratrgrafte naar De Mulder et. aI,2003

eebruikelii ke terminologie terminologie (naar De Mulder et al., 2003)

Afzettingen van Duinkerke 3(4, B) Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van
Walcheren

Afzettingen van Duinkerke 2 Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van
'Walcheren

Afzettingen van Duinkerke 1 (4, B) Formatie
Walcheren

van Naaldwijk Laagpakket van

Formatie van Naaldwijk: Laagpakket
Walcheren

vanAfzettingen van Duinkerke O

Hollandveen Formatie
Laaspakket

van Nieuwkoop; Hollandveen

Basisveen Formatie van Nieuwkoop: Basisveen Laag

Afzettinsen van Calais 4 Formatie van Naaldwiik: Laagpakket van Wormer
Afzettingen van Calais 3 Formatie van Naaldwiik: Laagpakket van Wormer

Formatie van Naaldwiik: Laaepakket van WormerAfzettingen van Calais 2
Afzettingen van Calais I Formatie van Naaldwiik: Laaepakket van Wormer

Jonge Duin- en Strandafzettingen Formatie van Naaldwiik: Laagpakket van Schoorl
Formatie van Naaldwijk: Laagpakket
Zandvoorl

vanOude Duin- en Standafzettingen

Formatie van Twente: dekzand Formatie van Boxtel: Laagpakket van Wierden

Formatie van Kreftenheye: rivierduinen Formatie van Boxtel: Laagpakket van Delwiinen
Formatie van Kreftenheye Formatie van Kreftenheye

Formatie van Kreftenheye'. Laag van WijchenFormatie van Kreftenheye: Afzettingen van
Wiichen

Afzettingen van Tiel3 Formatie van Echteld
Formatie van EchteldAfzettingen van Tiel2

Afzettingen van Tiel I (4. B) Formatie van Echteld
Afzettingen van Tiel O Formatie van Echteld

Afzettinsen van Gorkum 4 Formatie van Echteld
Afzettingen van Gorkum 3 Formatie van Echteld
Afzettingen van Gorkum 2 Formatie van Echteld

Formatie van EchteldAfzettingen van Gorkum 1
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Bijlage 4
Ov erzicht Verkennende B oorgegevens

Boring: 'l Coördinaten: X:
Y'. 431236,

87370,4 NAP
Oxi/red: 0

-1 ,03 Beschrijver: KP
Boorder KP Datum: 04-10-2011

Diepte:

0,00 - 0,35

Lithologie:

Opmerking:

BootType

Opmerking

Grondsoott: Kleur
klei, zwak humeus

Consistentie:

Edelman 7

Grondsoott: Kleur
klei, zwak zandig

Dilt

Edelman 7

klei

Grondsoort: Kleur
donker

heterogeen Consistentie: Matig gerijpt

org. Resten, houtbrokjes, fijne wortels,

Guts 3

Horizont: lnterpretatie:

bruin Graszode
Bouwvoor

Diepte:

0,35 - 0,95

Lithologie:

Opmerking:

Boottype

klei

organisch; enkel hout, veenresten

Guts 3

Grondsoort: KIeur
donker

Grondsoot-t: Keur
donker

GrondsoorÍ: Kleur
klei

Organische Inhoud:

Horízont: lnterpretatie:
grijs AÍ2. van Duinkerke 3

Horizont: lnterpretatie:

grijs Cultuurlaag

Organische lnhoud:

Horizont: Interpretatie:

bruin Cultuurlaag

Organische Inhoud:

Horízont: lnterpretatie:
grijs Afz. van Duinkerke
Cultuurlaag

Hor¡zont: lnterpretatie:
grijs Afz. van Duinkerke 1

Consistentie: Sterk gerijpt Organische lnhoud:

Diepte:

0,95 - 1,12

Lithologie:

Opmerking:

Boottype

Diepte:

1,12 - 1,17

Lithologie:

Opmerking:

Bootlype

Dìepte:

1,17 - 1,95

Lithologie:

Opmerking:

Bootfype

Diepte:

1,95 - 2,06

Lithologie:

Opmerking:

Boortype

veen

heterogeen Consistentie:

s.o. ; kleibrokjes, houtresten

Guts 3

heterogeen Consistentie: Organische lnhoud:

groene zwemen (FOSFATEN?!); LIJKT SLOOTVULLING; kleibrokjes, organische resten, detritus,

Guts 3

Consistentie: Matig gerijpt Organische lnhoud:

5t



Lithologie: veen, zwak amorf Conslsfenfþl:

Opmerk¡ng: moerasveen, rlet-zeggeveen, djffuse overgang
Booñype GutS 3



Boring: 2

Diepte:

0,00 - 0,30

Lithologie:

Opmerking:

Booftype

Coördinaten: X:
Y: 431242,

Opmerking

Grondsoort: Kleur
klei, zwak humeus

Edelman 7

Grondsoott: Kleur
klei

met roestvlekken

lichtbr.gr.top; diffuse overgang, vanaf 50 zandig

Edelman 7

klei

Grondsoort: Kleur
donker

venige top, geband met detritus

Guts 3

GrondsootT: Kleur
veen, sterk kleiïg

klei

Grondsooft: Kleur
donker

overgang 2 cm, onderin zwak venig

Guts 3

Grondsoort: Kleur
veen, sterk kleiÏg

Consistentie:

overgang 3: broekveen

Guts 3

Grondsoott: Keur
klei

zwak venig Consrsfenfler Ongerijpt

overgang diffuus; Duink. 0/l

GUIS 3

-1,17 Beschrijver: KP
Boorder KP Datum

87386,4 NAP:
Oxi/red: 0 04-'10-2011

Grondsoor-t: Kleur

veen, uiterst kleiïg

Conslstenfle;

Horizont: lnterpretatie:

bruin Bouwvoor

Horizont: lnterpretatie:
grijs Afz. van Duinkerke 3

Horizont: lnterpretat¡e:
gnjs Afz. van Duinkerke 3

Horizont: lnterpretatie:

bruin Hollandveen

Horizont: lnterpretatie:

grijs Afz. van Calais

Horizont: Interpretatie:

bruin Hollandveen

Organische lnhoud: hout(algemeen)

Hor¡zont: Interpretatie:

bruin Afz. van Calais

Organische Inhoud:

Horizont: lnterpretatie:

donker bruin Hollandveen

Organische lnhoud: hout(algemeen)

Consrsfenfrer Sterk gerijpt Organische lnhoud:

Diepte:

0,30 - 1,26

Lithologie:

Opmerking:

Bootiype

Diepte:

1,26 - 1,43

Lithologie:

Opmerk¡ng:

Boortype

Diepte:

1,43 - 1,96

Lithologie:

Opmerking:

Boortype

Diepte:

1,96 - 2,22

Lithologie:

Opmerking:

Booñype

Diepte:

2,22 - 2,60

Lithologie:

Opmerking:

Bootlype

Diepte:

2,60 - 2,88

Lithologíe:

Opmerking:

Bootfype

Consistentie: Sterk - matig Organische lnhoud:

Consistentie: Matig gerijpt Organische lnhoud:

veen, zwak amorf Consistentie: Organische Inhoud: zegge

scherpe overgang; riet-zeggeveen, enkel stuk elzenhout in top

Guts 3

ConsrsÍenfle: Matig gerijpt Organische Inhoud: plantenresten

Diepte:

2,88 - 4,00

Lithologie:

Opmerking:

Boortype

overgang diffuus, broekveen

Guts 3
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Boring: 3 coördinaten: K
Y" 431248,

Qpmerking

L¡thalog¡e: metroestvlekken

Opmerking: overgang 1; Dlll
Baortype Edelman 7

Horizont: InterpÌetat¡e:
bruin Hollandveen

Grondsoott: Keur
klei, matig zandigdonker

met zandlaagjes Consistentie: Ongcrijpt

ov.1; onderin 1 veenbandje
Guts 3

Grondsoo¡l: Keur
veen, matlg kleilg

Cons¡bfenfie:

gnls



Boring: 4

Diepte:

0,00 - 0,45

Lithologie:

Opmerking:

Booriype

Coördinaten: X:
Y: 431256,

Opmerking

Edelman 7

87423,3 NAP:
Oxi/red: 85

Grondsoott: Kleur
klei, zwak humeus

Grondsoort: Keur
klei

Horizont: lnterpretatie:

bruin Bouwvoor

Horizont: lnterpretatie:

grijs Afz. van Duinkerke 3

Diepte:

0,45 - 0,85

Lithologie:

Opmerking:

BoorType

Diepte:

0,85 - 1,00

Lithologie: matigvenig

Opmerking:

Bootiype

Diepte:

1,00 - 1,17

Opmerking:

Boottype

Diepte:

1,17 - 1,95

Lithologie:

Opmerking:

Boortype

Diepte:
1,95 - 2,35

Lithologie:

Consrsfenfle: Sterk gerijpt Organische lnhoud: wortels

-1 ,18 Beschrijver: KP
Boorder KP Datum: 04-10-2011

hout (algemeen)
eik

met roesWlekken Consrsfenfie; Sterk gerijpt Organische lnhoud:

Dlll; overgang difuus, enkele veen- en organische resten,

Edelman 7

Grondsoort: Kleur Horizont: lnterpretatie:

bruin 42. van Duinkerke 3klei grüs

Consistentie: Matig gerijpt Organische Inhoud:

Dl; overgang 3 cm., vanaf 0.95 bruin en sterk venig

Edelman 7

veen

GrondsootT: Kleur
donker

Horizont: lnterpretatie:

bruin Hollandveen

Organische lnhoud:Lithologie: veen, sterk amorf Consistentie: wortels
hout (algemeen)

overgang 2 cm, gelamineerd pakket

Edelman 7

Grondsoort: Kleur
veen, sterk kleitg

veen, zwak amorf Conslsfenfier

moerasveen, overgang 1 cm., gelamineerd pakket

Guts 3

Grondsoott: KIeur
klei

Consistentie: Matigtot

overgang diffuus

Guts 3

Grondsoort: Kleur
veen, sterk kleiTg donker

Consistentie:

overgang diffuus

Guts 3

Horizont: lnterpretatie:
gnjs bruin Hollandveen

Horizont: lnterpretatie:

bruin Afz. van Calais

Organische Inhoud:

Organische Inhoud: plantenresten

plantenresten
hout (algemeen)

Opmerking:

Boottype

Diepte:

2,35 - 2,70

Lithologie:

Opmerking:

Boortype

Hoizont: lnterpretatie:

bruin Hollandveen

OrganÌsche lnhoud: hout(algemeen)

4t



-1,03 Beschrijven KP
Boorder KP Datum;

Horímnt: lnterpretatie:
bruin grijs AË- van Duinkerke 3

Horizont: lnterpretatie:
gnjs Alz. van Duinkerke 3

klei



Líthologie: alak venig

Opmerking:

Boortype Guts 3

Grondsoort: Kleur

veen, matig kleiþdonker

Conslstenfre;

Horizont: lnterpretatle:

bruin Afz- van Calais

Horimnt: lnterPrelatie:

bruin Hollandveen

6 coördinaten: X:
Y: 431253,

Opmerking

-1,02 Beschrijver: KP
Boorder KP Datum:

Horizont: lnterPretatie:

grÛs Bouwvoor
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BOring: 7 coördinaten: X:
Y: 431260,

Opmerking

-1,01 Beschrijver: KP
Boorder KP Datum:

Grandsoott: Kleur
klei, zwak zandig licht

Gonsistenfre..

Dl, schelplaag in top, scherpe overgang
Guts 3

veen, zwak amorf Oonsl'slenflia.'

moerasveen, flet- zeggeveen, diffuse overgang
Guts 3

Grondsoott: Keur HoF¡zont: lnterpretatie:
klei, matig zandig grüs Afz. van Duinkerke 3

Consr,sfenfie: Matig gerijpt Qrganische Inhoud:

Horizont: lnterpretatie:
gnjs Bouwvoor

HorÞont: lnterpretatie:

Srijs Afz. van Duinkerke 3

Horizont: lnterpretatie:
bruin grijs Alz.van Duinkerke 1

Organische lnhoud: plantenresten

ke
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-0,92 Besehrijver: KP
Boorder KP Datuml

lnterpretatie:
gfijs Afz- van Duinkerke 3

Consistentie: Matig gerljpt Organische lnhoud: plantenresten

Organische lnhoud: plantenresten



Boring: 9 eoördinaten: X:
Y: .431275,

Oprnerking

0,00
Grondsoott: Keur

klei, mafig zandiglicht

Consrbfentre:

Heterogeen houtskool, beton, g;as en puinbrokjes
Edelman 7

Grondsoort: Keur
klei, sterk zandig donker

Consistentie: Sterk - matig Organísche tnhoud:

Horizont: lnterpretatie:

bn¡in Hollandveen

Consístenfie.' Matig gerijpt Organische lnhoud: dy

ke
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10 Coördinaten: X:
Y: 431284,

Opmerking

Lithologìe: heterogeen

-1,07 Beschrijver: KP
Boorder KP Datum:

Grondsoott: Kear l-torizont: lnterpretatíe:

klei, zwak humeus bruin Bouwvoor

Consístentie: Matig gerijpt Organísche lnhoud: wortels

Horizont: Interpretatie:

bruin grijs Vergraven

Sterk - matig Organische lnhoud: wortels
dy

overgang 2 cm., veenresten

Guts 3

Grondsaort: Keur
véen, matig kleÌlþdonker

veen, verslagen Consisfenfre;

overgang 2 cm, moerasveen, riet- zeggéveen

Guts 3

Consrstenfle; Matig gerijpt Organische lnhoud: dy

Horizont: lnterpre:tatie:

grijs Alz.van Duinkerke 3

Horizont: lnterpre:tatíe:

bruin Hollandveen

kei



Boring: 11 Coördinaten: X:
Y'. 431271,

Oþmer'king

Diepte:

0,00 - 0,35

Lithologie:

Qpmerking:

Eoortype

Díepte:

0,35 - 0,90

Horizont: lnterpretatie:
bruin Bouwvoor

Matig gerijpt Qrganische lnhoud:

Consistentie: Sterk gerijpt Organisehe lnhoud:

I'lorizont: lnterpretatie:
bruin Hollandveen

Grondsoort:Keur Horizont:
veen, sterk kleilg donker grüs bruin



naar onder gterk zandig met veenresten

Edelman 7

veen

-0,85 Beschrijver: KP
Boorder KP Datum:

Grondsoolf: Keur Horizont: lnterpretatie:

klei, matig zandig grijs Afz. van Duinkerke 3

Consrsfentre: Sterk - mãtþ Organische lnhoud:

Organischelnhoud: planteniesten

bru n



Boring: 13 coördinaten: X:
Y: 431285,

Opmerking

Diepte:

0,00 - I,00
Grondsoorl: Keur
klei

Consrsfenfiþ: Matigtot

Horizont: lnterpretatie:
grús Vergraven

Lithologie:

Opmerking:

Boortype

Diqpite:

1,17 - 1,40

Uthologie:

Opmerking:

Boortype

Matig gerijpt Organische lnhaud:

Grondsootl: Keur
veen donker

veen, malig veraard Qonsistentie:

verslagen top; scherpe overgang, eikenhout
Guts 3

Horizont: lnterpretetíe:
bruin Hollandveen

l-lorÍzont: lnterpretatie:
brt¡in Hollandveen

Arganische lnhoud: hout(algemeen)
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Boring: l4 coördinaten: X:
Y: 431292,

Opmerking

Diepte:

0,00 - 0,35

-0,86 Beschrijver: KP
Boorder KP Datum:

87412,2 NAP:
Oxi/red: 106

Lithologie:

Opmerking:

Booftype

Grondsoott: KIeur

klei, zwak humeus

Edelman 7

Grondsootl: Kleur
klei, matig zandig

met roestvlekken Consrstenfre: Matig gerijpt

vanaf 90 uiterst zandig en ongerijpt

Edelman 7

Grondsootl: Keur
klei, uiterst zandig

Consistentie: Ongerijpt

Grondsootl: Keur
veen, matig kleiïgdonker

veen, matig amorf Consístentie:
met kleilaagjes

met Dl-kleibandjes

Guts 3

Grondsoort: Kleur

veen, uiterst kleiþ

veen, zwak amorf Conslstenfie:

moerasveen, rlet- zeggeveen, diffuse overgang

Guts 3

Conslsfentle; Sterk gerijpt Organische lnhoud:

Horizont: lnterpretatie:

bruin Bouvwoor

Horizont: lnterpretatie:
grijs Anz. van Duinkerke 3

Horizont:

donker

Hor¡zont: Interpretatie:

Srijs bruin Hollandveen

Organísche lnhoud:

04-10-2011

Hollandveen

Diepte:

0,35 - 1,06

Lithologie:

Opmerking:

Boortype

Diepte:

1,06 - 1,22

Lithologie:

Opmerking:

Boortype

Diepte:

1,22 - 1,48

Lithologie:

Opmerking:

Boottype

Diepte:

1,48 - 1,52

Lithologie:

Opmerking:

Booñype

Diepte:

1,52 - 1,70

Lithologie:

Opmerking:

Boortype

Diepte:

1,70 - 2,00

Lithologie:

Opmerking:

Booftype

Organischelnhoud: wortels

lnterpretatie:
grijs Afz. van Duinkerke 3

Organische lnhoud:

s.o.; Dlll
Guts 3

Grondsoo¡t: Keur Horizont: lnterpretatÌe:

klei donker grljs Afz. van Duinkerke 3

Consistentie: Matig gerijpt Organische lnhoud:

s.o.; Dlll;naar onder venig

GUIS 3

Grondsoort: Kleur Horizont: Interpretatie:

veen donker bruin Hollandveen

veen, sterk amorf Consistentie: Organische Inhoud:

overgang diffuus

Guts 3

Horizont:

donker
lnterpretatie:
grijs bruin

Organische Inhoud:

5l



Boring: f5 Coördinaten: X:
Y: €1301,

Opmerking

-0,99 BegchrÌjver: KP
Boorder KP Datum:

Sterk gerijpt Organische lnhoud:

GrohdsooÌt: Keur Horizont: lnterpretatie:
klei, matig zandig gnjs Afz. van Duinkerke 3

Consrsfenúþr Sterk. matig Organische lnhoud:

klei



Boringl 16 coördinaten: X: 87360,4 NAP
Y: 431291, Ortlred; 102

Opmerking

-0,67 Beschrijver: KP
Boorder KP Datum:

Lithalogie:

Qpmerhing:

BoorUpe

Diepte:

0,40 - 0,74

l-îthologie:

Opmerkíng:

Boortype

Diepte:

0,74 - 1,02

Grondsoott: Kleur
licht bruin

Horizont: Interpretatie:

bruin Bouwvoor

Horizont: lnterpretatie:
gnjs Afz. van Duinkerke 3klei

Consìstentie:

zwarte oçanische brokjes; Dlll

Guts 3

Consrsfenü'e: Sterk gerijpt Organische lnhoud:

Grondsoort: Keur Horizont: Interpretat¡e:

klei bruin Afz. van Dulnkerke 3

Consistentie: Sterk gerilpt Organische lnhoud:

Sterk - matig Organische lnhoud:

Lithologie:

Opmerking: naar onder licht venig

Boortype Guts 3

Diepte:

1,17 - 1,37

Lithologie:

Opmerdng:

Boorl¡tpe

Diepte:

1,37 - 2,OQ

Lithologie:

Opmerklng:

BooftWe

Grcndsoo¡'t: Keur
veen donker

veen, licht veraard Consistentle:
veen, matig amorf

o3

Guts 3

Grondsoaft: Keur
veen donker grijs

veen, zwak amorf Consislenfæ:

moerasveen, naar onder licht kleiig

Guts 3

Horlzont: Interqretat¡e:

grüs Afz. van DuÍnkerke 3

Horizont: Interpretatie:

bruin Hollandveen

Organische lnhoud: hout (algemeen)

Horizont: lnterpretatie:
bruin Hollandveen



Boring: 17 Coördinaren: X
Y: 431298,

Opmerking

Diepte:

0,0Q - 0,30

-0,85 Beschrijver: KP
Boorder KP Datum:

veen

Grondsoart: Keur
klei licht bruin

Hor¡zont: Interpretat¡e:
bruin Bouvwoor

Horizont: lnterprctatie:
bruin Hollandveen

Cons[çfenlþ; Sterk gerijpt Organische lnhoud:

Gonslsfenfie..

onderin veenresten ; kalkríjk
Edelman 7



Boring: 18 coördinaten: X:
Y:431305,

Opmerking

Diepte:

0,00 - 0,50

Grondsooft: Kleur
klei

klei

Grondsoott: Kleur
gnJs

sterk venig Conslsfenfre;

Duink.l; sterk gelaagd; HETEROGEENI

Guts 3

Grondsootl: Keur
veen, sterk kleiïg donker

veen, zwak amorf Consrsfenfle;

moerasveen, rlet- zeggeveen, diffuse overgang

Guts 3

-0,8 Beschrijver: KP
Boorder KP Datum

Horizont: lnterpretat¡e:

bruin Bouwvoor

Horizont: lnterpretatie:
grüs AÍz.van Duinkerke 3

Horizont: lnterpretatie:
gnjs Afz. van Duinkerke 1

Horizont: Interpretatie:

bruin Afz. van Duinkerke 1

Matig gerijpt Organische lnhoud:

Horizont: lnterpretatie:
grijs bruin Hollandveen

Organische lnhoud:

87392,3 NAP:
Oxi/red: 107 04-10-2011

04-10-2011

Lithologie:

Opmerking:

BoorType

Consrsfenfle: Sterk gerijpt Organische lnhoud:

Edelman 7

Grondsoo¡t: Kleur
klei

klei

Grondsoott: Keur
donker

Consistentie: MatiggerijPt

Duink.l; onderin zwak venig, geoxideerd houtwortels; o2

Guts 3

Organische lnhoud:

Lithologie: metroestvlekken ConsistentÌe: Sterk - matig Organische lnhoud,

sterk gerijpt, onderin matig gerijpt; geoxideerd hout

Edelman 7

Diepte:

0,50 - 1,07

Opmerking:

Boodype

Diepte:

1,07 - 1,15

Lithologie:

Opmerking:

Boortype

Diepte:

1,15-1,38

Lithologie:

Opmerking:

Boortype

Diepte:

1,38 - 1,8s

Lithologie:

Opmerking:

Boortype

Boring: l9 coördinaten: X:
Y: 431314,

Opmerking

Diepte:

0,00 - 0,15

8741 1,6 NAP:
Oxi/red: 0

Grondsooñ: Kleur
grind

Conslsfenfle:

Grondsoo¡t: Kleur

Consrsfenfle;

-0,8 Beschrijver: KP
Boorder KP Datum

Horizont: lnterpretal¡e:
grijs Bestrating

Organísche lnhoud:Lithologie:

Opmerking:

Boottype Edelman 7

Diepte:
0,15 - 0,20

Lithologie:

Opmerking: beton

Bootfype

Horizont:

stenen

lnterpretatie:
Bestrating

Organische lnhoud:
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Boring: 20 coördinaten: X:
Y: 431321,

Opmerking

-0,9 Beschrijveri KP
Boorder KP Datum

Grondsoo¡t: Keur Horizont: Interpretatie:
klei, zwak humeus bruin Bouwoor

Consistentie: Sterk gerijpt Qrganische lnhoud:

Grondsaoft: Keur Horizont: lnterpretatiø:
klei, zwak zandig donker grüs Afz. van Duinkerke I

met roestvlekken Consisfenfre; Ste¡k gerijpt Organische tn.houd:

Duink. l; naar onder licht venig met wortels
Guts 3

Consfstentie:

s.o.; enigszins verslagen top; bioturbatie
Guts 3

Horìzont: lnterpretatíe:
grÍjs Afz. van Duinkerke 3

Horízont: lnlerpretatie:
bruin Hollandveen

Grondsoorl:Keur Horizont:
veen, matig kleilgdonker grijs bruin

Organische lnhoud: plantenresten



Bijlage 5

Ov erzicht Karterende B oorge gevens

Overgangen zijn aangeduid met code Ov: 0: scherpe overgang tot Ov: 3: geleidelijke overgang

klei
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1. Inleiding 

Omschrijving ontwikkelingsmogelijkheden bestemmingsplan ‘Albrandswaard Noord’ 
In het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan ‘Albrandswaard Noord’ wordt de realisatie van 
woningen juridisch-planologisch mogelijk gemaakt. De realisatie van woningen wordt mogelijk 
gemaakt op een tweetal locaties, te weten: 
1. Locatie ‘Pieter Klobbaertlaan’: op deze locatie worden maximaal 13 woningen gereali-

seerd middels de eindbestemming ‘Wonen’. In het vigerende bestemmingsplan zijn op deze 
locatie slechts 10 woningen mogelijk. Voor zes woningen is reeds een bouwvergunning af-
gegeven.  

2. Wijzigingsgebied ‘Visie Molendijk’: in dit gebied wordt de realisatie van maximaal 28 
nieuwe woningen mogelijk gemaakt middels een wijzigingsbevoegdheid. In dit gebied is 
reeds voor 2 woningen een bouwvergunning afgegeven. 

Afbeelding 1: Overzicht ligging ontwikkelingsgebieden. 

 
Wet geluidhinder 
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) en de daarbij 
behorende rekenregels De beide locaties zijn gelegen binnen een onderzoekszone van verschil-
lende geluidbronnen. Daardoor is het vanuit de Wgh noodzakelijk een akoestisch onderzoek uit te 
voeren naar wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai. In het kader van een goede ruimtelij-
ke ordening is het verkeer op de omliggende 30 km/uur-wegen meegenomen in dit onderzoek. 
 
Voor de locatie ‘Pieter Klobbaertlaan’ zijn de volgende geluidbronnen van belang:  
- Groene Kruisweg;  
- route Jan van Almondestraat - Hoogvlietsekerkweg - Zwaardijk; 
- Waddingswaard; 
- Pieter Klobbaertlaan (30 km/uur);  
- industrieterrein ‘Botlek-Pernis’; 
- industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’. 
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Voor het wijzigingsgebied ‘Visie Molendijk’ zijn de volgende geluidbronnen van belang:  
- Rijksweg A15;  
- Groene Kruisweg;  
- Stationsstraat;  
- Viaductweg; 
- Willem Barentszstraat;  
- Betuweroute; 
- metrolijn D (Rotterdam Centraal - De Akkers/Slinge);  
- industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’. 
 
Leeswijzer 
In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens voor de aspecten wegverkeers-, railver-
keers- en industrielawaai het wettelijk kader, de uitgangspunten van de berekening, de bereke-
ningsresultaten en de conclusies behandeld.  
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2. Wettelijk kader 

2.1. Wet geluidhinder 

Onderzoekszone wegverkeerslawaai 
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 defini-
ties 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 bebouw-

de kom dat is gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. 
 
Gelet op het voorgaande bevindt zich langs de Rijksweg A15 een zone van 600 meter (2x3 rijstro-
ken, buitenstedelijk gebied). Langs de Groene Kruisweg is een zone aanwezig van 400 meter 
(2x2 rijstroken buitenstedelijk gebied). Langs de Stationsstraat, de Viaductweg, de Willem Ba-
rentszstraat, de route Jan van Almondestraat - Hoogvlietsekerkweg - Zwaardijk en de Waddings-
waard is een zone aanwezig van 200 meter (2x1 rijstroken stedelijk gebied). Deze zones wordt 
gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook.  
 
Vanuit de Wgh is er langs een 30 km/uur-weg geen zone aanwezig, waardoor toetsing aan de 
grenswaarden van de Wgh niet nodig is. Vanuit vaste jurisprudentie is in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening is de Pieter Klobbaertlaan voor de locatie ‘Pieter Klobbaertlaan’ meegenomen 
in het onderzoek. 
 
Onderzoekszone Railverkeerslawaai 
Langs een aantal spoorwegen zijn zones aangewezen waarbinnen akoestisch onderzoek moet 
worden verricht. De breedte van de zone is afhankelijk van hoogte van het geluidproductieplafond 
op de referentiepunten. Volgens artikel 1.4a Bgh bedraagt de zone van het beschouwde deel van 
de Betuweroute 900 meter. Daarnaast is door de gemeente Albrandswaard de metrolijn D (traject 
625) gelegen. Volgens de ‘Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder’ geldt langs deze lijn een 
zone van 100 meter. De beide zones worden gemeten vanaf de buitenste spoorstaaf.  
 
De locatie ‘Visie Molendijk’ is gelegen binnen de zones van de Betuweroute en metrolijn D. De 
locatie ‘Pieter Klobbaertlaan’ is niet gelegen binnen de zone van deze geluidbronnen. 
 
Onderzoekszone industrielawaai 
Bij Koninklijk Besluit op 22 juni 1993 is voor het industrieterrein ‘Botlek-Pernis’ de onderzoeks-
zone vastgesteld. Op 18 september 1997 zijn door de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
de feitelijke geluidcontouren berekend binnen de zone, de zogenoemde saneringscontouren. 
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De berekende 50 dB(A)-contour is gelegen (ruim) binnen de zone van het industrieterrein, zie 
afbeelding 2. 

Afbeelding 2: Ligging locatie ‘Pieter Klobbaertlaan’ binnen zone industrieterrein ‘Botlek-Pernis’ 

 
Voor het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ is de zogenoemde ‘T+-contour’ het planologisch 
aandachtsgebied rondom het industrieterrein. Deze zone is bij Koninklijk Besluit van 23 juni 
1993 vastgesteld. In afbeelding 3 is de ligging van locatie ‘Pieter Klobbaertlaan’ en het wijzi-
gingsgebied ‘Visie Molendijk’ weergegeven in relatie tot het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’.  
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Afbeelding 2: Ligging ontwikkellocaties binnen zone industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’. 

 
Normstelling 
In het geval nieuwe geluidgevoelige objecten, zoals nieuwe woningen, kunnen worden gereali-
seerd binnen een zone van een weg, een spoorlijn of een gezoneerd industrieterrein, dan mag de 
geluidbelasting niet meer bedragen dan de voorkeurswaarde. Indien de geluidbelasting 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 stedenbouw-
kundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard dan is het college van burgemees-
ter 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. 
 
Tabel 1: Normstelling wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai nieuwe woningen. 

Bron Voorkeurswaarde Maximale ontheffingswaarde 

Wegverkeerlawaai 

- Rijksweg A15 

- gemeentelijke wegen 

 

48 dB (art. 82, lid 1 Wgh) 

48 dB (art. 82, lid 1 Wgh) 

 

53 dB (art. 83, lid 1 Wgh)  

63 dB (art. 83, lid 2 Wgh) 

Railverkeerlawaai 55 dB (art. 4.9, lid 1 Bgh) 68 dB (art. 4.10 Bgh) 

Industrielawaai 50 dB(A) (art. 57, lid 1 Wgh) 60 dB(A) (art.60 Wgh) * 
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*  De maximale ontheffingswaarde is gebaseerd op de zogenoemde zeehavennorm. De zeehavennorm heeft betrekking op 

de nieuwbouw van woningen binnen een bestaande zone rond een industrieterrein met activiteiten die zeehavengebonden 

zijn en die noodzakelijkerwijs in de openlucht plaatsvinden. Voor de industrieterreinen ‘Waal-/Eemhaven’ en ‘Botlek-Pernis’ 

wordt aan deze voorwaarden voldaan, waardoor de zeehavennorm van toepassing is.  

Bgh = Besluit geluidhinder. 

 

Voor wijzigingsgebieden bestaat de mogelijkheid om eventuele hogere waarden vast te stellen bij 
het wijzigingsplan. Omdat op voorhand niet duidelijk is waar binnen de planperiode nieuwe wo-
ningen worden gerealiseerd binnen het wijzigingsgebied ‘Visie Molendijk’, ligt het voor de hand de 
hogere waardeprocedure te koppelen aan het wijzigingsplan. In dit onderzoek is uitsluitend be-
oordeeld of bouwmogelijkheden in de wijzigingsgebieden haalbaar zijn. De haalbaarheid voor de 
realisatie van nieuwe woningen is aangetoond als de maximale ontheffingswaarde niet wordt 
overschreden.  
 
Reductie geluidbelastingen wegverkeerslawaai 
Op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst af-
neemt, mogen de berekende geluidbelastingen op de gevels worden gereduceerd. Vanaf 1 juli 
2012 moet worden gerekend met het vernieuwde Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 
2012). De resultaten zijn, voor wegen met een rijsnelheid van 70 km/uur, in veel situaties 1 tot 
2 dB hoger dan berekend met het oudere reken- en meetvoorschrift.  
 
Deze hogere geluidbelasting veroorzaakt extra belemmeringen voor nieuwbouwplannen. Met 
de toekomstige invoering van Swung-2 wordt de maximale waarde voor geluidgevoelige be-
stemmingen langs wegen met een snelheid vanaf 70 km/uur versoepeld. De versoepeling heeft 
als gunstig effect dat daarmee ook de hiervoor genoemde extra belemmeringen voor de wo-
ningbouw door de hogere berekende geluidniveaus met het RMG 2012 grotendeels worden 
voorkomen. Deze eventuele belemmeringen zijn dus tijdelijk van aard en daarom ongewenst. 
De tijdelijke extra belemmeringen worden zoveel mogelijk voorkomen door een aanpassing van 
de aftrek artikel 110g Wgh. Dit gebeurd door de toe te passen aftrek, voor wegen met een snel-
heid vanaf 70 km/uur, bij een geluidbelasting van 1 of 2 dB boven de voorkeurswaarde, respec-
tievelijk 1 en 2 dB te verhogen. Zo werkt deze aanpassing in de praktijk hetzelfde als het verho-
gen van de maximale waarde. Het betreft een aanpassing van artikel 3.4 uit het RMG 2012 en 
is vanaf 20 mei 2014 van kracht geworden. 
 
In het onderstaande overzicht is aangegeven welke reductie is toegepast: 
- de resultaten van de Rijksweg A15 en de Groene Kruisweg zijn met 2 dB gereduceerd voor 

zover de geluidbelasting zonder correctie kleiner of gelijk is aan 55 dB of groter is dan 57 dB is; 
- de resultaten van de Rijksweg A15 en de Groene Kruisweg zijn met 3 dB gereduceerd voor 

zover de geluidbelasting zonder correctie 56 dB is; 
- de resultaten van de Rijksweg A15 en de Groene Kruisweg zijn met 4 dB gereduceerd voor 

zover de geluidbelasting zonder correctie 57 dB is.  
- de resultaten van de 30 en 50 km/uur-wegen zijn gereduceerd met 5 dB; 
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2.2. 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 geluidgevoelige objecten; 
- er sprake is van een nog niet geprojecteerde of te reconstrueren (spoor)weg, die een noodza-

kelijke 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 geluidni-
veau vanwege het betrokken industrieterrein; 

- de ligging van de geluidbronnen op het betrokken industrieterrein zodanig is dat de geluidbe-
lasting, vanwege dat industrieterrein en vanwege andere geluidbronnen, 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.  
 

2.3. Bouwbesluit 2012 

In het Bouwbesluit 2012 is aangegeven wat de karakteristieke geluidwering moet zijn om een 
binnenwaarde, bij gesloten ramen, te garanderen voor verblijfsgebieden van nieuwe woningen. 
De karakteristieke geluidwering is voor weg- en railverkeerslawaai in het Bouwbesluit 2012 vast-
gesteld als de vastgestelde hogere waarde minus 33 dB en voor industrielawaai de vastgestelde 
hogere grenswaarde minus 35 dB(A). 
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3. Uitgangspunten geluidberekeningen 

Hierna worden de uitgangspunten voor de berekeningen van het wegverkeers-, railverkeers- en 
industrielawaai beschreven. Het gaat om de gehanteerde gegevens en de gebruikte bereke-
ningsmethode.  
 

3.1. Gehanteerde gegevens 

Wegverkeersgegevens 
Vanaf 1 juli 2012 zijn emissieplafonds (Geluidsproductieplafonds GPP) langs hoofdinfrastructuur 
vastgesteld. De Rijksweg A15 valt onder deze hoofdinfrastructuur. Voor deze rijksweg zijn de 
verkeersgegevens in het centrale emissieregister vastgelegd die moet worden gebruikt in dit 
akoestisch onderzoek. De opgenomen wegverkeersgegevens in het emissieregister zijn overge-
nomen uit het Tracébesluit A15 Maasvlakte - Vaanplein. Omdat de tracégegevens zijn overge-
nomen is de plafondcorrectiewaarde 0,0 dB. 
 
De benodigde wegverkeersgegevens voor de overige wegen zijn afkomstig uit de Regionale Ver-
keersmilieukaart stadsregio Rotterdam, versie 3.1 (RVMK). Deze gegevens betreffen de etmaalin-
tensiteit en de verdeling en samenstelling van het wegverkeer en zijn representatief voor het 
prognosejaar 2025. De wegdekverhardingen en wettelijke rijsnelheden zijn overgenomen uit de 
geluidbelastingkaarten voor de BAR-regio (dit zijn de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard 
en Ridderkerk). 
 
De enige weg die niet is opgenomen in de RVMK is de Pieter Klobbaertlaan. Langs de Pieter 
Klobbaertlaan zijn 13 woningen gelegen (na ontwikkeling van de locatie ‘Pieter Klobbaertlaan’). 
Voor deze weg is de etmaalintensiteit bepaald op basis van kengetallen uit de CROW-publicatie 
317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’. De locatie ‘Pieter Klobbaertlaan’ is aan te mer-
ken als ‘weinig stedelijk’ en is gelegen in een gebied dat wordt aangeduid als ‘rest bebouwde 
kom’. Daardoor is de verkeersaantrekkende werking 8,6 verkeersbewegingen per woning. De 
etmaalintensiteit op deze weg is in totaal 112 motorvoertuigen voor een gemiddelde weekdag. 
Voor de verdeling en samenstelling van het verkeer zijn de gegevens voor de Waddingswaard 
aangehouden. Daarnaast is uitgegaan van fijn asfalt en een wettelijke rijsnelheid van 30 km/uur.  
 
De gehanteerde wegverkeersgegevens voor de gemeentelijke wegen zijn opgenomen in bijla-
ge 1 ‘Overzicht wegverkeersgegevens gemeentelijke wegen’. 
 
Railverkeersgegevens 
Vanaf 1 juli 2012 zijn emissieplafonds (Geluidsproductieplafonds GPP) langs hoofdinfrastruc-
tuur vastgesteld. De Betuweroute valt onder deze hoofdinfrastructuur. Voor deze spoorlijn zijn 
de railverkeersgegevens in het centrale emissieregister vastgelegd die moet worden gebruikt in 
dit akoestisch onderzoek. De opgenomen railverkeersgegevens in het emissieregister zijn over-
genomen uit het Tracébesluit Betuweroute. Omdat de tracégegevens zijn overgenomen is de 
plafondcorrectiewaarde 0,0 dB. 
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Gegevens metrolijn 
Voor metrolijn D zijn de aantallen bakken per uur in de dag-, avond- en nachtperiode gebaseerd 
op de huidige dienstregeling. De huidige dienstregeling is afkomstig van de website van de RET 
(www.ret.nl) en is ingegaan op 19 januari 2014. Voor de overige gegevens (snelheid, bovenbouw-
constructie en stopfractie) is gebruik gemaakt van het akoestisch spoorboekje. De huidige dienst-
regeling is opgenomen in bijlage 2 van dit rapport.  
 
Gegevens industrieterreinen 
Voor de gezoneerde industrieterreinen ‘Botlek-Pernis’ en ‘Waal-/Eemhaven’ zijn zonebewakings-
modellen opgesteld. De gehanteerde zonebewakingsmodellen zijn aangeleverd door de DCMR. 
 

3.2. Rekenmodellen 

Voor het berekenen van de geluidbelastingen wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai 
zijn rekenmodellen opgesteld. Deze rekenmodellen zijn opgenomen in de bijlage 3 ‘Overzicht 
rekenmodellen’. 
 
In het rekenmodel zijn geluidbronnen (wegen), bodemgebieden (akoestisch hard/zacht), objec-
ten (gebouwen/schermen enz.), hoogtelijnen en toetspunten ingevoerd. Voor de bodemgebie-
den is ervoor gekozen om de akoestisch harde gebieden (zoals verharding en water) te model-
leren. De niet gemodelleerde bodemgebieden zijn akoestisch zacht. Voor dit onderzoek is ge-
bruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu, versie 2.61.  
 
De basis voor de ontwikkelde rekenmodellen is het rekenmodel dat voor het Tracébesluit A15 
Maasvlakte - Vaanplein is opgesteld. Dat rekenmodel is uitgebouwd op basis van de GBKN-
ondergrond en de verbeelding van het bestemmingsplan ‘Albrandswaard Noord’.  
 

3.3. Berekeningsmethoden geluidbelastingen 

Rekensystematiek 
Voor de bepaling van de geluidbelastingen door het weg- en railverkeer zijn berekeningen uit-
gevoerd met Standaardrekenmethode 2 overeenkomstig het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 
2012’. Voor industrielawaai zijn de geluidbelastingen berekend overeenkomstig de ‘Handleiding 
Meten en Rekenen Industrielawaai’, versie 1999. 
 
Berekeningswijze geluidbelastingen 
Bij toetsing aan de grenswaarden voor weg- en railverkeerslawaai wordt in de Wgh gewerkt met 
een gemiddelde etmaalwaarde van het geluidniveau (Lden) over alle perioden, te weten de dag-
periode (van 07.00 tot 19.00 uur), de avondperiode (van 19.00 tot 23.00 uur) en de nachtperio-
de (van 23.00 tot 07.00 uur) van een jaar. Voor industrielawaai wordt het equivalente geluidni-
veau (LAeq) berekend. De LAeq is de maatgevende geluidbelasting van de geluidbelasting in de 
dagperiode, in de avondperiode of in de nachtperiode.  
 
 
 
 



 
 

 

 

Akoestisch onderzoek weg-, rail- en industrielawaai 

Bestemmingsplan ‘Albrandswaard Noord’ 

103.309.02 / 13 januari 2015  10 

Het geluidniveau per periode wordt als volgt bepaald: 
- dagperiode: LAeq + 0 dB(A); 
- avondperiode: LAeq + 5 dB(A); 
- nachtperiode: LAeq + 10 dB(A). 
 
Notitie Handleiding bouwplanmodel Botlek-Pernis 
In de ‘Notitie Handleiding bouwplanmodel Botlek-Pernis; versie BP-11-01, opgesteld door het 
Bureau Geluid van de DCMR Milieudienst Rijnmond (documentnummer 21143604, d.d. 19 ja-
nuari 2011) is omschreven op welke wijze de geluidbelastingen dienen te worden berekend ten 
gevolge van het industrieterrein Botlek-Pernis.  
 
De locatie ‘Pieter Klobbaertlaan’ is gelegen in binnen de saneringscontouren, in het gebied 
tussen de 50 dB(A) en de 50 dB(A)-contour. Omdat de locatie buiten de vastgestelde 55 dB(A)-
contour is gelegen wordt de werkwijze de volgende werkwijze aanbevolen:  
- Stap B1: in het akoestisch model wordt de geluidbelasting berekend op een ‘ijkpunt’. Dit 

ijkpunt is gelegen op 5 meter hoogte en op het snijpunt tussen de 55 dB(A)-contour en de 
denkbeeldige lijn tussen het de locatie en een punt midden in het industrieterrein (zie afbeel-
ding 4). De correctiewaarde is 55 dB(A) minus de berekende waarde.  

Afbeelding 4: Wijze van bepalen ijkpunt industrieterrein ‘Botlek-Pernis’. 

 
- Stap B2: in het model wordt de locatie gemodelleerd en op alle relevante gevels wordt een 

punt op 5 meter hoogte ingevoerd. Deze berekende waarde wordt gecorrigeerd met behulp 
van de onder stap B1 bepaalde correctiewaarde. Voor de overige bouwlagen wordt de toe-
slag uit de volgende tabel toegepast.  
 

Aantal bouwlagen Verhoging in dB op hogere bouwlagen 

Derde bouwlaag + 0 dB 

Vierde, vijfde en zesde bouwlaag + 1 dB 

Zevende bouwlaag of hogere bouwlagen + 2 dB 
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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 geluidruimte en geluidruimteverdeling bij 
vergunningverlening op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de 
geluideffecten hiervan op de ruimtelijke ordening in de omgeving. In de volgende afbeelding zijn 
de indicatieve geluidcontouren van het industrieterrein Waal-/Eemhaven 2025 weergegeven 
(berekend op 5 m hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld).  
 
In hoofdstuk 3 van de notitie ‘Bepaling hogere waarden Wgh industrielawaai Waal-/Eemhaven’ 
is aangegeven dat voor een plan gelegen binnen de 55 dB(A)-geluidcontour, het ‘communica-
tiegebied’ (het gebied tussen de grens van het industrieterrein Waal-/Eemhaven en de 
55 dB(A)-geluidcontour), een berekening van de geluidbelasting noodzakelijk is. Hiervoor dient 
te worden uitgegaan van het Bronnenmodel 2025. Indien het plan is gelegen buiten de 
55 dB(A)-geluidcontour, het ‘gebied voor standaard onderzoek’, is een berekening van de ge-
luidbelasting niet verplicht, maar wel toegestaan. Op afbeelding 5 zijn het ‘communicatiegebied’ 
en het ‘gebied voor standaard onderzoek’ weergegeven. 

Afbeelding 5:  Indicatieve geluidcontouren industrieterrein Waal-/Eemhaven 2025. 
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4. Berekeningsresultaten 

In bijlage 4 en 5 is een uitgebreid overzicht weergegeven van de berekeningsresultaten. Hierna 
is de berekeningsresultaten per locatie beschreven.  
 

4.1. Locatie Pieter Klobbaertlaan 

Wegverkeerslawaai 
Ter plaatse van de bouwvlaken zijn maximale geluidbelastingen door het verkeer op de onder-
zoeksplichtige  Groene Kruisweg, de route Jan van Almondestraat - Hoogvlietsekerkweg - 
Zwaardijk, en de Waddingswaard van respectievelijk 41 dB, 32 dB en 46 dB. De voorkeurs-
waarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai wordt niet overschreden. Het vaststellen van hogere 
waarden is niet benodigd.  
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de Pieter Klobbaertlaan (30 km-uur) meege-
nomen in dit onderzoek. De berekende geluidbelasting bedraagt maximaal 38 dB vanwege het 
verkeer op de Pieter Klobbaertlaan. Om een oordeel te kunnen geven over de geluidbelastin-
gen vanwege het verkeer op deze weg wordt aangehaakt aan de grenswaarden voor gezo-
neerde wegen. De voorkeurswaarde geldend voor gezoneerde wegen wordt niet overschreden. 
Daardoor levert het verkeer op de Pieter Klobbaertlaan geen belemmering op voor de realisatie 
van woningen op de locatie ‘Pieter Klobbaertlaan’.  
 
Industrielawaai 
Vanwege de activiteiten op de industrieterrein ‘Botlek-Pernis’ en ‘Waal-/Eemhaven’ zijn de ge-
luidbelastingen berekend ter plaatse van de bouwvlakken waar nog nieuwe woningen gebouwd 
kunnen worden. 
 
- Industrieterrein ‘Botlek-Pernis’ 
De geluidbelastingen voor het industrieterrein ‘Botlek-Pernis’ zijn beschreven zoals omschreven 
in paragraaf 3.3. Ter plaatse van het ‘ijkpunt’ is een geluidbelasting berekend van 55,13 dB(A), 
waardoor de correctiewaarde -0,13 dB(A) bedraagt. Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbe-
lasting op de bouwvlakken waar een nieuwe woning kan worden gerealiseerd maximaal 
50 dB(A) bedraagt. De voorkeurswaarde wordt niet overschreden en het vaststellen van hogere 
waarden is niet benodigd.   
 
- Industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ 
De locatie ‘Pieter Klobbaertlaan’ is gelegen in het gebied dat is aangewezen als ‘gebied voor 
standaard onderzoek’.  
 
Uit afbeelding 6 blijkt dat de bouwvlakken zijn gelegen tussen de 53 dB(A) en de 55 dB(A)-
contour. In de notitie ‘Bepaling hogere waarden Wgh industrielawaai Waal-/Eemhaven’ is aan-
gegeven dat er voor gebouwen, bestaande uit maximaal drie bouwlagen, geen correctie wordt 
toegepast op de geluidbelastingen. Omdat de nieuwe woningen in het plan uit maximaal drie 
bouwlagen bestaan, treden er maximale geluidbelastingen op de bouwvlakken op tot 55 dB(A). 
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Afbeelding 6: Ligging bouwvlakken in relatie tot geluidcontouren industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’. 

 
Voor het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ is op 22 december 1997 door Gedeputeerde Staten 
van de provincie Zuid-Holland het saneringsprogramma vastgesteld. Bij dat saneringsprogram-
ma zijn reeds alle mogelijke effectieve bronmaatregelen uitgevoerd, waardoor verdere geluidre-
ductie niet mogelijk is. Daarnaast heeft plaatsing van een geluidwal en/of -scherm geen effect, 
aangezien het hierbij een uitgestrekt industrieterrein betreft en de geluidbronnen verspreid lig-
gen. Het treffen van (aanvullende) bron- en overdrachtsmaatregelen om de geluidbelastingen 
tot de voorkeurswaarde te reduceren is dan ook niet reëel.  
 
Aangezien het treffen van geluidreducerende maatregelen niet reëel is, is het noodzakelijk om 
hogere waarden vast te stellen. Omdat in het verleden reeds voor 10 woningen een hogere 
waarde is verleend van 55 dB(A), dient nu voor de drie extra woningen een hogere waarden te 
worden vastgesteld tot maximaal 55 dB(A).  
 
Het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden moet gelijktijdig met het bestemmingsplan 
‘Albrandswaard Noord’ ter inzage worden gelegd. Deze hogere waarden worden door het college 
van Albrandswaard vastgesteld. Als ontheffingsgrond wordt aangevoerd dat de drie extra wo-
ningen een plaats opvullen tussen bestaande bebouwing.  
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4.2. Wijzigingsgebied Visie Molendijk 

Omdat op voorhand niet duidelijk is waar binnen het wijzigingsgebied woningen worden gereali-
seerd ligt het voor de hand dat de procedure voor het vaststellen van hogere waarden wordt door-
lopen bij het wijzigingsplan. In dit akoestisch onderzoek wordt de haalbaarheid voor de realisatie 
van woningen aangetoond.  
 
In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de maximaal berekende geluidbelastingen.  
 
Tabel 2: Overzicht berekeningsresultaten wijzigingsgebied ‘Visie Molendijk’. 

Geluidbron Voorkeurswaarde 

 

Maximale  

ontheffingswaarde 

Maximaal berekende 

geluidbelasting 

Rijksweg A15 48 dB 53 dB 53 dB 

Groene Kruisweg 48 dB 63 dB 65 dB 

Stationsstraat 48 dB 63 dB 57 dB 

Viaductweg 48 dB 63 dB 32 dB 

Willem Barentszsstraat 48 dB 63 dB 46 dB 

Betuweroute 55 dB 68 dB 59 dB 

Metrolijn D 55 dB 68 dB 73 dB 

Waal-/Eemhaven 50 dB(A) 60 dB(A), zeehavennorm 62 dB(A) 

 Overschrijding voorkeurswaarde 

 Overschrijding maximale ontheffingswaarde 

 
Uit tabel 2 blijkt dat vanwege het verkeer op de Groene Kruisweg, metrolijn D en de activiteiten 
op het industrieterrein Waal-/Eemhaven de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden.  
 
In het zuidelijke deel van het plangebied wordt de maximale ontheffingswaarde door het (me-
tro)verkeer op de Groene Kruisweg en metrolijn D overschreden. Dit betekent dat in dit deel van 
het plan zonder aanvullende bouwkundige maatregelen geen woningen kunnen worden ge-
bouwd. Verwacht wordt dat de woningen binnen dit gebied op zodanige afstand van deze beide 
geluidbronnen worden gebouwd dat (ruimschoots) kan worden voldaan aan de maximale ont-
heffingswaarde. 
 
Voor het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ bevinden de overschrijdingen zich in het noorden 
van het plangebied. Door bij de situering van de nieuwe woningen in het wijzigingsplan hiermee 
rekening te houden, is het haalbaar in het wijzigingsgebied ‘Visie Molendijk’ woningen te reali-
seren binnen de maximale ontheffingswaarde uit de Wgh. Bij het opstellen van het wijzigings-
plan moet gelijktijdig een procedure voor het vaststellen van hogere waarden worden doorlo-
pen.  
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5. Conclusies 

In het bestemmingsplan ‘Albrandswaard Noord’ wordt de realisatie van woningen mogelijk ge-
maakt in de locatie ‘Pieter Klobbaertlaan’ en in het wijzigingsgebied ‘Visie Molendijk’.  
 
Locatie ‘Pieter Klobbaertlaan’ 
Ter plaatse van de bouwvlakken van de bestemming ‘Wonen’ wordt de voorkeurswaarde niet 
overschreden vanwege het wegverkeer op de onderzochte wegen. 
 
Vanwege de activiteiten op het industrieterrein ‘Botlek-Pernis’ wordt de voorkeurswaarde niet 
overschreden. De voorkeurswaarde wordt wel overschreden door de activiteiten op het indu-
strieterrein ‘Waal-/Eemhaven’, tot een maximum van 55 dB(A). Aangezien het treffen van bron- 
en/of overdrachtsmaatregelen niet reëel is, is het vaststellen van hogere waarden benodigd om 
de woningen te kunnen realiseren.  
 
De vast te stellen hogere waarden is maximaal 55 dB(A) en geldt voor 3 woningen. Het opvul-
len van een open plaats tussen bestaande bebouwing geldt als ontheffingsgrond voor de nieu-
we woningen. Het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden moet gelijktijdig met het be-
stemmingsplan ‘Albrandswaard Noord’ ter inzage worden gelegd. Deze hogere waarden worden 
door het college van Albrandswaard vastgesteld. 
 
Wijzigingsgebied ‘Visie Molendijk’ 
Omdat op voorhand niet duidelijk is waar binnen het wijzigingsgebied woningen worden gereali-
seerd ligt het voor de hand dat de procedure voor het vaststellen van hogere waarden wordt door-
lopen bij het wijzigingsplan. In dit akoestisch onderzoek wordt de haalbaarheid voor de realisatie 
van woningen aangetoond.  
 
Uit de berekeningen blijkt dat de voorkeurswaarde wordt overschreden door diverse geluid-
bronnen. De maximale ontheffingswaarde wordt alleen overschreden vanwege het verkeer op 
Groene Kruisweg en de metrolijn D in het zuiden van het plangebied. In het noorden van het 
plangebied wordt door de activiteiten op het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ de maximale 
ontheffingswaarde overschreden.  
 
Door bij de situering van de nieuwe woningen in het wijzigingsplan hiermee rekening te houden 
is het haalbaar op in het wijzigingsgebied ‘Visie Molendijk’ woningen te realiseren zonder dat de 
maximale ontheffingswaarde voor wegverkeer-, railverkeers- en industrielawaai wordt over-
schreden. Bij het opstellen van het wijzigingsplan moet zo nodig gelijktijdig een procedure voor 
het vaststellen van hogere waarden worden doorlopen. 
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Bijlage 2 
Dienstregeling metrolijn D 



Tabel: Overzicht intensiteiten metrolijn D.
heen terug

DAG
07.00 - 08.00 10 11
08.00 - 09.00 13 12
09.00 - 10.00 8 7
10.00 - 11.00 6 6
11.00 - 12.00 6 6
12.00 - 13.00 6 6
13.00 - 14.00 6 6
14.00 - 15.00 6 6
15.00 - 16.00 9 11
16.00 - 17.00 12 12
17.00 - 18.00 13 11
18.00 - 19.00 10 6
totaal (per richting): 105 100
AVOND
19.00 - 20.00 5 4
20.00 - 21.00 4 4
21.00 - 22.00 4 4
22.00 - 23.00 4 4
totaal (per richting): 17 16
NACHT
23.00 - 00.00 4 4
00.00 - 01.00 3 1
01.00 - 02.00 0 0
02.00 - 03.00 0 0
03.00 - 04.00 0 0
04.00 - 05.00 0 0
05.00 - 06.00 1 1
06.00 - 07.00 6 4
totaal (per richting): 14 10

Opmerkingen
- heen: Rotterdam Centraal - Slinge/De Akkers
- terug: De AkDe Akkers/Slinge - Rotterdam Centraal
- de intensiteiten zijn gebaseerd op de geldende dienstregeling 
  vanaf 19 januari 2014 (www.RET.nl)

WERKDAGEN
halte Poortugaal
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14 Dienstregeling 2014 van metro   Geldig vanaf 1/19/2014

stations HEEN TERUG stationsnaam zone       Dagen met een afwijkende dienstregeling

▼ ▲ Maandag 25 dec. 2014 t/m vrijdag 2 januari 2015:

< > Rotterdam Centraal ( T ) 5300 Vakantiedienst

< > Stadhuis ( T ) 5300 Donderdag 25 dec. 2014: 1e Kerstdag Zondag

< > Beurs ( T ) 5300 Vrijdag 26 dec. 2014: 2e Kerstdag Zondag

< > Leuvehaven ( T ) 5300 Woensdag 31 dec. 2014: Oudejaarsdag

< > Wilhelminaplein ( T ) 5314 Vakantiedienst, laatste ritten ca. 20 uur

< > Rijnhaven ( T ) 5314 Donderdag 1 jan. 2015: Zondag

< > Maashaven ( T ) 5314 Vrijdag 3 april 2015: Goede Vrijdag

< > Zuidplein ( T ) 5314 Vakantiedienst

< > Slinge ( T ) 5314 Maandag 6 april 2015: 2e Paasdag Zondag

< > Rhoon ( T ) 5316 Maandag 27 april 2015: Koningsdag Zaterdag

< > Poortugaal ( T ) 5316 Donderdag 14 mei 2015: Hemelvaartsdag Zondag

< > Tussenwater ( T ) 5326 Vrijdag 15 mei 2015: dag na Hemelvaartsdag

< > Hoogvliet ( T ) 5326 Vakantiedienst

< > Zalmplaat ( T ) 5326 Maandag 25 mei 2015: 2e Pinksterdag Zondag

< > Spijkenisse Centrum ( T ) 5336 Zaterdag 4 juli t/m zondag 23 augustus 2015:

< > Heemraadlaan ( T ) 5336 Vakantiedienst

< > De Akkers ( T ) 5336

( T ) = Rolstoeltoegankelijke halte De vakantiedienst is vermeld in de grijze tabellen

Raadpleeg vooraf voor eventuele defecten van liften www.ret.nl en geldt in de volgende perioden:

Maandag 25 dec. 2014 t/m vrijdag 2 januari 2015

Vrijdag 3 april 2015: Goede Vrijdag

Vrijdag 15 mei 2015: dag na Hemelvaartsdag

Zaterdag 4 juli t/m zondag 23 augustus 2015

                           Reisinformatie

Ov-informatie van adres naar adres:

Telefoon: 0900 - 9292 (€ 0,70/minuut)

Internet:  www.9292.nl en www.ret.nl

Kijk voor meer actuele reisinformatie op www.ret.nl 

of download de RET App.

Bij de RET Servicepunten helpen we u graag

persoonlijk op weg met een reisadvies.

De RET Servicepunten zijn:

Rotterdam Centraal, openingstijden:

Maandag t/m vrijdag: 7:00 - 22:00

D

        Vakantiedienst

Op zondagen in de vakantiedienst wordt volgens de normale 

zondagdienstregeling gereden

Maandag t/m vrijdag: 7:00 - 22:00

Zaterdag: 7:00 - 22:00

Zondag: 7:00 - 22:00

Metrostation Beurs (Zuidhal), openingstijden:

Maandag t/m donderdag: 7:00 - 17:00

Vrijdag: 7:00 - 21:30

Zaterdag: 9:30 - 17:30

Zondag: 9:30 - 17:30

Busstation Zuidplein, openingstijden:

Maandag t/m donderdag: 7:00 - 19:00

Vrijdag: 7:00 - 21:30

Zaterdag: 9:30 - 17:30

Zondag: 9:30 - 17:30

Servicewinkel Laan op Zuid 2 (bij metrostation

Wilhelminaplein), openingstijden:

Maandag t/m donderdag: 9:00 - 17:00

Vrijdag: 9:00 - 21:00

Zaterdag en zondag: Gesloten

                           Disclaimer

Vermelde tijden zijn bij benadering. Wijzigingen

voorbehouden. De RET is wettelijk niet aansprake-

lijk voor schade veroorzaakt door welke afwijking

van de dienstregeling dan ook. Bij het gebruik zijn

De tijden van de vet gedrukte haltes zijn vermeld in de tabellen. de algemene vervoervoorwaarden van toepassing,

die te lezen zijn op www.ret.nl.

© RET



Dienstregeling Metro D A = aankomst, V = vertrek

Maandag t/m vrijdag HEEN Rotterdam Centraal - Slinge - De Akkers

Rotterdam Centraal V ..... 5:41 5:56 6:11 6:26 ..... ..... 6:41 ..... ..... 6:56 ..... 7:06 7:15 7:25 7:29

Beurs V ..... 5:44 5:59 6:14 6:29 ..... ..... 6:44 ..... ..... 6:59 ..... 7:09 7:18 7:28 7:31

Rijnhaven V ..... 5:48 6:03 6:18 6:33 ..... ..... 6:48 ..... ..... 7:03 ..... 7:13 7:22 7:32 7:36

Zuidplein V ..... 5:52 6:07 6:22 6:37 ..... ..... 6:52 ..... ..... 7:07 ..... 7:17 7:26 7:36 7:40

Slinge V ..... 5:55 6:10 6:25 6:40 ..... ..... 6:55 ..... ..... 7:10 ..... 7:20 7:29 7:39 7:43

Rhoon V 5:43 6:00 6:15 6:30 6:45 6:51 6:57 7:00 7:07 7:10 7:15 7:21 7:25 7:34 7:44 7:48

Poortugaal V 5:45 6:02 6:17 6:32 6:47 6:53 6:59 7:02 7:09 7:12 7:17 7:23 7:27 7:36 7:46 7:50

Hoogvliet V 5:49 6:06 6:21 6:36 6:51 6:56 7:02 7:06 7:12 7:15 7:21 7:26 7:31 7:40 7:50 7:53

Spijkenisse Centrum V 5:53 6:10 6:25 6:40 6:55 7:00 7:06 7:10 7:16 7:19 7:25 7:30 7:35 7:44 7:54 7:57

De Akkers A 5:57 6:14 6:29 6:44 6:59 7:04 7:10 7:14 7:20 7:23 7:29 7:34 7:39 7:48 7:58 8:01

Rotterdam Centraal V 7:35 7:39 7:45 7:49 7:55 7:59 8:06 8:09 8:15 8:18 8:25 8:28 8:35 8:38 8:45 8:49

Beurs V 7:38 7:41 7:48 7:51 7:57 8:01 8:08 8:11 8:18 8:21 8:28 8:31 8:38 8:41 8:48 8:52

Rijnhaven V 7:42 7:46 7:52 7:56 8:02 8:06 8:13 8:16 8:22 8:25 8:32 8:35 8:42 8:45 8:52 8:56

Zuidplein V 7:46 7:50 7:56 8:00 8:06 8:10 8:17 8:20 8:26 8:29 8:36 8:39 8:46 8:49 8:56 9:00

Slinge V 7:49 7:53 7:59 8:03 8:08 8:12 8:19 8:22 8:29 8:32 8:39 8:42 8:49 8:52 8:59 9:03

Poortugaal V 7:56 8:00 8:06 8:10 8:16 8:20 8:27 8:30 8:36 8:39 8:46 8:49 8:56 8:59 9:06 9:10

Hoogvliet V 8:00 8:03 8:10 8:13 8:19 8:23 8:30 8:33 8:40 8:43 8:50 8:53 9:00 9:03 9:10 9:14

Spijkenisse Centrum V 8:04 8:07 8:14 8:17 8:23 8:27 8:34 8:37 8:44 8:47 8:54 8:57 9:04 9:07 9:14 9:18

De Akkers A 8:08 8:11 8:18 8:21 8:27 8:31 8:38 8:41 8:48 8:51 8:58 9:01 9:08 9:11 9:18 9:22

Rotterdam Centraal V 8:55 8:58 9:04 9:08 9:18 9:24 9:28 9:37 9:47 9:57 10:07 10:17 10:27 10:37 10:47 10:57

Beurs V 8:58 9:01 9:06 9:10 9:21 9:27 9:30 9:40 9:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00

Rijnhaven V 9:02 9:05 9:11 9:15 9:25 9:31 9:35 9:45 9:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:05

Zuidplein V 9:06 9:09 9:15 9:19 9:29 9:35 9:39 9:48 9:58 10:08 10:18 10:28 10:38 10:48 10:58 11:08

Slinge V 9:09 9:12 9:17 9:21 9:32 9:38 9:42 9:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11

Poortugaal V 9:16 9:19 ..... 9:29 9:39 ..... 9:49 9:59 10:09 10:19 10:29 10:39 10:49 10:59 11:09 11:19

Hoogvliet V 9:20 9:23 ..... 9:32 9:43 ..... 9:52 10:02 10:12 10:22 10:32 10:42 10:52 11:02 11:12 11:22

Spijkenisse Centrum V 9:24 9:27 ..... 9:36 9:47 ..... 9:56 10:06 10:16 10:26 10:36 10:46 10:56 11:06 11:16 11:26

De Akkers A 9:28 9:31 ..... 9:40 9:51 ..... 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30

Rotterdam Centraal V 14:17 14:27 14:37 ..... 14:47 14:57 15:05 15:10 15:15 15:20 15:26

Beurs V en verder elke 10 minuten 14:20 14:30 14:40 ..... 14:50 15:00 15:08 15:13 15:18 15:23 15:29

Rijnhaven V volgens dit patroon t/m 14:25 14:35 14:45 ..... 14:55 15:05 15:12 15:17 15:22 15:27 15:33

Zuidplein V 14:28 14:38 14:48 ..... 14:58 15:08 15:16 15:21 15:26 15:31 15:37

Slinge V 14:31 14:41 14:51 ..... 15:01 15:11 15:19 15:24 15:29 15:34 15:40

Rhoon V 14:36 14:46 14:56 15:00 15:06 15:16 15:24 15:29 15:34 15:39 15:45

Poortugaal V en verder elke 10 minuten 14:39 14:49 14:59 15:02 15:09 15:19 15:26 15:31 15:36 15:41 15:47

Hoogvliet V volgens dit patroon t/m 14:42 14:52 15:02 15:05 15:12 15:22 15:30 15:35 15:40 15:45 15:51

Spijkenisse Centrum V 14:46 14:56 15:06 15:09 15:16 15:26 15:34 15:39 15:44 15:49 15:55

De Akkers A 14:50 15:00 15:10 15:13 15:20 15:30 15:38 15:43 15:48 15:53 15:59

Rotterdam Centraal V 15:29 15:35 15:39 15:45 15:49 15:54 15:59 16:05 16:09 16:14 16:18 16:25 16:29 16:35 16:39 16:45

Beurs V 15:32 15:38 15:42 15:48 15:51 15:57 16:01 16:07 16:11 16:17 16:21 16:27 16:31 16:38 16:41 16:48

Rijnhaven V 15:36 15:42 15:46 15:52 15:56 16:01 16:06 16:12 16:16 16:21 16:26 16:32 16:36 16:42 16:46 16:52

Zuidplein V 15:40 15:46 15:50 15:56 16:00 16:05 16:10 16:16 16:20 16:25 16:29 16:36 16:40 16:46 16:50 16:56

Slinge V 15:43 15:49 15:53 15:59 16:03 16:08 16:12 16:19 16:23 16:28 16:32 16:39 16:43 16:49 16:53 16:59

Poortugaal V 15:50 15:56 16:00 16:06 16:10 16:15 16:20 16:26 16:30 16:35 16:40 16:46 16:50 16:56 17:00 17:06

Hoogvliet V 15:54 16:00 16:04 16:10 16:13 16:19 16:23 16:29 16:33 16:39 16:43 16:49 16:53 17:00 17:03 17:10

Spijkenisse Centrum V 15:58 16:04 16:08 16:14 16:17 16:23 16:27 16:33 16:37 16:43 16:47 16:53 16:57 17:04 17:07 17:14

De Akkers A 16:02 16:08 16:12 16:18 16:21 16:27 16:31 16:37 16:41 16:47 16:51 16:57 17:01 17:08 17:11 17:18

Rotterdam Centraal V 16:49 16:55 16:59 17:05 17:09 17:15 17:19 17:25 17:29 17:35 17:39 17:45 17:49 17:56 17:59 18:05

Beurs V 16:51 16:58 17:01 17:08 17:11 17:18 17:21 17:28 17:32 17:38 17:42 17:48 17:52 17:59 18:02 18:08

Rijnhaven V 16:56 17:02 17:06 17:12 17:16 17:22 17:26 17:32 17:36 17:42 17:46 17:52 17:56 18:03 18:06 18:12

Zuidplein V 17:00 17:06 17:10 17:16 17:20 17:26 17:30 17:36 17:40 17:46 17:50 17:56 18:00 18:07 18:10 18:16

Slinge V 17:03 17:09 17:13 17:19 17:23 17:29 17:33 17:39 17:43 17:49 17:53 17:59 18:03 18:10 18:13 18:19

Poortugaal V 17:10 17:16 17:20 17:26 17:30 17:36 17:40 17:46 17:50 17:56 18:00 18:06 18:10 18:17 18:20 18:26

Hoogvliet V 17:13 17:20 17:23 17:30 17:33 17:40 17:43 17:50 17:54 18:00 18:04 18:10 18:14 18:21 18:24 18:30

Spijkenisse Centrum V 17:17 17:24 17:27 17:34 17:37 17:44 17:47 17:54 17:58 18:04 18:08 18:14 18:18 18:25 18:28 18:34

De Akkers A 17:21 17:28 17:31 17:38 17:41 17:48 17:51 17:58 18:02 18:08 18:12 18:18 18:22 18:29 18:32 18:38

Rotterdam Centraal V 18:09 18:17 18:28 18:37 18:47 18:57 19:05 19:17 19:26 19:39 19:54 20:11 20:24 20:41 20:56 21:11

Beurs V 18:12 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:08 19:20 19:29 19:42 19:57 20:14 20:27 20:44 20:59 21:14

Rijnhaven V 18:16 18:25 18:35 18:44 18:55 19:05 19:13 19:25 19:33 19:46 20:01 20:18 20:31 20:48 21:03 21:18

Zuidplein V 18:20 18:28 18:39 18:48 18:58 19:08 19:16 19:28 19:37 19:50 20:05 20:22 20:35 20:52 21:07 21:22

Slinge V 18:23 18:31 18:41 18:51 19:01 19:11 19:19 19:31 19:40 19:53 20:08 20:25 20:38 20:55 21:10 21:25

Poortugaal V 18:30 18:39 18:49 18:58 19:09 19:19 19:27 19:39 19:47 20:00 20:15 20:32 20:45 21:02 21:17 21:32

Hoogvliet V 18:34 18:42 18:52 19:02 19:12 19:22 19:30 19:42 19:51 20:04 20:19 20:36 20:49 21:06 21:21 21:36

Spijkenisse Centrum V 18:38 18:46 18:56 19:06 19:16 19:26 19:34 19:46 19:55 20:08 20:23 20:40 20:53 21:10 21:25 21:40

De Akkers A 18:42 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:38 19:50 19:59 20:12 20:27 20:44 20:57 21:14 21:29 21:44

Rotterdam Centraal V 21:26 21:40 21:56 22:11 22:26 22:41 22:56 23:11 23:26 23:41 23:56 0:11 0:26 0:41

Beurs V 21:29 21:43 21:59 22:14 22:29 22:44 22:59 23:14 23:29 23:44 23:59 0:14 0:29 0:44

Rijnhaven V 21:33 21:47 22:03 22:18 22:33 22:48 23:03 23:18 23:33 23:48 0:03 0:18 0:33 0:48

Zuidplein V 21:37 21:51 22:07 22:22 22:37 22:52 23:07 23:22 23:37 23:52 0:07 0:22 0:37 0:52

Slinge V 21:40 21:54 22:10 22:25 22:40 22:55 23:10 23:25 23:40 23:55 0:10 0:25 0:40 0:55

Poortugaal V 21:47 22:01 22:17 22:32 22:47 23:02 23:17 23:32 23:47 0:02 0:17 0:32 ..... .....

Hoogvliet V 21:51 22:05 22:21 22:36 22:51 23:06 23:21 23:36 23:51 0:06 0:21 0:36 ..... .....

Spijkenisse Centrum V 21:55 22:09 22:25 22:40 22:55 23:10 23:25 23:40 23:55 0:10 0:25 0:40 ..... .....

De Akkers A 21:59 22:13 22:29 22:44 22:59 23:14 23:29 23:44 23:59 0:14 0:29 0:44 ..... .....



Dienstregeling Metro D A = aankomst, V = vertrek

Maandag t/m vrijdag TERUG De Akkers - Slinge - Rotterdam Centraal

De Akkers V ..... ..... ..... 5:47 6:02 6:17 ..... 6:33 6:43 6:53 ..... 7:02 7:06 7:12 7:16 7:22

Spijkenisse Centrum V ..... ..... ..... 5:50 6:05 6:20 ..... 6:36 6:46 6:56 ..... 7:05 7:09 7:15 7:19 7:25

Hoogvliet V ..... ..... ..... 5:54 6:09 6:24 ..... 6:40 6:50 7:00 ..... 7:09 7:13 7:19 7:23 7:29

Poortugaal V ..... ..... ..... 5:58 6:13 6:28 ..... 6:44 6:54 7:04 ..... 7:13 7:17 7:23 7:27 7:33

Slinge V 5:22 5:36 5:51 6:05 6:20 6:35 6:46 6:51 7:02 7:12 7:17 7:21 7:25 7:31 7:35 7:41

Zuidplein V 5:24 5:38 5:53 6:08 6:23 6:38 6:49 6:54 7:04 7:14 7:19 7:23 7:27 7:33 7:37 7:43

Rijnhaven V 5:28 5:42 5:57 6:12 6:27 6:42 6:52 6:58 7:08 7:18 7:23 7:27 7:31 7:37 7:41 7:47

Beurs V 5:33 5:46 6:01 6:16 6:31 6:46 6:57 7:02 7:13 7:23 7:27 7:32 7:36 7:42 7:46 7:52

Rotterdam Centraal A 5:36 5:50 6:05 6:20 6:35 6:50 7:00 7:06 7:16 7:26 7:31 7:35 7:39 7:45 7:49 7:55

De Akkers V 7:26 7:32 7:36 7:42 7:46 7:52 7:56 8:02 8:06 8:12 8:16 8:22 8:26 8:33 8:37 8:43

Spijkenisse Centrum V 7:29 7:35 7:39 7:45 7:49 7:55 7:59 8:05 8:09 8:15 8:19 8:25 8:29 8:36 8:40 8:46

Hoogvliet V 7:33 7:39 7:43 7:49 7:53 7:59 8:03 8:09 8:13 8:19 8:23 8:29 8:33 8:40 8:44 8:50

Poortugaal V 7:37 7:43 7:47 7:53 7:57 8:03 8:07 8:13 8:17 8:23 8:27 8:33 8:37 8:44 8:48 8:54

Slinge V 7:45 7:51 7:55 8:01 8:05 8:11 8:15 8:21 8:25 8:31 8:35 8:41 8:44 8:51 8:55 9:01

Zuidplein V 7:47 7:53 7:57 8:03 8:07 8:13 8:17 8:23 8:27 8:33 8:37 8:43 8:47 8:54 8:58 9:04

Rijnhaven V 7:51 7:57 8:01 8:07 8:11 8:17 8:21 8:27 8:31 8:37 8:41 8:47 8:51 8:58 9:02 9:08

Beurs V 7:56 8:02 8:06 8:12 8:16 8:22 8:26 8:32 8:36 8:42 8:46 8:52 8:55 9:02 9:06 9:12

Rotterdam Centraal A 7:59 8:05 8:09 8:15 8:19 8:25 8:29 8:35 8:39 8:45 8:49 8:55 8:59 9:06 9:10 9:16

De Akkers V 8:46 8:53 8:56 9:06 9:16 9:26 9:36 9:46 9:57 10:07 10:17 10:27 10:37 10:47 10:57 11:07

Spijkenisse Centrum V 8:49 8:56 8:59 9:09 9:19 9:29 9:39 9:49 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10

Hoogvliet V 8:53 9:00 9:03 9:13 9:23 9:33 9:43 9:53 10:04 10:14 10:24 10:34 10:44 10:54 11:04 11:14

Poortugaal V 8:57 9:04 9:07 9:17 9:27 9:37 9:47 9:57 10:08 10:18 10:28 10:38 10:48 10:58 11:08 11:18

Slinge V 9:05 9:11 9:15 9:25 9:35 9:45 9:55 10:05 10:16 10:26 10:36 10:46 10:56 11:06 11:16 11:26

Zuidplein V 9:07 9:14 9:17 9:27 9:37 9:47 9:57 10:07 10:18 10:28 10:38 10:48 10:58 11:08 11:18 11:28

Rijnhaven V 9:11 9:18 9:21 9:31 9:41 9:51 10:01 10:11 10:22 10:32 10:42 10:52 11:02 11:12 11:22 11:32

Beurs V 9:16 9:22 9:26 9:36 9:46 9:56 10:06 10:15 10:26 10:36 10:46 10:56 11:06 11:16 11:26 11:36

Rotterdam Centraal A 9:19 9:26 9:29 9:39 9:49 9:59 10:09 10:19 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40

De Akkers V 11:17 11:27 11:37 11:47 11:57 12:07 12:17 12:27 12:37 12:47 12:57 13:07 13:17 13:27 13:37 13:47

Spijkenisse Centrum V 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50

Hoogvliet V 11:24 11:34 11:44 11:54 12:04 12:14 12:24 12:34 12:44 12:54 13:04 13:14 13:24 13:34 13:44 13:54

Poortugaal V 11:28 11:38 11:48 11:58 12:08 12:18 12:28 12:38 12:48 12:58 13:08 13:18 13:28 13:38 13:48 13:58

Slinge V 11:36 11:46 11:56 12:06 12:16 12:26 12:36 12:46 12:56 13:06 13:16 13:26 13:36 13:46 13:56 14:06

Zuidplein V 11:38 11:48 11:58 12:08 12:18 12:28 12:38 12:48 12:58 13:08 13:18 13:28 13:38 13:48 13:58 14:08

Rijnhaven V 11:42 11:52 12:02 12:12 12:22 12:32 12:42 12:52 13:02 13:12 13:22 13:32 13:42 13:52 14:02 14:12

Beurs V 11:46 11:56 12:06 12:16 12:26 12:36 12:46 12:56 13:06 13:16 13:26 13:36 13:46 13:56 14:06 14:16

Rotterdam Centraal A 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20

De Akkers V 13:57 14:07 14:17 14:27 ..... 14:37 ..... 14:47 ..... 14:57 15:02 15:06 15:12 15:16 15:22 15:26

Spijkenisse Centrum V 14:00 14:10 14:20 14:30 ..... 14:40 ..... 14:50 ..... 15:00 15:05 15:09 15:15 15:19 15:25 15:29Spijkenisse Centrum V 14:00 14:10 14:20 14:30 ..... 14:40 ..... 14:50 ..... 15:00 15:05 15:09 15:15 15:19 15:25 15:29

Hoogvliet V 14:04 14:14 14:24 14:34 ..... 14:44 ..... 14:54 ..... 15:04 15:09 15:13 15:19 15:23 15:29 15:33

Poortugaal V 14:08 14:18 14:28 14:38 ..... 14:48 ..... 14:58 ..... 15:08 15:13 15:17 15:23 15:27 15:33 15:37

Slinge V 14:16 14:26 14:36 14:46 14:53 14:56 15:03 15:06 15:12 15:16 15:21 15:25 15:31 15:35 15:41 15:45

Zuidplein V 14:18 14:28 14:38 14:48 14:55 14:58 15:05 15:08 15:15 15:18 15:23 15:27 15:33 15:37 15:43 15:47

Rijnhaven V 14:22 14:32 14:42 14:52 14:59 15:02 15:09 15:12 15:18 15:22 15:27 15:31 15:37 15:41 15:47 15:51

Beurs V 14:26 14:36 14:46 14:56 15:04 15:06 15:14 15:16 15:23 15:26 15:32 15:36 15:42 15:46 15:52 15:56

Rotterdam Centraal A 14:30 14:40 14:50 15:00 15:07 15:10 15:17 15:20 15:26 15:30 15:35 15:39 15:45 15:49 15:55 15:59

De Akkers V 15:32 15:36 15:42 15:46 15:52 15:57 16:02 16:07 16:12 16:16 16:22 16:25 16:31 16:36 16:42 16:45

Spijkenisse Centrum V 15:35 15:39 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15 16:19 16:25 16:28 16:35 16:39 16:45 16:48

Hoogvliet V 15:39 15:43 15:49 15:54 15:59 16:04 16:09 16:14 16:19 16:23 16:29 16:32 16:39 16:43 16:49 16:52

Poortugaal V 15:43 15:47 15:53 15:58 16:03 16:08 16:13 16:18 16:23 16:27 16:33 16:36 16:43 16:47 16:53 16:56

Slinge V 15:51 15:55 16:01 16:05 16:11 16:16 16:21 16:25 16:31 16:35 16:41 16:44 16:50 16:55 17:01 17:04

Zuidplein V 15:53 15:57 16:03 16:08 16:13 16:18 16:23 16:28 16:33 16:37 16:43 16:46 16:53 16:57 17:03 17:06

Rijnhaven V 15:57 16:01 16:07 16:11 16:17 16:22 16:27 16:32 16:37 16:41 16:47 16:50 16:56 17:01 17:07 17:10

Beurs V 16:02 16:06 16:12 16:16 16:22 16:27 16:32 16:36 16:42 16:46 16:52 16:55 17:01 17:05 17:11 17:15

Rotterdam Centraal A 16:05 16:09 16:15 16:19 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:49 16:55 16:58 17:04 17:09 17:15 17:18

De Akkers V 16:51 16:56 17:02 17:06 17:11 17:16 17:22 17:26 17:33 17:36 17:46 17:56 18:06 18:16 18:27 18:34

Spijkenisse Centrum V 16:55 16:59 17:05 17:09 17:15 17:19 17:25 17:29 17:36 17:39 17:49 17:59 18:09 18:19 18:30 18:37

Hoogvliet V 16:59 17:03 17:09 17:13 17:19 17:23 17:29 17:33 17:40 17:43 17:53 18:03 18:13 18:23 18:34 18:41

Poortugaal V 17:03 17:07 17:13 17:17 17:23 17:27 17:33 17:37 17:44 17:47 17:57 18:07 18:17 18:27 18:38 18:45

Slinge V 17:10 17:15 17:21 17:25 17:30 17:35 17:41 17:45 17:51 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 18:46 18:52

Zuidplein V 17:13 17:17 17:23 17:27 17:33 17:37 17:43 17:47 17:54 17:57 18:07 18:17 18:27 18:37 18:48 18:55

Rijnhaven V 17:16 17:21 17:27 17:31 17:36 17:41 17:47 17:51 17:58 18:01 18:11 18:21 18:31 18:41 18:52 18:59

Beurs V 17:21 17:25 17:31 17:36 17:41 17:46 17:52 17:56 18:02 18:06 18:16 18:26 18:36 18:46 18:57 19:03

Rotterdam Centraal A 17:24 17:29 17:35 17:39 17:44 17:49 17:55 17:59 18:06 18:09 18:19 18:29 18:39 18:49 19:00 19:07

De Akkers V 18:47 19:02 19:17 19:32 19:47 20:02 20:17 20:32 20:47 21:02 21:17 21:32 21:47 22:02 22:17 22:32

Spijkenisse Centrum V 18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:20 21:35 21:50 22:05 22:20 22:35

Hoogvliet V 18:54 19:09 19:24 19:39 19:54 20:09 20:24 20:39 20:54 21:09 21:24 21:39 21:54 22:09 22:24 22:39

Poortugaal V 18:58 19:13 19:28 19:43 19:58 20:13 20:28 20:43 20:58 21:13 21:28 21:43 21:58 22:13 22:28 22:43

Slinge V 19:06 19:21 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:20 21:35 21:50 22:05 22:20 22:35 22:50

Zuidplein V 19:08 19:23 19:38 19:53 20:08 20:23 20:38 20:53 21:08 21:23 21:38 21:53 22:08 22:23 22:38 22:53

Rijnhaven V 19:12 19:27 19:42 19:57 20:12 20:27 20:42 20:57 21:12 21:27 21:42 21:57 22:12 22:27 22:42 22:57

Beurs V 19:16 19:31 19:46 20:01 20:16 20:31 20:46 21:01 21:16 21:31 21:46 22:01 22:16 22:31 22:46 23:01

Rotterdam Centraal A 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:20 21:35 21:50 22:05 22:20 22:35 22:50 23:05

De Akkers V 22:47 23:02 23:17 23:32 23:47 0:02

Spijkenisse Centrum V 22:50 23:05 23:20 23:35 23:50 0:05

Hoogvliet V 22:54 23:09 23:24 23:39 23:54 0:09

Poortugaal V 22:58 23:13 23:28 23:43 23:58 0:13

Slinge V 23:05 23:20 23:35 23:50 0:05 0:20

Zuidplein V 23:08 23:23 23:38 23:53 0:08 0:23

Rijnhaven V 23:12 23:27 23:42 23:57 0:12 0:27

Beurs V 23:16 23:31 23:46 0:01 0:16 0:31

Rotterdam Centraal A 23:20 23:35 23:50 0:05 0:20 0:35Rotterdam Centraal A 23:20 23:35 23:50 0:05 0:20 0:35



Dienstregeling Metro D A = aankomst, V = vertrek

Zaterdag HEEN Rotterdam Centraal - Slinge - De Akkers

Rotterdam Centraal V 6:41 6:56 7:11 7:26 7:41 7:56 8:11 8:26 8:41 8:56 9:11 9:26 9:41 ..... 9:56 10:11

Beurs V 6:44 6:59 7:14 7:29 7:44 7:59 8:14 8:29 8:44 8:59 9:14 9:29 9:44 ..... 9:59 10:14

Rijnhaven V 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:03 8:18 8:33 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 ..... 10:03 10:18

Zuidplein V 6:52 7:07 7:22 7:37 7:52 8:07 8:22 8:37 8:52 9:07 9:22 9:37 9:52 ..... 10:07 10:22

Slinge V 6:55 7:10 7:25 7:40 7:55 8:10 8:25 8:40 8:55 9:10 9:25 9:40 9:55 ..... 10:10 10:25

Poortugaal V 7:02 7:17 7:32 7:47 8:02 8:17 8:32 8:47 9:02 9:17 9:32 9:47 10:02 10:14 10:17 10:32

Hoogvliet V 7:06 7:21 7:36 7:51 8:06 8:21 8:36 8:51 9:06 9:21 9:36 9:51 10:06 10:17 10:21 10:36

Spijkenisse Centrum V 7:10 7:25 7:40 7:55 8:10 8:25 8:40 8:55 9:10 9:25 9:40 9:55 10:10 10:21 10:25 10:40

De Akkers A 7:14 7:29 7:44 7:59 8:14 8:29 8:44 8:59 9:14 9:29 9:44 9:59 10:14 10:25 10:29 10:44

Rotterdam Centraal V 10:26 10:41 ..... 10:56 11:07 11:16 11:27 11:37 11:46 11:57 12:07 12:17 12:27 12:37 12:47 12:57

Beurs V 10:29 10:44 ..... 10:59 11:10 11:19 11:30 11:40 11:49 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00

Rijnhaven V 10:33 10:48 ..... 11:03 11:15 11:24 11:35 11:45 11:54 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05

Zuidplein V 10:37 10:52 ..... 11:07 11:18 11:27 11:38 11:48 11:57 12:08 12:18 12:28 12:38 12:48 12:58 13:08

Slinge V 10:40 10:55 ..... 11:10 11:21 11:30 11:41 11:51 12:00 12:11 12:21 12:31 12:41 12:51 13:01 13:11

Poortugaal V 10:47 11:02 11:14 11:17 11:29 11:38 11:49 11:59 12:08 12:19 12:29 12:39 12:49 12:59 13:09 13:19

Hoogvliet V 10:51 11:06 11:17 11:21 11:32 11:41 11:52 12:02 12:11 12:22 12:32 12:42 12:52 13:02 13:12 13:22

Spijkenisse Centrum V 10:55 11:10 11:21 11:25 11:36 11:45 11:56 12:06 12:15 12:26 12:36 12:46 12:56 13:06 13:16 13:26

De Akkers A 10:59 11:14 11:25 11:29 11:40 11:49 12:00 12:10 12:19 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30

Rotterdam Centraal V 16:37 16:47 16:57 17:07 17:17 17:27 17:37 17:47 17:56 18:10 18:26

Beurs V en verder elke 10 minuten 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 17:59 18:12 18:29

Rijnhaven V volgens dit patroon t/m 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:03 18:17 18:33

Zuidplein V 16:48 16:58 17:08 17:18 17:28 17:38 17:48 17:58 18:07 18:21 18:37

Slinge V 16:51 17:01 17:11 17:21 17:31 17:41 17:51 18:01 18:10 18:23 18:40

Poortugaal V 16:59 17:09 17:19 17:29 17:39 17:49 17:59 18:09 18:17 18:31 18:47

Hoogvliet V en verder elke 10 minuten 17:02 17:12 17:22 17:32 17:42 17:52 18:02 18:12 18:21 18:34 18:51

Spijkenisse Centrum V volgens dit patroon t/m 17:06 17:16 17:26 17:36 17:46 17:56 18:06 18:16 18:25 18:38 18:55

De Akkers V 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:29 18:42 18:59

Rotterdam Centraal V 18:41 18:56 19:11 19:26 19:41 19:56 20:11 20:26 20:41 20:56 21:11 21:26 21:41 21:56 22:11 22:26

Beurs V 18:44 18:59 19:14 19:29 19:44 19:59 20:14 20:29 20:44 20:59 21:14 21:29 21:44 21:59 22:14 22:29

Rijnhaven V 18:48 19:03 19:18 19:33 19:48 20:03 20:18 20:33 20:48 21:03 21:18 21:33 21:48 22:03 22:18 22:33

Zuidplein V 18:52 19:07 19:22 19:37 19:52 20:07 20:22 20:37 20:52 21:07 21:22 21:37 21:52 22:07 22:22 22:37

Slinge V 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 20:55 21:10 21:25 21:40 21:55 22:10 22:25 22:40

Poortugaal V 19:02 19:17 19:32 19:47 20:02 20:17 20:32 20:47 21:02 21:17 21:32 21:47 22:02 22:17 22:32 22:47

Hoogvliet V 19:06 19:21 19:36 19:51 20:06 20:21 20:36 20:51 21:06 21:21 21:36 21:51 22:06 22:21 22:36 22:51

Spijkenisse Centrum V 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 20:55 21:10 21:25 21:40 21:55 22:10 22:25 22:40 22:55

De Akkers A 19:14 19:29 19:44 19:59 20:14 20:29 20:44 20:59 21:14 21:29 21:44 21:59 22:14 22:29 22:44 22:59

Rotterdam Centraal V 22:41 22:56 23:11 23:26 23:41 23:56 0:11 0:26 0:41

Beurs V 22:44 22:59 23:14 23:29 23:44 23:59 0:14 0:29 0:44Beurs V 22:44 22:59 23:14 23:29 23:44 23:59 0:14 0:29 0:44

Rijnhaven V 22:48 23:03 23:18 23:33 23:48 0:03 0:18 0:33 0:48

Zuidplein V 22:52 23:07 23:22 23:37 23:52 0:07 0:22 0:37 0:52

Slinge A/V 22:55 23:10 23:25 23:40 23:55 0:10 0:25 0:40 0:55

Poortugaal V 23:02 23:17 23:32 23:47 0:02 0:17 0:32 ..... .....

Hoogvliet V 23:06 23:21 23:36 23:51 0:06 0:21 0:36 ..... .....

Spijkenisse Centrum V 23:10 23:25 23:40 23:55 0:10 0:25 0:40 ..... .....

De Akkers A 23:14 23:29 23:44 23:59 0:14 0:29 0:44 ..... .....



Dienstregeling Metro D A = aankomst, V = vertrek

Zaterdag TERUG De Akkers - Slinge - Rotterdam Centraal

De Akkers V ..... ..... ..... 6:47 7:02 7:17 7:32 7:47 8:02 8:17 8:32 8:47 9:02 9:17 9:32 9:47

Spijkenisse Centrum V ..... ..... ..... 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50

Hoogvliet V ..... ..... ..... 6:54 7:09 7:24 7:39 7:54 8:09 8:24 8:39 8:54 9:09 9:24 9:39 9:54

Poortugaal V ..... ..... ..... 6:58 7:13 7:28 7:43 7:58 8:13 8:28 8:43 8:58 9:13 9:28 9:43 9:58

Slinge V 6:21 6:36 6:51 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05

Zuidplein V 6:23 6:38 6:53 7:08 7:23 7:38 7:53 8:08 8:23 8:38 8:53 9:08 9:23 9:38 9:53 10:08

Rijnhaven V 6:27 6:42 6:57 7:12 7:27 7:42 7:57 8:12 8:27 8:42 8:57 9:12 9:27 9:42 9:57 10:12

Beurs V 6:31 6:46 7:01 7:16 7:31 7:46 8:01 8:16 8:31 8:46 9:01 9:16 9:31 9:46 10:01 10:16

Rotterdam Centraal A 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20

De Akkers V 10:02 10:17 10:27 10:37 10:47 10:57 11:07 11:17 11:27 11:37

Spijkenisse Centrum V 10:05 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 en verder elke 10 minuten 

Hoogvliet V 10:09 10:24 10:34 10:44 10:54 11:04 11:14 11:24 11:34 11:44 volgens dit patroon t/m 

Poortugaal V 10:13 10:28 10:38 10:48 10:58 11:08 11:18 11:28 11:38 11:48

Slinge V 10:20 10:35 10:46 10:56 11:06 11:16 11:26 11:36 11:46 11:56

Zuidplein V 10:23 10:38 10:48 10:58 11:08 11:18 11:28 11:38 11:48 11:58

Rijnhaven V 10:27 10:42 10:52 11:02 11:12 11:22 11:32 11:42 11:52 12:02 en verder elke 10 minuten 

Beurs V 10:31 10:46 10:57 11:06 11:16 11:27 11:36 11:46 11:57 12:06 volgens dit patroon t/m 

Rotterdam Centraal A 10:35 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10

De Akkers V 15:27 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47 16:57 17:06 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17

Spijkenisse Centrum V 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:09 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20

Hoogvliet V 15:34 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:13 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24

Poortugaal V 15:38 15:48 15:58 16:08 16:18 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:17 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28

Slinge V 15:46 15:56 16:06 16:16 16:26 16:36 16:46 16:56 17:06 17:16 17:25 17:35 17:51 18:05 18:21 18:35

Zuidplein V 15:48 15:58 16:08 16:18 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:27 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38

Rijnhaven V 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:12 17:22 17:31 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42

Beurs V 15:56 16:06 16:16 16:26 16:36 16:46 16:56 17:06 17:16 17:26 17:35 17:46 18:02 18:16 18:32 18:46

Rotterdam Centraal A 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:39 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50

De Akkers V 18:32 18:47 19:02 19:17 19:32 19:47 20:02 20:17 20:32 20:47 21:02 21:17 21:32 21:47 22:02 22:17

Spijkenisse Centrum V 18:35 18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:20 21:35 21:50 22:05 22:20

Hoogvliet V 18:39 18:54 19:09 19:24 19:39 19:54 20:09 20:24 20:39 20:54 21:09 21:24 21:39 21:54 22:09 22:24

Poortugaal V 18:43 18:58 19:13 19:28 19:43 19:58 20:13 20:28 20:43 20:58 21:13 21:28 21:43 21:58 22:13 22:28

Slinge V 18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:20 21:35 21:50 22:05 22:20 22:35

Zuidplein V 18:53 19:08 19:23 19:38 19:53 20:08 20:23 20:38 20:53 21:08 21:23 21:38 21:53 22:08 22:23 22:38

Rijnhaven V 18:57 19:12 19:27 19:42 19:57 20:12 20:27 20:42 20:57 21:12 21:27 21:42 21:57 22:12 22:27 22:42

Beurs V 19:01 19:16 19:31 19:46 20:01 20:16 20:31 20:46 21:01 21:16 21:31 21:46 22:01 22:16 22:31 22:46

Rotterdam Centraal A 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:20 21:35 21:50 22:05 22:20 22:35 22:50

De Akkers V 22:32 22:47 23:02 23:17 23:32 23:47 0:02

Spijkenisse Centrum V 22:35 22:50 23:05 23:20 23:35 23:50 0:05Spijkenisse Centrum V 22:35 22:50 23:05 23:20 23:35 23:50 0:05

Hoogvliet V 22:39 22:54 23:09 23:24 23:39 23:54 0:09

Poortugaal V 22:43 22:58 23:13 23:28 23:43 23:58 0:13

Slinge V 22:50 23:05 23:20 23:35 23:50 0:05 0:20

Zuidplein V 22:53 23:08 23:23 23:38 23:53 0:08 0:23

Rijnhaven V 22:57 23:12 23:27 23:42 23:57 0:12 0:27

Beurs V 23:01 23:16 23:31 23:46 0:01 0:16 0:31

Rotterdam Centraal A 23:05 23:20 23:35 23:50 0:05 0:20 0:35



Dienstregeling Metro D A = aankomst, V = vertrek

Zon-en feestdagen HEEN Rotterdam Centraal - Slinge - De Akkers

Rotterdam Centraal V 7:56 8:11 8:26 8:41 8:56 9:11 9:26 9:41 9:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:24 11:30

Beurs V 7:59 8:14 8:29 8:44 8:59 9:14 9:29 9:44 9:59 10:14 10:29 10:44 10:58 11:13 11:27 11:32

Rijnhaven V 8:03 8:18 8:33 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:31 11:37

Zuidplein V 8:07 8:22 8:37 8:52 9:07 9:22 9:37 9:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:35 11:41

Slinge A/V 8:10 8:25 8:40 8:55 9:10 9:25 9:40 9:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:38 11:44

Poortugaal V 8:17 8:32 8:47 9:02 9:17 9:32 9:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:45 .....

Hoogvliet V 8:21 8:36 8:51 9:06 9:21 9:36 9:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:20 11:35 11:49 .....

Spijkenisse Centrum V 8:25 8:40 8:55 9:10 9:25 9:40 9:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:24 11:39 11:53 .....

De Akkers A 8:29 8:44 8:59 9:14 9:29 9:44 9:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:28 11:43 11:57 .....

Rotterdam Centraal V 11:39 11:45 11:54 12:00 12:09 12:15 12:24 12:30 12:39 12:45 12:54

Beurs V 11:42 11:47 11:57 12:02 12:12 12:17 12:27 12:32 12:42 12:47 12:57 en verder elke 15 minuten 

Rijnhaven V 11:46 11:52 12:01 12:07 12:16 12:22 12:31 12:37 12:46 12:52 13:01 volgens dit patroon t/m 

Zuidplein V 11:50 11:56 12:05 12:11 12:20 12:26 12:35 12:41 12:50 12:56 13:05

Slinge A/V 11:53 11:59 12:08 12:14 12:23 12:29 12:38 12:44 12:53 12:59 13:08

Poortugaal V 12:00 ..... 12:15 ..... 12:30 ..... 12:45 ..... 13:00 ..... 13:15

Hoogvliet V 12:04 ..... 12:19 ..... 12:34 ..... 12:49 ..... 13:04 ..... 13:19 en verder elke 15 minuten 

Spijkenisse Centrum V 12:08 ..... 12:23 ..... 12:38 ..... 12:53 ..... 13:08 ..... 13:23 volgens dit patroon t/m 

De Akkers A 12:12 ..... 12:27 ..... 12:42 ..... 12:57 ..... 13:12 ..... 13:27

Rotterdam Centraal V 17:39 17:44 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11 19:26 19:41 19:56 20:11 20:26 20:41 20:56 21:11

Beurs V 17:42 17:47 17:59 18:14 18:29 18:44 18:59 19:14 19:29 19:44 19:59 20:14 20:29 20:44 20:59 21:14

Rijnhaven V 17:46 17:51 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:33 19:48 20:03 20:18 20:33 20:48 21:03 21:18

Zuidplein V 17:50 17:55 18:07 18:22 18:37 18:52 19:07 19:22 19:37 19:52 20:07 20:22 20:37 20:52 21:07 21:22

Slinge A/V 17:53 17:58 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 20:55 21:10 21:25

Poortugaal V 18:00 ..... 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:32 19:47 20:02 20:17 20:32 20:47 21:02 21:17 21:32

Hoogvliet V 18:04 ..... 18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 19:36 19:51 20:06 20:21 20:36 20:51 21:06 21:21 21:36

Spijkenisse Centrum V 18:08 ..... 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 20:55 21:10 21:25 21:40

De Akkers A 18:12 ..... 18:29 18:44 18:59 19:14 19:29 19:44 19:59 20:14 20:29 20:44 20:59 21:14 21:29 21:44

Rotterdam Centraal V 21:26 21:41 21:56 22:11 22:26 22:41 22:56 23:11 23:26 23:41 23:56 0:11 0:26 0:41

Beurs V 21:29 21:44 21:59 22:14 22:29 22:44 22:59 23:14 23:29 23:44 23:59 0:14 0:29 0:44

Rijnhaven V 21:33 21:48 22:03 22:18 22:33 22:48 23:03 23:18 23:33 23:48 0:03 0:18 0:33 0:48

Zuidplein V 21:37 21:52 22:07 22:22 22:37 22:52 23:07 23:22 23:37 23:52 0:07 0:22 0:37 0:52

Slinge A/V 21:40 21:55 22:10 22:25 22:40 22:55 23:10 23:25 23:40 23:55 0:10 0:25 0:40 0:55

Poortugaal V 21:47 22:02 22:17 22:32 22:47 23:02 23:17 23:32 23:47 0:02 0:17 0:32 ..... .....

Hoogvliet V 21:51 22:06 22:21 22:36 22:51 23:06 23:21 23:36 23:51 0:06 0:21 0:36 ..... .....

Spijkenisse Centrum V 21:55 22:10 22:25 22:40 22:55 23:10 23:25 23:40 23:55 0:10 0:25 0:40 ..... .....

De Akkers A 21:59 22:14 22:29 22:44 22:59 23:14 23:29 23:44 23:59 0:14 0:29 0:44 ..... .....

Dienstregeling Metro D A = aankomst, V = vertrekD

Zon-en feestdagen TERUG De Akkers - Slinge - Rotterdam Centraal

De Akkers V ..... ..... ..... 8:02 8:17 8:32 8:47 9:02 9:17 9:32 9:47 10:02 10:17 10:34 ..... 10:49

Spijkenisse Centrum V ..... ..... ..... 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:37 ..... 10:52

Hoogvliet V ..... ..... ..... 8:09 8:24 8:39 8:54 9:09 9:24 9:39 9:54 10:09 10:24 10:41 ..... 10:56

Poortugaal V ..... ..... ..... 8:13 8:28 8:43 8:58 9:13 9:28 9:43 9:58 10:13 10:28 10:45 ..... 11:00

Slinge V 7:36 7:51 8:06 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:52 11:02 11:07

Zuidplein V 7:38 7:53 8:08 8:23 8:38 8:53 9:08 9:23 9:38 9:53 10:08 10:23 10:38 10:55 11:05 11:10

Rijnhaven V 7:42 7:57 8:12 8:27 8:42 8:57 9:12 9:27 9:42 9:57 10:12 10:27 10:42 10:59 11:08 11:14

Beurs V 7:46 8:01 8:16 8:31 8:46 9:01 9:16 9:31 9:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:03 11:13 11:18

Rotterdam Centraal A 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:07 11:16 11:22

De Akkers V ..... 11:04 11:13 11:19 ..... 11:34 ..... 11:49 ..... 12:04 .....

Spijkenisse Centrum V ..... 11:07 11:17 11:22 ..... 11:37 ..... 11:52 ..... 12:07 ..... en verder elke 15 minuten 

Hoogvliet V ..... 11:11 11:21 11:26 ..... 11:41 ..... 11:56 ..... 12:11 ..... volgens dit patroon t/m 

Poortugaal V ..... 11:15 11:25 11:30 ..... 11:45 ..... 12:00 ..... 12:15 .....

Slinge V 11:17 11:22 11:32 11:37 11:47 11:52 12:02 12:07 12:17 12:22 12:32

Zuidplein V 11:20 11:25 11:35 11:40 11:49 11:55 12:04 12:10 12:19 12:25 12:34

Rijnhaven V 11:23 11:29 11:38 11:44 11:53 11:59 12:08 12:14 12:23 12:29 12:38 en verder elke 15 minuten 

Beurs V 11:28 11:33 11:43 11:48 11:57 12:03 12:12 12:18 12:27 12:33 12:42 volgens dit patroon t/m 

Rotterdam Centraal A 11:31 11:37 11:46 11:52 12:01 12:07 12:16 12:22 12:31 12:37 12:46

De Akkers V ..... 17:03 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:32 19:47 20:02 20:17 20:32

Spijkenisse Centrum V ..... 17:06 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35

Hoogvliet V ..... 17:10 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:54 19:09 19:24 19:39 19:54 20:09 20:24 20:39

Poortugaal V ..... 17:14 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13 19:28 19:43 19:58 20:13 20:28 20:43

Slinge V 17:17 17:21 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50

Zuidplein V 17:19 17:24 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:23 19:38 19:53 20:08 20:23 20:38 20:53

Rijnhaven V 17:23 17:28 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 19:12 19:27 19:42 19:57 20:12 20:27 20:42 20:57

Beurs V 17:27 17:32 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:16 19:31 19:46 20:01 20:16 20:31 20:46 21:01

Rotterdam Centraal A 17:31 17:36 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05

De Akkers V 20:47 21:02 21:17 21:32 21:47 22:02 22:17 22:32 22:47 23:02 23:17 23:32 23:47 0:02

Spijkenisse Centrum V 20:50 21:05 21:20 21:35 21:50 22:05 22:20 22:35 22:50 23:05 23:20 23:35 23:50 0:05

Hoogvliet V 20:54 21:09 21:24 21:39 21:54 22:09 22:24 22:39 22:54 23:09 23:24 23:39 23:54 0:09

Poortugaal V 20:58 21:13 21:28 21:43 21:58 22:13 22:28 22:43 22:58 23:13 23:28 23:43 23:58 0:13

Slinge V 21:05 21:20 21:35 21:50 22:05 22:20 22:35 22:50 23:05 23:20 23:35 23:50 0:05 0:20

Zuidplein V 21:08 21:23 21:38 21:53 22:08 22:23 22:38 22:53 23:08 23:23 23:38 23:53 0:08 0:23

Rijnhaven V 21:12 21:27 21:42 21:57 22:12 22:27 22:42 22:57 23:12 23:27 23:42 23:57 0:12 0:27

Beurs V 21:16 21:31 21:46 22:01 22:16 22:31 22:46 23:01 23:16 23:31 23:46 0:01 0:16 0:31

Rotterdam Centraal A 21:20 21:35 21:50 22:05 22:20 22:35 22:50 23:05 23:20 23:35 23:50 0:05 0:20 0:35
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14 Dienstregeling 2014 van metro   Geldig vanaf 1/19/2014

stations HEEN TERUG stationsnaam zone       Dagen met een afwijkende dienstregeling

▼ ▲ Maandag 25 dec. 2014 t/m vrijdag 2 januari 2015:

< > Rotterdam Centraal ( T ) 5300 Vakantiedienst

< > Stadhuis ( T ) 5300 Donderdag 25 dec. 2014: 1e Kerstdag Zondag

< > Beurs ( T ) 5300 Vrijdag 26 dec. 2014: 2e Kerstdag Zondag

< > Leuvehaven ( T ) 5300 Woensdag 31 dec. 2014: Oudejaarsdag

< > Wilhelminaplein ( T ) 5314 Vakantiedienst, laatste ritten ca. 20 uur

< > Rijnhaven ( T ) 5314 Donderdag 1 jan. 2015: Zondag

< > Maashaven ( T ) 5314 Vrijdag 3 april 2015: Goede Vrijdag

< > Zuidplein ( T ) 5314 Vakantiedienst

< > Slinge ( T ) 5314 Maandag 6 april 2015: 2e Paasdag Zondag

< > Rhoon ( T ) 5316 Maandag 27 april 2015: Koningsdag Zaterdag

< > Poortugaal ( T ) 5316 Donderdag 14 mei 2015: Hemelvaartsdag Zondag

< > Tussenwater ( T ) 5326 Vrijdag 15 mei 2015: dag na Hemelvaartsdag

< > Hoogvliet ( T ) 5326 Vakantiedienst

< > Zalmplaat ( T ) 5326 Maandag 25 mei 2015: 2e Pinksterdag Zondag

< > Spijkenisse Centrum ( T ) 5336 Zaterdag 4 juli t/m zondag 23 augustus 2015:

< > Heemraadlaan ( T ) 5336 Vakantiedienst

< > De Akkers ( T ) 5336

( T ) = Rolstoeltoegankelijke halte De vakantiedienst is vermeld in de grijze tabellen

Raadpleeg vooraf voor eventuele defecten van liften www.ret.nl en geldt in de volgende perioden:

Maandag 25 dec. 2014 t/m vrijdag 2 januari 2015

Vrijdag 3 april 2015: Goede Vrijdag

Vrijdag 15 mei 2015: dag na Hemelvaartsdag

Zaterdag 4 juli t/m zondag 23 augustus 2015

                           Reisinformatie

Ov-informatie van adres naar adres:

Telefoon: 0900 - 9292 (€ 0,70/minuut)

Internet:  www.9292.nl en www.ret.nl

Kijk voor meer actuele reisinformatie op www.ret.nl 

of download de RET App.

Bij de RET Servicepunten helpen we u graag

persoonlijk op weg met een reisadvies.

De RET Servicepunten zijn:

Rotterdam Centraal, openingstijden:

Maandag t/m vrijdag: 7:00 - 22:00

D

        Vakantiedienst

Op zondagen in de vakantiedienst wordt volgens de normale 

zondagdienstregeling gereden

Maandag t/m vrijdag: 7:00 - 22:00

Zaterdag: 7:00 - 22:00

Zondag: 7:00 - 22:00

Metrostation Beurs (Zuidhal), openingstijden:

Maandag t/m donderdag: 7:00 - 17:00

Vrijdag: 7:00 - 21:30

Zaterdag: 9:30 - 17:30

Zondag: 9:30 - 17:30

Busstation Zuidplein, openingstijden:

Maandag t/m donderdag: 7:00 - 19:00

Vrijdag: 7:00 - 21:30

Zaterdag: 9:30 - 17:30

Zondag: 9:30 - 17:30

Servicewinkel Laan op Zuid 2 (bij metrostation

Wilhelminaplein), openingstijden:

Maandag t/m donderdag: 9:00 - 17:00

Vrijdag: 9:00 - 21:00

Zaterdag en zondag: Gesloten

                           Disclaimer

Vermelde tijden zijn bij benadering. Wijzigingen

voorbehouden. De RET is wettelijk niet aansprake-

lijk voor schade veroorzaakt door welke afwijking

van de dienstregeling dan ook. Bij het gebruik zijn

De tijden van de vet gedrukte haltes zijn vermeld in de tabellen. de algemene vervoervoorwaarden van toepassing,

die te lezen zijn op www.ret.nl.

© RET



Dienstregeling Metro D A = aankomst, V = vertrek

Maandag t/m vrijdag HEEN Rotterdam Centraal - Slinge - De Akkers

Rotterdam Centraal V ..... 5:41 5:56 6:11 6:26 ..... ..... 6:41 ..... ..... 6:56 ..... 7:06 7:15 7:25 7:29

Beurs V ..... 5:44 5:59 6:14 6:29 ..... ..... 6:44 ..... ..... 6:59 ..... 7:09 7:18 7:28 7:31

Rijnhaven V ..... 5:48 6:03 6:18 6:33 ..... ..... 6:48 ..... ..... 7:03 ..... 7:13 7:22 7:32 7:36

Zuidplein V ..... 5:52 6:07 6:22 6:37 ..... ..... 6:52 ..... ..... 7:07 ..... 7:17 7:26 7:36 7:40

Slinge V ..... 5:55 6:10 6:25 6:40 ..... ..... 6:55 ..... ..... 7:10 ..... 7:20 7:29 7:39 7:43

Rhoon V 5:43 6:00 6:15 6:30 6:45 6:51 6:57 7:00 7:07 7:10 7:15 7:21 7:25 7:34 7:44 7:48

Poortugaal V 5:45 6:02 6:17 6:32 6:47 6:53 6:59 7:02 7:09 7:12 7:17 7:23 7:27 7:36 7:46 7:50

Hoogvliet V 5:49 6:06 6:21 6:36 6:51 6:56 7:02 7:06 7:12 7:15 7:21 7:26 7:31 7:40 7:50 7:53

Spijkenisse Centrum V 5:53 6:10 6:25 6:40 6:55 7:00 7:06 7:10 7:16 7:19 7:25 7:30 7:35 7:44 7:54 7:57

De Akkers A 5:57 6:14 6:29 6:44 6:59 7:04 7:10 7:14 7:20 7:23 7:29 7:34 7:39 7:48 7:58 8:01

Rotterdam Centraal V 7:35 7:39 7:45 7:49 7:55 7:59 8:06 8:09 8:15 8:18 8:25 8:28 8:35 8:38 8:45 8:49

Beurs V 7:38 7:41 7:48 7:51 7:57 8:01 8:08 8:11 8:18 8:21 8:28 8:31 8:38 8:41 8:48 8:52

Rijnhaven V 7:42 7:46 7:52 7:56 8:02 8:06 8:13 8:16 8:22 8:25 8:32 8:35 8:42 8:45 8:52 8:56

Zuidplein V 7:46 7:50 7:56 8:00 8:06 8:10 8:17 8:20 8:26 8:29 8:36 8:39 8:46 8:49 8:56 9:00

Slinge V 7:49 7:53 7:59 8:03 8:08 8:12 8:19 8:22 8:29 8:32 8:39 8:42 8:49 8:52 8:59 9:03

Poortugaal V 7:56 8:00 8:06 8:10 8:16 8:20 8:27 8:30 8:36 8:39 8:46 8:49 8:56 8:59 9:06 9:10

Hoogvliet V 8:00 8:03 8:10 8:13 8:19 8:23 8:30 8:33 8:40 8:43 8:50 8:53 9:00 9:03 9:10 9:14

Spijkenisse Centrum V 8:04 8:07 8:14 8:17 8:23 8:27 8:34 8:37 8:44 8:47 8:54 8:57 9:04 9:07 9:14 9:18

De Akkers A 8:08 8:11 8:18 8:21 8:27 8:31 8:38 8:41 8:48 8:51 8:58 9:01 9:08 9:11 9:18 9:22

Rotterdam Centraal V 8:55 8:58 9:04 9:08 9:18 9:24 9:28 9:37 9:47 9:57 10:07 10:17 10:27 10:37 10:47 10:57

Beurs V 8:58 9:01 9:06 9:10 9:21 9:27 9:30 9:40 9:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00

Rijnhaven V 9:02 9:05 9:11 9:15 9:25 9:31 9:35 9:45 9:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:05

Zuidplein V 9:06 9:09 9:15 9:19 9:29 9:35 9:39 9:48 9:58 10:08 10:18 10:28 10:38 10:48 10:58 11:08

Slinge V 9:09 9:12 9:17 9:21 9:32 9:38 9:42 9:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11

Poortugaal V 9:16 9:19 ..... 9:29 9:39 ..... 9:49 9:59 10:09 10:19 10:29 10:39 10:49 10:59 11:09 11:19

Hoogvliet V 9:20 9:23 ..... 9:32 9:43 ..... 9:52 10:02 10:12 10:22 10:32 10:42 10:52 11:02 11:12 11:22

Spijkenisse Centrum V 9:24 9:27 ..... 9:36 9:47 ..... 9:56 10:06 10:16 10:26 10:36 10:46 10:56 11:06 11:16 11:26

De Akkers A 9:28 9:31 ..... 9:40 9:51 ..... 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30

Rotterdam Centraal V 14:17 14:27 14:37 ..... 14:47 14:57 15:05 15:10 15:15 15:20 15:26

Beurs V en verder elke 10 minuten 14:20 14:30 14:40 ..... 14:50 15:00 15:08 15:13 15:18 15:23 15:29

Rijnhaven V volgens dit patroon t/m 14:25 14:35 14:45 ..... 14:55 15:05 15:12 15:17 15:22 15:27 15:33

Zuidplein V 14:28 14:38 14:48 ..... 14:58 15:08 15:16 15:21 15:26 15:31 15:37

Slinge V 14:31 14:41 14:51 ..... 15:01 15:11 15:19 15:24 15:29 15:34 15:40

Rhoon V 14:36 14:46 14:56 15:00 15:06 15:16 15:24 15:29 15:34 15:39 15:45

Poortugaal V en verder elke 10 minuten 14:39 14:49 14:59 15:02 15:09 15:19 15:26 15:31 15:36 15:41 15:47

Hoogvliet V volgens dit patroon t/m 14:42 14:52 15:02 15:05 15:12 15:22 15:30 15:35 15:40 15:45 15:51

Spijkenisse Centrum V 14:46 14:56 15:06 15:09 15:16 15:26 15:34 15:39 15:44 15:49 15:55

De Akkers A 14:50 15:00 15:10 15:13 15:20 15:30 15:38 15:43 15:48 15:53 15:59

Rotterdam Centraal V 15:29 15:35 15:39 15:45 15:49 15:54 15:59 16:05 16:09 16:14 16:18 16:25 16:29 16:35 16:39 16:45

Beurs V 15:32 15:38 15:42 15:48 15:51 15:57 16:01 16:07 16:11 16:17 16:21 16:27 16:31 16:38 16:41 16:48

Rijnhaven V 15:36 15:42 15:46 15:52 15:56 16:01 16:06 16:12 16:16 16:21 16:26 16:32 16:36 16:42 16:46 16:52

Zuidplein V 15:40 15:46 15:50 15:56 16:00 16:05 16:10 16:16 16:20 16:25 16:29 16:36 16:40 16:46 16:50 16:56

Slinge V 15:43 15:49 15:53 15:59 16:03 16:08 16:12 16:19 16:23 16:28 16:32 16:39 16:43 16:49 16:53 16:59

Poortugaal V 15:50 15:56 16:00 16:06 16:10 16:15 16:20 16:26 16:30 16:35 16:40 16:46 16:50 16:56 17:00 17:06

Hoogvliet V 15:54 16:00 16:04 16:10 16:13 16:19 16:23 16:29 16:33 16:39 16:43 16:49 16:53 17:00 17:03 17:10

Spijkenisse Centrum V 15:58 16:04 16:08 16:14 16:17 16:23 16:27 16:33 16:37 16:43 16:47 16:53 16:57 17:04 17:07 17:14

De Akkers A 16:02 16:08 16:12 16:18 16:21 16:27 16:31 16:37 16:41 16:47 16:51 16:57 17:01 17:08 17:11 17:18

Rotterdam Centraal V 16:49 16:55 16:59 17:05 17:09 17:15 17:19 17:25 17:29 17:35 17:39 17:45 17:49 17:56 17:59 18:05

Beurs V 16:51 16:58 17:01 17:08 17:11 17:18 17:21 17:28 17:32 17:38 17:42 17:48 17:52 17:59 18:02 18:08

Rijnhaven V 16:56 17:02 17:06 17:12 17:16 17:22 17:26 17:32 17:36 17:42 17:46 17:52 17:56 18:03 18:06 18:12

Zuidplein V 17:00 17:06 17:10 17:16 17:20 17:26 17:30 17:36 17:40 17:46 17:50 17:56 18:00 18:07 18:10 18:16

Slinge V 17:03 17:09 17:13 17:19 17:23 17:29 17:33 17:39 17:43 17:49 17:53 17:59 18:03 18:10 18:13 18:19

Poortugaal V 17:10 17:16 17:20 17:26 17:30 17:36 17:40 17:46 17:50 17:56 18:00 18:06 18:10 18:17 18:20 18:26

Hoogvliet V 17:13 17:20 17:23 17:30 17:33 17:40 17:43 17:50 17:54 18:00 18:04 18:10 18:14 18:21 18:24 18:30

Spijkenisse Centrum V 17:17 17:24 17:27 17:34 17:37 17:44 17:47 17:54 17:58 18:04 18:08 18:14 18:18 18:25 18:28 18:34

De Akkers A 17:21 17:28 17:31 17:38 17:41 17:48 17:51 17:58 18:02 18:08 18:12 18:18 18:22 18:29 18:32 18:38

Rotterdam Centraal V 18:09 18:17 18:28 18:37 18:47 18:57 19:05 19:17 19:26 19:39 19:54 20:11 20:24 20:41 20:56 21:11

Beurs V 18:12 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:08 19:20 19:29 19:42 19:57 20:14 20:27 20:44 20:59 21:14

Rijnhaven V 18:16 18:25 18:35 18:44 18:55 19:05 19:13 19:25 19:33 19:46 20:01 20:18 20:31 20:48 21:03 21:18

Zuidplein V 18:20 18:28 18:39 18:48 18:58 19:08 19:16 19:28 19:37 19:50 20:05 20:22 20:35 20:52 21:07 21:22

Slinge V 18:23 18:31 18:41 18:51 19:01 19:11 19:19 19:31 19:40 19:53 20:08 20:25 20:38 20:55 21:10 21:25

Poortugaal V 18:30 18:39 18:49 18:58 19:09 19:19 19:27 19:39 19:47 20:00 20:15 20:32 20:45 21:02 21:17 21:32

Hoogvliet V 18:34 18:42 18:52 19:02 19:12 19:22 19:30 19:42 19:51 20:04 20:19 20:36 20:49 21:06 21:21 21:36

Spijkenisse Centrum V 18:38 18:46 18:56 19:06 19:16 19:26 19:34 19:46 19:55 20:08 20:23 20:40 20:53 21:10 21:25 21:40

De Akkers A 18:42 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:38 19:50 19:59 20:12 20:27 20:44 20:57 21:14 21:29 21:44

Rotterdam Centraal V 21:26 21:40 21:56 22:11 22:26 22:41 22:56 23:11 23:26 23:41 23:56 0:11 0:26 0:41

Beurs V 21:29 21:43 21:59 22:14 22:29 22:44 22:59 23:14 23:29 23:44 23:59 0:14 0:29 0:44

Rijnhaven V 21:33 21:47 22:03 22:18 22:33 22:48 23:03 23:18 23:33 23:48 0:03 0:18 0:33 0:48

Zuidplein V 21:37 21:51 22:07 22:22 22:37 22:52 23:07 23:22 23:37 23:52 0:07 0:22 0:37 0:52

Slinge V 21:40 21:54 22:10 22:25 22:40 22:55 23:10 23:25 23:40 23:55 0:10 0:25 0:40 0:55

Poortugaal V 21:47 22:01 22:17 22:32 22:47 23:02 23:17 23:32 23:47 0:02 0:17 0:32 ..... .....

Hoogvliet V 21:51 22:05 22:21 22:36 22:51 23:06 23:21 23:36 23:51 0:06 0:21 0:36 ..... .....

Spijkenisse Centrum V 21:55 22:09 22:25 22:40 22:55 23:10 23:25 23:40 23:55 0:10 0:25 0:40 ..... .....

De Akkers A 21:59 22:13 22:29 22:44 22:59 23:14 23:29 23:44 23:59 0:14 0:29 0:44 ..... .....



Dienstregeling Metro D A = aankomst, V = vertrek

Maandag t/m vrijdag TERUG De Akkers - Slinge - Rotterdam Centraal

De Akkers V ..... ..... ..... 5:47 6:02 6:17 ..... 6:33 6:43 6:53 ..... 7:02 7:06 7:12 7:16 7:22

Spijkenisse Centrum V ..... ..... ..... 5:50 6:05 6:20 ..... 6:36 6:46 6:56 ..... 7:05 7:09 7:15 7:19 7:25

Hoogvliet V ..... ..... ..... 5:54 6:09 6:24 ..... 6:40 6:50 7:00 ..... 7:09 7:13 7:19 7:23 7:29

Poortugaal V ..... ..... ..... 5:58 6:13 6:28 ..... 6:44 6:54 7:04 ..... 7:13 7:17 7:23 7:27 7:33

Slinge V 5:22 5:36 5:51 6:05 6:20 6:35 6:46 6:51 7:02 7:12 7:17 7:21 7:25 7:31 7:35 7:41

Zuidplein V 5:24 5:38 5:53 6:08 6:23 6:38 6:49 6:54 7:04 7:14 7:19 7:23 7:27 7:33 7:37 7:43

Rijnhaven V 5:28 5:42 5:57 6:12 6:27 6:42 6:52 6:58 7:08 7:18 7:23 7:27 7:31 7:37 7:41 7:47

Beurs V 5:33 5:46 6:01 6:16 6:31 6:46 6:57 7:02 7:13 7:23 7:27 7:32 7:36 7:42 7:46 7:52

Rotterdam Centraal A 5:36 5:50 6:05 6:20 6:35 6:50 7:00 7:06 7:16 7:26 7:31 7:35 7:39 7:45 7:49 7:55

De Akkers V 7:26 7:32 7:36 7:42 7:46 7:52 7:56 8:02 8:06 8:12 8:16 8:22 8:26 8:33 8:37 8:43

Spijkenisse Centrum V 7:29 7:35 7:39 7:45 7:49 7:55 7:59 8:05 8:09 8:15 8:19 8:25 8:29 8:36 8:40 8:46

Hoogvliet V 7:33 7:39 7:43 7:49 7:53 7:59 8:03 8:09 8:13 8:19 8:23 8:29 8:33 8:40 8:44 8:50

Poortugaal V 7:37 7:43 7:47 7:53 7:57 8:03 8:07 8:13 8:17 8:23 8:27 8:33 8:37 8:44 8:48 8:54

Slinge V 7:45 7:51 7:55 8:01 8:05 8:11 8:15 8:21 8:25 8:31 8:35 8:41 8:44 8:51 8:55 9:01

Zuidplein V 7:47 7:53 7:57 8:03 8:07 8:13 8:17 8:23 8:27 8:33 8:37 8:43 8:47 8:54 8:58 9:04

Rijnhaven V 7:51 7:57 8:01 8:07 8:11 8:17 8:21 8:27 8:31 8:37 8:41 8:47 8:51 8:58 9:02 9:08

Beurs V 7:56 8:02 8:06 8:12 8:16 8:22 8:26 8:32 8:36 8:42 8:46 8:52 8:55 9:02 9:06 9:12

Rotterdam Centraal A 7:59 8:05 8:09 8:15 8:19 8:25 8:29 8:35 8:39 8:45 8:49 8:55 8:59 9:06 9:10 9:16

De Akkers V 8:46 8:53 8:56 9:06 9:16 9:26 9:36 9:46 9:57 10:07 10:17 10:27 10:37 10:47 10:57 11:07

Spijkenisse Centrum V 8:49 8:56 8:59 9:09 9:19 9:29 9:39 9:49 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10

Hoogvliet V 8:53 9:00 9:03 9:13 9:23 9:33 9:43 9:53 10:04 10:14 10:24 10:34 10:44 10:54 11:04 11:14

Poortugaal V 8:57 9:04 9:07 9:17 9:27 9:37 9:47 9:57 10:08 10:18 10:28 10:38 10:48 10:58 11:08 11:18

Slinge V 9:05 9:11 9:15 9:25 9:35 9:45 9:55 10:05 10:16 10:26 10:36 10:46 10:56 11:06 11:16 11:26

Zuidplein V 9:07 9:14 9:17 9:27 9:37 9:47 9:57 10:07 10:18 10:28 10:38 10:48 10:58 11:08 11:18 11:28

Rijnhaven V 9:11 9:18 9:21 9:31 9:41 9:51 10:01 10:11 10:22 10:32 10:42 10:52 11:02 11:12 11:22 11:32

Beurs V 9:16 9:22 9:26 9:36 9:46 9:56 10:06 10:15 10:26 10:36 10:46 10:56 11:06 11:16 11:26 11:36

Rotterdam Centraal A 9:19 9:26 9:29 9:39 9:49 9:59 10:09 10:19 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40

De Akkers V 11:17 11:27 11:37 11:47 11:57 12:07 12:17 12:27 12:37 12:47 12:57 13:07 13:17 13:27 13:37 13:47

Spijkenisse Centrum V 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50

Hoogvliet V 11:24 11:34 11:44 11:54 12:04 12:14 12:24 12:34 12:44 12:54 13:04 13:14 13:24 13:34 13:44 13:54

Poortugaal V 11:28 11:38 11:48 11:58 12:08 12:18 12:28 12:38 12:48 12:58 13:08 13:18 13:28 13:38 13:48 13:58

Slinge V 11:36 11:46 11:56 12:06 12:16 12:26 12:36 12:46 12:56 13:06 13:16 13:26 13:36 13:46 13:56 14:06

Zuidplein V 11:38 11:48 11:58 12:08 12:18 12:28 12:38 12:48 12:58 13:08 13:18 13:28 13:38 13:48 13:58 14:08

Rijnhaven V 11:42 11:52 12:02 12:12 12:22 12:32 12:42 12:52 13:02 13:12 13:22 13:32 13:42 13:52 14:02 14:12

Beurs V 11:46 11:56 12:06 12:16 12:26 12:36 12:46 12:56 13:06 13:16 13:26 13:36 13:46 13:56 14:06 14:16

Rotterdam Centraal A 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20

De Akkers V 13:57 14:07 14:17 14:27 ..... 14:37 ..... 14:47 ..... 14:57 15:02 15:06 15:12 15:16 15:22 15:26

Spijkenisse Centrum V 14:00 14:10 14:20 14:30 ..... 14:40 ..... 14:50 ..... 15:00 15:05 15:09 15:15 15:19 15:25 15:29Spijkenisse Centrum V 14:00 14:10 14:20 14:30 ..... 14:40 ..... 14:50 ..... 15:00 15:05 15:09 15:15 15:19 15:25 15:29

Hoogvliet V 14:04 14:14 14:24 14:34 ..... 14:44 ..... 14:54 ..... 15:04 15:09 15:13 15:19 15:23 15:29 15:33

Poortugaal V 14:08 14:18 14:28 14:38 ..... 14:48 ..... 14:58 ..... 15:08 15:13 15:17 15:23 15:27 15:33 15:37

Slinge V 14:16 14:26 14:36 14:46 14:53 14:56 15:03 15:06 15:12 15:16 15:21 15:25 15:31 15:35 15:41 15:45

Zuidplein V 14:18 14:28 14:38 14:48 14:55 14:58 15:05 15:08 15:15 15:18 15:23 15:27 15:33 15:37 15:43 15:47

Rijnhaven V 14:22 14:32 14:42 14:52 14:59 15:02 15:09 15:12 15:18 15:22 15:27 15:31 15:37 15:41 15:47 15:51

Beurs V 14:26 14:36 14:46 14:56 15:04 15:06 15:14 15:16 15:23 15:26 15:32 15:36 15:42 15:46 15:52 15:56

Rotterdam Centraal A 14:30 14:40 14:50 15:00 15:07 15:10 15:17 15:20 15:26 15:30 15:35 15:39 15:45 15:49 15:55 15:59

De Akkers V 15:32 15:36 15:42 15:46 15:52 15:57 16:02 16:07 16:12 16:16 16:22 16:25 16:31 16:36 16:42 16:45

Spijkenisse Centrum V 15:35 15:39 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15 16:19 16:25 16:28 16:35 16:39 16:45 16:48

Hoogvliet V 15:39 15:43 15:49 15:54 15:59 16:04 16:09 16:14 16:19 16:23 16:29 16:32 16:39 16:43 16:49 16:52

Poortugaal V 15:43 15:47 15:53 15:58 16:03 16:08 16:13 16:18 16:23 16:27 16:33 16:36 16:43 16:47 16:53 16:56

Slinge V 15:51 15:55 16:01 16:05 16:11 16:16 16:21 16:25 16:31 16:35 16:41 16:44 16:50 16:55 17:01 17:04

Zuidplein V 15:53 15:57 16:03 16:08 16:13 16:18 16:23 16:28 16:33 16:37 16:43 16:46 16:53 16:57 17:03 17:06

Rijnhaven V 15:57 16:01 16:07 16:11 16:17 16:22 16:27 16:32 16:37 16:41 16:47 16:50 16:56 17:01 17:07 17:10

Beurs V 16:02 16:06 16:12 16:16 16:22 16:27 16:32 16:36 16:42 16:46 16:52 16:55 17:01 17:05 17:11 17:15

Rotterdam Centraal A 16:05 16:09 16:15 16:19 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:49 16:55 16:58 17:04 17:09 17:15 17:18

De Akkers V 16:51 16:56 17:02 17:06 17:11 17:16 17:22 17:26 17:33 17:36 17:46 17:56 18:06 18:16 18:27 18:34

Spijkenisse Centrum V 16:55 16:59 17:05 17:09 17:15 17:19 17:25 17:29 17:36 17:39 17:49 17:59 18:09 18:19 18:30 18:37

Hoogvliet V 16:59 17:03 17:09 17:13 17:19 17:23 17:29 17:33 17:40 17:43 17:53 18:03 18:13 18:23 18:34 18:41

Poortugaal V 17:03 17:07 17:13 17:17 17:23 17:27 17:33 17:37 17:44 17:47 17:57 18:07 18:17 18:27 18:38 18:45

Slinge V 17:10 17:15 17:21 17:25 17:30 17:35 17:41 17:45 17:51 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 18:46 18:52

Zuidplein V 17:13 17:17 17:23 17:27 17:33 17:37 17:43 17:47 17:54 17:57 18:07 18:17 18:27 18:37 18:48 18:55

Rijnhaven V 17:16 17:21 17:27 17:31 17:36 17:41 17:47 17:51 17:58 18:01 18:11 18:21 18:31 18:41 18:52 18:59

Beurs V 17:21 17:25 17:31 17:36 17:41 17:46 17:52 17:56 18:02 18:06 18:16 18:26 18:36 18:46 18:57 19:03

Rotterdam Centraal A 17:24 17:29 17:35 17:39 17:44 17:49 17:55 17:59 18:06 18:09 18:19 18:29 18:39 18:49 19:00 19:07

De Akkers V 18:47 19:02 19:17 19:32 19:47 20:02 20:17 20:32 20:47 21:02 21:17 21:32 21:47 22:02 22:17 22:32

Spijkenisse Centrum V 18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:20 21:35 21:50 22:05 22:20 22:35

Hoogvliet V 18:54 19:09 19:24 19:39 19:54 20:09 20:24 20:39 20:54 21:09 21:24 21:39 21:54 22:09 22:24 22:39

Poortugaal V 18:58 19:13 19:28 19:43 19:58 20:13 20:28 20:43 20:58 21:13 21:28 21:43 21:58 22:13 22:28 22:43

Slinge V 19:06 19:21 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:20 21:35 21:50 22:05 22:20 22:35 22:50

Zuidplein V 19:08 19:23 19:38 19:53 20:08 20:23 20:38 20:53 21:08 21:23 21:38 21:53 22:08 22:23 22:38 22:53

Rijnhaven V 19:12 19:27 19:42 19:57 20:12 20:27 20:42 20:57 21:12 21:27 21:42 21:57 22:12 22:27 22:42 22:57

Beurs V 19:16 19:31 19:46 20:01 20:16 20:31 20:46 21:01 21:16 21:31 21:46 22:01 22:16 22:31 22:46 23:01

Rotterdam Centraal A 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:20 21:35 21:50 22:05 22:20 22:35 22:50 23:05

De Akkers V 22:47 23:02 23:17 23:32 23:47 0:02

Spijkenisse Centrum V 22:50 23:05 23:20 23:35 23:50 0:05

Hoogvliet V 22:54 23:09 23:24 23:39 23:54 0:09

Poortugaal V 22:58 23:13 23:28 23:43 23:58 0:13

Slinge V 23:05 23:20 23:35 23:50 0:05 0:20

Zuidplein V 23:08 23:23 23:38 23:53 0:08 0:23

Rijnhaven V 23:12 23:27 23:42 23:57 0:12 0:27

Beurs V 23:16 23:31 23:46 0:01 0:16 0:31

Rotterdam Centraal A 23:20 23:35 23:50 0:05 0:20 0:35Rotterdam Centraal A 23:20 23:35 23:50 0:05 0:20 0:35



Dienstregeling Metro D A = aankomst, V = vertrek

Zaterdag HEEN Rotterdam Centraal - Slinge - De Akkers

Rotterdam Centraal V 6:41 6:56 7:11 7:26 7:41 7:56 8:11 8:26 8:41 8:56 9:11 9:26 9:41 ..... 9:56 10:11

Beurs V 6:44 6:59 7:14 7:29 7:44 7:59 8:14 8:29 8:44 8:59 9:14 9:29 9:44 ..... 9:59 10:14

Rijnhaven V 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:03 8:18 8:33 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 ..... 10:03 10:18

Zuidplein V 6:52 7:07 7:22 7:37 7:52 8:07 8:22 8:37 8:52 9:07 9:22 9:37 9:52 ..... 10:07 10:22

Slinge V 6:55 7:10 7:25 7:40 7:55 8:10 8:25 8:40 8:55 9:10 9:25 9:40 9:55 ..... 10:10 10:25

Poortugaal V 7:02 7:17 7:32 7:47 8:02 8:17 8:32 8:47 9:02 9:17 9:32 9:47 10:02 10:14 10:17 10:32

Hoogvliet V 7:06 7:21 7:36 7:51 8:06 8:21 8:36 8:51 9:06 9:21 9:36 9:51 10:06 10:17 10:21 10:36

Spijkenisse Centrum V 7:10 7:25 7:40 7:55 8:10 8:25 8:40 8:55 9:10 9:25 9:40 9:55 10:10 10:21 10:25 10:40

De Akkers A 7:14 7:29 7:44 7:59 8:14 8:29 8:44 8:59 9:14 9:29 9:44 9:59 10:14 10:25 10:29 10:44

Rotterdam Centraal V 10:26 10:41 ..... 10:56 11:07 11:16 11:27 11:37 11:46 11:57 12:07 12:17 12:27 12:37 12:47 12:57

Beurs V 10:29 10:44 ..... 10:59 11:10 11:19 11:30 11:40 11:49 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00

Rijnhaven V 10:33 10:48 ..... 11:03 11:15 11:24 11:35 11:45 11:54 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05

Zuidplein V 10:37 10:52 ..... 11:07 11:18 11:27 11:38 11:48 11:57 12:08 12:18 12:28 12:38 12:48 12:58 13:08

Slinge V 10:40 10:55 ..... 11:10 11:21 11:30 11:41 11:51 12:00 12:11 12:21 12:31 12:41 12:51 13:01 13:11

Poortugaal V 10:47 11:02 11:14 11:17 11:29 11:38 11:49 11:59 12:08 12:19 12:29 12:39 12:49 12:59 13:09 13:19

Hoogvliet V 10:51 11:06 11:17 11:21 11:32 11:41 11:52 12:02 12:11 12:22 12:32 12:42 12:52 13:02 13:12 13:22

Spijkenisse Centrum V 10:55 11:10 11:21 11:25 11:36 11:45 11:56 12:06 12:15 12:26 12:36 12:46 12:56 13:06 13:16 13:26

De Akkers A 10:59 11:14 11:25 11:29 11:40 11:49 12:00 12:10 12:19 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30

Rotterdam Centraal V 16:37 16:47 16:57 17:07 17:17 17:27 17:37 17:47 17:56 18:10 18:26

Beurs V en verder elke 10 minuten 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 17:59 18:12 18:29

Rijnhaven V volgens dit patroon t/m 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:03 18:17 18:33

Zuidplein V 16:48 16:58 17:08 17:18 17:28 17:38 17:48 17:58 18:07 18:21 18:37

Slinge V 16:51 17:01 17:11 17:21 17:31 17:41 17:51 18:01 18:10 18:23 18:40

Poortugaal V 16:59 17:09 17:19 17:29 17:39 17:49 17:59 18:09 18:17 18:31 18:47

Hoogvliet V en verder elke 10 minuten 17:02 17:12 17:22 17:32 17:42 17:52 18:02 18:12 18:21 18:34 18:51

Spijkenisse Centrum V volgens dit patroon t/m 17:06 17:16 17:26 17:36 17:46 17:56 18:06 18:16 18:25 18:38 18:55

De Akkers V 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:29 18:42 18:59

Rotterdam Centraal V 18:41 18:56 19:11 19:26 19:41 19:56 20:11 20:26 20:41 20:56 21:11 21:26 21:41 21:56 22:11 22:26

Beurs V 18:44 18:59 19:14 19:29 19:44 19:59 20:14 20:29 20:44 20:59 21:14 21:29 21:44 21:59 22:14 22:29

Rijnhaven V 18:48 19:03 19:18 19:33 19:48 20:03 20:18 20:33 20:48 21:03 21:18 21:33 21:48 22:03 22:18 22:33

Zuidplein V 18:52 19:07 19:22 19:37 19:52 20:07 20:22 20:37 20:52 21:07 21:22 21:37 21:52 22:07 22:22 22:37

Slinge V 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 20:55 21:10 21:25 21:40 21:55 22:10 22:25 22:40

Poortugaal V 19:02 19:17 19:32 19:47 20:02 20:17 20:32 20:47 21:02 21:17 21:32 21:47 22:02 22:17 22:32 22:47

Hoogvliet V 19:06 19:21 19:36 19:51 20:06 20:21 20:36 20:51 21:06 21:21 21:36 21:51 22:06 22:21 22:36 22:51

Spijkenisse Centrum V 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 20:55 21:10 21:25 21:40 21:55 22:10 22:25 22:40 22:55

De Akkers A 19:14 19:29 19:44 19:59 20:14 20:29 20:44 20:59 21:14 21:29 21:44 21:59 22:14 22:29 22:44 22:59

Rotterdam Centraal V 22:41 22:56 23:11 23:26 23:41 23:56 0:11 0:26 0:41

Beurs V 22:44 22:59 23:14 23:29 23:44 23:59 0:14 0:29 0:44Beurs V 22:44 22:59 23:14 23:29 23:44 23:59 0:14 0:29 0:44

Rijnhaven V 22:48 23:03 23:18 23:33 23:48 0:03 0:18 0:33 0:48

Zuidplein V 22:52 23:07 23:22 23:37 23:52 0:07 0:22 0:37 0:52

Slinge A/V 22:55 23:10 23:25 23:40 23:55 0:10 0:25 0:40 0:55

Poortugaal V 23:02 23:17 23:32 23:47 0:02 0:17 0:32 ..... .....

Hoogvliet V 23:06 23:21 23:36 23:51 0:06 0:21 0:36 ..... .....

Spijkenisse Centrum V 23:10 23:25 23:40 23:55 0:10 0:25 0:40 ..... .....

De Akkers A 23:14 23:29 23:44 23:59 0:14 0:29 0:44 ..... .....



Dienstregeling Metro D A = aankomst, V = vertrek

Zaterdag TERUG De Akkers - Slinge - Rotterdam Centraal

De Akkers V ..... ..... ..... 6:47 7:02 7:17 7:32 7:47 8:02 8:17 8:32 8:47 9:02 9:17 9:32 9:47

Spijkenisse Centrum V ..... ..... ..... 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50

Hoogvliet V ..... ..... ..... 6:54 7:09 7:24 7:39 7:54 8:09 8:24 8:39 8:54 9:09 9:24 9:39 9:54

Poortugaal V ..... ..... ..... 6:58 7:13 7:28 7:43 7:58 8:13 8:28 8:43 8:58 9:13 9:28 9:43 9:58

Slinge V 6:21 6:36 6:51 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05

Zuidplein V 6:23 6:38 6:53 7:08 7:23 7:38 7:53 8:08 8:23 8:38 8:53 9:08 9:23 9:38 9:53 10:08

Rijnhaven V 6:27 6:42 6:57 7:12 7:27 7:42 7:57 8:12 8:27 8:42 8:57 9:12 9:27 9:42 9:57 10:12

Beurs V 6:31 6:46 7:01 7:16 7:31 7:46 8:01 8:16 8:31 8:46 9:01 9:16 9:31 9:46 10:01 10:16

Rotterdam Centraal A 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20

De Akkers V 10:02 10:17 10:27 10:37 10:47 10:57 11:07 11:17 11:27 11:37

Spijkenisse Centrum V 10:05 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 en verder elke 10 minuten 

Hoogvliet V 10:09 10:24 10:34 10:44 10:54 11:04 11:14 11:24 11:34 11:44 volgens dit patroon t/m 

Poortugaal V 10:13 10:28 10:38 10:48 10:58 11:08 11:18 11:28 11:38 11:48

Slinge V 10:20 10:35 10:46 10:56 11:06 11:16 11:26 11:36 11:46 11:56

Zuidplein V 10:23 10:38 10:48 10:58 11:08 11:18 11:28 11:38 11:48 11:58

Rijnhaven V 10:27 10:42 10:52 11:02 11:12 11:22 11:32 11:42 11:52 12:02 en verder elke 10 minuten 

Beurs V 10:31 10:46 10:57 11:06 11:16 11:27 11:36 11:46 11:57 12:06 volgens dit patroon t/m 

Rotterdam Centraal A 10:35 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10

De Akkers V 15:27 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47 16:57 17:06 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17

Spijkenisse Centrum V 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:09 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20

Hoogvliet V 15:34 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:13 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24

Poortugaal V 15:38 15:48 15:58 16:08 16:18 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:17 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28

Slinge V 15:46 15:56 16:06 16:16 16:26 16:36 16:46 16:56 17:06 17:16 17:25 17:35 17:51 18:05 18:21 18:35

Zuidplein V 15:48 15:58 16:08 16:18 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:27 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38

Rijnhaven V 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:12 17:22 17:31 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42

Beurs V 15:56 16:06 16:16 16:26 16:36 16:46 16:56 17:06 17:16 17:26 17:35 17:46 18:02 18:16 18:32 18:46

Rotterdam Centraal A 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:39 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50

De Akkers V 18:32 18:47 19:02 19:17 19:32 19:47 20:02 20:17 20:32 20:47 21:02 21:17 21:32 21:47 22:02 22:17

Spijkenisse Centrum V 18:35 18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:20 21:35 21:50 22:05 22:20

Hoogvliet V 18:39 18:54 19:09 19:24 19:39 19:54 20:09 20:24 20:39 20:54 21:09 21:24 21:39 21:54 22:09 22:24

Poortugaal V 18:43 18:58 19:13 19:28 19:43 19:58 20:13 20:28 20:43 20:58 21:13 21:28 21:43 21:58 22:13 22:28

Slinge V 18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:20 21:35 21:50 22:05 22:20 22:35

Zuidplein V 18:53 19:08 19:23 19:38 19:53 20:08 20:23 20:38 20:53 21:08 21:23 21:38 21:53 22:08 22:23 22:38

Rijnhaven V 18:57 19:12 19:27 19:42 19:57 20:12 20:27 20:42 20:57 21:12 21:27 21:42 21:57 22:12 22:27 22:42

Beurs V 19:01 19:16 19:31 19:46 20:01 20:16 20:31 20:46 21:01 21:16 21:31 21:46 22:01 22:16 22:31 22:46

Rotterdam Centraal A 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05 21:20 21:35 21:50 22:05 22:20 22:35 22:50

De Akkers V 22:32 22:47 23:02 23:17 23:32 23:47 0:02

Spijkenisse Centrum V 22:35 22:50 23:05 23:20 23:35 23:50 0:05Spijkenisse Centrum V 22:35 22:50 23:05 23:20 23:35 23:50 0:05

Hoogvliet V 22:39 22:54 23:09 23:24 23:39 23:54 0:09

Poortugaal V 22:43 22:58 23:13 23:28 23:43 23:58 0:13

Slinge V 22:50 23:05 23:20 23:35 23:50 0:05 0:20

Zuidplein V 22:53 23:08 23:23 23:38 23:53 0:08 0:23

Rijnhaven V 22:57 23:12 23:27 23:42 23:57 0:12 0:27

Beurs V 23:01 23:16 23:31 23:46 0:01 0:16 0:31

Rotterdam Centraal A 23:05 23:20 23:35 23:50 0:05 0:20 0:35



Dienstregeling Metro D A = aankomst, V = vertrek

Zon-en feestdagen HEEN Rotterdam Centraal - Slinge - De Akkers

Rotterdam Centraal V 7:56 8:11 8:26 8:41 8:56 9:11 9:26 9:41 9:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:24 11:30

Beurs V 7:59 8:14 8:29 8:44 8:59 9:14 9:29 9:44 9:59 10:14 10:29 10:44 10:58 11:13 11:27 11:32

Rijnhaven V 8:03 8:18 8:33 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:31 11:37

Zuidplein V 8:07 8:22 8:37 8:52 9:07 9:22 9:37 9:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:35 11:41

Slinge A/V 8:10 8:25 8:40 8:55 9:10 9:25 9:40 9:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:38 11:44

Poortugaal V 8:17 8:32 8:47 9:02 9:17 9:32 9:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:45 .....

Hoogvliet V 8:21 8:36 8:51 9:06 9:21 9:36 9:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:20 11:35 11:49 .....

Spijkenisse Centrum V 8:25 8:40 8:55 9:10 9:25 9:40 9:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:24 11:39 11:53 .....

De Akkers A 8:29 8:44 8:59 9:14 9:29 9:44 9:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:28 11:43 11:57 .....

Rotterdam Centraal V 11:39 11:45 11:54 12:00 12:09 12:15 12:24 12:30 12:39 12:45 12:54

Beurs V 11:42 11:47 11:57 12:02 12:12 12:17 12:27 12:32 12:42 12:47 12:57 en verder elke 15 minuten 

Rijnhaven V 11:46 11:52 12:01 12:07 12:16 12:22 12:31 12:37 12:46 12:52 13:01 volgens dit patroon t/m 

Zuidplein V 11:50 11:56 12:05 12:11 12:20 12:26 12:35 12:41 12:50 12:56 13:05

Slinge A/V 11:53 11:59 12:08 12:14 12:23 12:29 12:38 12:44 12:53 12:59 13:08

Poortugaal V 12:00 ..... 12:15 ..... 12:30 ..... 12:45 ..... 13:00 ..... 13:15

Hoogvliet V 12:04 ..... 12:19 ..... 12:34 ..... 12:49 ..... 13:04 ..... 13:19 en verder elke 15 minuten 

Spijkenisse Centrum V 12:08 ..... 12:23 ..... 12:38 ..... 12:53 ..... 13:08 ..... 13:23 volgens dit patroon t/m 

De Akkers A 12:12 ..... 12:27 ..... 12:42 ..... 12:57 ..... 13:12 ..... 13:27

Rotterdam Centraal V 17:39 17:44 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11 19:26 19:41 19:56 20:11 20:26 20:41 20:56 21:11

Beurs V 17:42 17:47 17:59 18:14 18:29 18:44 18:59 19:14 19:29 19:44 19:59 20:14 20:29 20:44 20:59 21:14

Rijnhaven V 17:46 17:51 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:33 19:48 20:03 20:18 20:33 20:48 21:03 21:18

Zuidplein V 17:50 17:55 18:07 18:22 18:37 18:52 19:07 19:22 19:37 19:52 20:07 20:22 20:37 20:52 21:07 21:22

Slinge A/V 17:53 17:58 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 20:55 21:10 21:25

Poortugaal V 18:00 ..... 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:32 19:47 20:02 20:17 20:32 20:47 21:02 21:17 21:32

Hoogvliet V 18:04 ..... 18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 19:36 19:51 20:06 20:21 20:36 20:51 21:06 21:21 21:36

Spijkenisse Centrum V 18:08 ..... 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 20:55 21:10 21:25 21:40

De Akkers A 18:12 ..... 18:29 18:44 18:59 19:14 19:29 19:44 19:59 20:14 20:29 20:44 20:59 21:14 21:29 21:44

Rotterdam Centraal V 21:26 21:41 21:56 22:11 22:26 22:41 22:56 23:11 23:26 23:41 23:56 0:11 0:26 0:41

Beurs V 21:29 21:44 21:59 22:14 22:29 22:44 22:59 23:14 23:29 23:44 23:59 0:14 0:29 0:44

Rijnhaven V 21:33 21:48 22:03 22:18 22:33 22:48 23:03 23:18 23:33 23:48 0:03 0:18 0:33 0:48

Zuidplein V 21:37 21:52 22:07 22:22 22:37 22:52 23:07 23:22 23:37 23:52 0:07 0:22 0:37 0:52

Slinge A/V 21:40 21:55 22:10 22:25 22:40 22:55 23:10 23:25 23:40 23:55 0:10 0:25 0:40 0:55

Poortugaal V 21:47 22:02 22:17 22:32 22:47 23:02 23:17 23:32 23:47 0:02 0:17 0:32 ..... .....

Hoogvliet V 21:51 22:06 22:21 22:36 22:51 23:06 23:21 23:36 23:51 0:06 0:21 0:36 ..... .....

Spijkenisse Centrum V 21:55 22:10 22:25 22:40 22:55 23:10 23:25 23:40 23:55 0:10 0:25 0:40 ..... .....

De Akkers A 21:59 22:14 22:29 22:44 22:59 23:14 23:29 23:44 23:59 0:14 0:29 0:44 ..... .....

Dienstregeling Metro D A = aankomst, V = vertrekD

Zon-en feestdagen TERUG De Akkers - Slinge - Rotterdam Centraal

De Akkers V ..... ..... ..... 8:02 8:17 8:32 8:47 9:02 9:17 9:32 9:47 10:02 10:17 10:34 ..... 10:49

Spijkenisse Centrum V ..... ..... ..... 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:37 ..... 10:52

Hoogvliet V ..... ..... ..... 8:09 8:24 8:39 8:54 9:09 9:24 9:39 9:54 10:09 10:24 10:41 ..... 10:56

Poortugaal V ..... ..... ..... 8:13 8:28 8:43 8:58 9:13 9:28 9:43 9:58 10:13 10:28 10:45 ..... 11:00

Slinge V 7:36 7:51 8:06 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:52 11:02 11:07

Zuidplein V 7:38 7:53 8:08 8:23 8:38 8:53 9:08 9:23 9:38 9:53 10:08 10:23 10:38 10:55 11:05 11:10

Rijnhaven V 7:42 7:57 8:12 8:27 8:42 8:57 9:12 9:27 9:42 9:57 10:12 10:27 10:42 10:59 11:08 11:14

Beurs V 7:46 8:01 8:16 8:31 8:46 9:01 9:16 9:31 9:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:03 11:13 11:18

Rotterdam Centraal A 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:07 11:16 11:22

De Akkers V ..... 11:04 11:13 11:19 ..... 11:34 ..... 11:49 ..... 12:04 .....

Spijkenisse Centrum V ..... 11:07 11:17 11:22 ..... 11:37 ..... 11:52 ..... 12:07 ..... en verder elke 15 minuten 

Hoogvliet V ..... 11:11 11:21 11:26 ..... 11:41 ..... 11:56 ..... 12:11 ..... volgens dit patroon t/m 

Poortugaal V ..... 11:15 11:25 11:30 ..... 11:45 ..... 12:00 ..... 12:15 .....

Slinge V 11:17 11:22 11:32 11:37 11:47 11:52 12:02 12:07 12:17 12:22 12:32

Zuidplein V 11:20 11:25 11:35 11:40 11:49 11:55 12:04 12:10 12:19 12:25 12:34

Rijnhaven V 11:23 11:29 11:38 11:44 11:53 11:59 12:08 12:14 12:23 12:29 12:38 en verder elke 15 minuten 

Beurs V 11:28 11:33 11:43 11:48 11:57 12:03 12:12 12:18 12:27 12:33 12:42 volgens dit patroon t/m 

Rotterdam Centraal A 11:31 11:37 11:46 11:52 12:01 12:07 12:16 12:22 12:31 12:37 12:46

De Akkers V ..... 17:03 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:32 19:47 20:02 20:17 20:32

Spijkenisse Centrum V ..... 17:06 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35

Hoogvliet V ..... 17:10 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:54 19:09 19:24 19:39 19:54 20:09 20:24 20:39

Poortugaal V ..... 17:14 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13 19:28 19:43 19:58 20:13 20:28 20:43

Slinge V 17:17 17:21 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50

Zuidplein V 17:19 17:24 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:23 19:38 19:53 20:08 20:23 20:38 20:53

Rijnhaven V 17:23 17:28 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 19:12 19:27 19:42 19:57 20:12 20:27 20:42 20:57

Beurs V 17:27 17:32 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:16 19:31 19:46 20:01 20:16 20:31 20:46 21:01

Rotterdam Centraal A 17:31 17:36 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 20:50 21:05

De Akkers V 20:47 21:02 21:17 21:32 21:47 22:02 22:17 22:32 22:47 23:02 23:17 23:32 23:47 0:02

Spijkenisse Centrum V 20:50 21:05 21:20 21:35 21:50 22:05 22:20 22:35 22:50 23:05 23:20 23:35 23:50 0:05

Hoogvliet V 20:54 21:09 21:24 21:39 21:54 22:09 22:24 22:39 22:54 23:09 23:24 23:39 23:54 0:09

Poortugaal V 20:58 21:13 21:28 21:43 21:58 22:13 22:28 22:43 22:58 23:13 23:28 23:43 23:58 0:13

Slinge V 21:05 21:20 21:35 21:50 22:05 22:20 22:35 22:50 23:05 23:20 23:35 23:50 0:05 0:20

Zuidplein V 21:08 21:23 21:38 21:53 22:08 22:23 22:38 22:53 23:08 23:23 23:38 23:53 0:08 0:23

Rijnhaven V 21:12 21:27 21:42 21:57 22:12 22:27 22:42 22:57 23:12 23:27 23:42 23:57 0:12 0:27

Beurs V 21:16 21:31 21:46 22:01 22:16 22:31 22:46 23:01 23:16 23:31 23:46 0:01 0:16 0:31

Rotterdam Centraal A 21:20 21:35 21:50 22:05 22:20 22:35 22:50 23:05 23:20 23:35 23:50 0:05 0:20 0:35



 

 

Bijlage 3 
Overzicht rekenmodellen 











 

 

Bijlage 4 
Overzicht berekende geluidbelastingen locatie ‘Pieter Klobbaertlaan’ 





Tabel: Berekende geluidbelastingen, Bestemmingsplan 'Albrandswaard Noord'; locatie Pieter Klobbaertlaan.
Toets- Toets-
punt hoogte Groene J. van Almonde- Waddings- Pieter Botlek- Waal-/

Kruisweg straat - Hoogvlietse- waard Klobbaert- Pernis Eemhaven
kerkweg - Zwaardijk laan

[m] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)] [dB(A)]
Voorkeurswaarde 48 48 48 - 50 50
Maximale ontheffingswaarde 63 63 63 - 60 60
Reductie ex art. 110g Wgh 2 / 3 / 4 5 5 5 - -

200 1,5 36 28 33 37 43 54
4,5 38 29 34 37 43 54
7,5 40 31 35 36 43 54

201 1,5 32 18 8 37 46 54
4,5 34 19 11 37 46 54
7,5 35 22 15 36 46 54

202 1,5 30 14 17 37 47 54
4,5 32 17 18 37 47 54
7,5 35 21 20 36 47 54

203 1,5 26 11 30 30 47 54
4,5 28 12 31 30 47 54
7,5 29 15 32 29 47 54

204 1,5 21 -8 32 20 48 55
4,5 23 -5 34 22 48 55
7,5 26 1 34 22 48 55

205 1,5 22 - 34 16 49 55
4,5 24 - 36 17 49 55
7,5 25 - 37 18 49 55

206 1,5 34 25 42 16 47 55
4,5 35 26 43 17 47 55
7,5 39 27 44 18 47 55

207 1,5 34 26 43 19 48 55
4,5 36 26 45 21 48 55
7,5 39 28 46 21 48 55

208 1,5 37 29 41 38 44 55
4,5 38 30 43 37 44 55
7,5 41 31 43 37 44 55

209 1,5 30 22 30 35 46 54
4,5 32 24 32 35 46 54
7,5 35 25 33 35 46 54

210 1,5 38 31 34 25 45 54
4,5 39 32 35 27 45 54
7,5 41 33 36 27 45 54

211 1,5 40 32 33 13 42 54
4,5 42 33 34 14 42 54
7,5 43 34 35 15 42 54

212 1,5 27 14 28 34 46 54
4,5 30 17 29 35 46 54
7,5 35 21 31 35 46 54

213 1,5 41 31 32 26 50 54
4,5 41 32 33 28 50 54
7,5 41 32 35 28 50 54

214 1,5 39 30 - - 49 54
4,5 40 31 - - 49 54
7,5 40 31 - - 49 54

: Overschrijding voorkeurswaarde.
: Overschrijding maximale ontheffingswaarde. 

Wegverkeer industrielawaai



 

 

Bijlage 5 
Overzicht berekende geluidbelastingen wijzigingsgebied ‘Visie Molendijk’  





Tabel: Berekende geluidbelastingen, Bestemmingsplan 'Albrandswaard Noord'; wijzigingsgebied Visie Molendijk.
Toets- Toets- Industrie
punt hoogte Rijksweg Groene Stations- Viaduct- Willem Betuwe- metrolijn D Waal-/

A15 Kruisweg straat weg Barentszs- route Eemhaven
straat

[m] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)]
Voorkeurswaarde 48 48 48 48 48 55 55 50
Maximale ontheffingswaarde 53 63 63 63 63 68 68 60
Reductie ex art. 110g Wgh 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4 5 5 5 - - -

100 1,5 51 41 25 15 43 52 46 59
4,5 53 42 27 19 45 54 48 61
7,5 53 43 27 20 46 54 48 62

101 1,5 52 41 26 15 42 52 47 59
4,5 53 43 27 18 44 54 49 61
7,5 53 43 28 19 44 54 49 62

102 1,5 51 44 29 14 37 51 47 58
4,5 53 46 31 19 39 54 52 60
7,5 52 46 31 21 40 53 52 60

103 1,5 47 49 38 19 35 50 59 55
4,5 50 51 39 22 37 53 61 58
7,5 51 51 39 23 36 52 61 58

104 1,5 48 51 57 20 33 50 69 56
4,5 50 53 57 23 35 52 73 57
7,5 50 56 56 23 35 52 73 58

105 1,5 48 56 56 26 32 50 60 55
4,5 49 58 56 27 34 52 64 57
7,5 49 59 56 26 34 52 66 57

106 1,5 51 63 53 29 34 54 68 54
4,5 50 64 54 29 33 54 70 57
7,5 50 65 54 28 32 51 70 57

107 1,5 50 63 50 31 35 55 66 54
4,5 49 63 51 32 32 53 67 56
7,5 49 64 51 32 32 51 68 57

108 1,5 49 53 39 32 31 53 56 56
4,5 50 53 40 32 32 54 57 58
7,5 51 53 41 32 35 56 58 57

109 1,5 48 46 33 22 30 51 53 55
4,5 50 48 34 25 34 53 54 58
7,5 51 49 35 27 36 55 55 58

110 1,5 49 44 30 20 30 52 51 56
4,5 51 45 31 23 32 54 52 58
7,5 53 47 32 27 37 57 53 59

111 1,5 50 44 27 20 36 54 50 58
4,5 52 45 28 22 37 56 51 60
7,5 53 46 31 24 39 58 53 60

112 1,5 53 44 27 20 44 58 51 59
4,5 53 45 28 22 44 58 51 60
7,5 53 46 30 24 44 59 52 60

113 1,5 50 40 24 13 41 53 45 59
4,5 52 41 26 16 43 55 47 61
7,5 53 42 27 21 43 55 48 61

114 1,5 50 43 27 16 39 52 48 58
4,5 52 44 29 19 41 54 50 60
7,5 52 45 30 21 41 53 51 61

115 1,5 49 44 30 16 36 50 51 57
4,5 51 46 31 19 38 53 53 59
7,5 51 47 32 20 39 53 53 60

116 1,5 48 49 35 17 34 50 54 56
4,5 50 50 36 20 36 52 56 58
7,5 50 51 37 25 36 52 57 59

117 1,5 48 53 44 22 34 50 59 55
4,5 50 56 45 25 36 52 61 57
7,5 49 56 46 25 35 52 62 58

118 1,5 47 57 43 24 32 49 60 55
4,5 48 57 44 26 33 51 61 57
7,5 48 58 45 28 33 51 61 56

: Overschrijding voorkeurswaarde.
: Overschrijding maximale ontheffingswaarde. 

RailverkeerWegverkeer



 

 

 



Bijlage 6: 
KuiperCompagnons, 

Concept milieuonderzoek Wijzigingsplan ‘
Slot Valkensteinsedijk 40’,

werknummer: 782.301.00, d.d. 17 november 2011





Wijzigingsplan ‘Slot Valkensteinsedijk 40’ 
Gemeente Albrandswaard        
   
 
Concept milieuonderzoek 

KuiperCompagnons  
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, 
Architectuur, Landschap B.V. 
Atelier RO / milieu / JS / RK / MvdW 
 
werknummer : 782.301.00 
Rotterdam, 17 november 2011 
 



 



Inhoudsopgave blz. 
 

1.  Inleiding.............................................................................................................................. 1 

2.  Geluidhinder ...................................................................................................................... 3 

2.1.  Wettelijk kader .......................................................................................................... 3 
2.1.1. Wegverkeer .................................................................................................... 3 
2.1.2.  Industrie .......................................................................................................... 4 
2.1.3. Hogere waardebeleid gemeente Albrandswaard ........................................... 6 

2.2.  Uitgangspunten geluidsberekeningen ...................................................................... 6 
2.2.1. Wegverkeersgegevens ................................................................................... 7 
2.2.2. Berekeningsmethode wegverkeerslawaai ...................................................... 7 
2.2.3. Berekeningsmethode industrielawaai ............................................................. 8 

2.3.  Berekeningsresultaten .............................................................................................. 9 
2.3.1. Wegverkeerslawaai ........................................................................................ 9 
2.3.2.  Industrielawaai ................................................................................................ 9 
2.3.3. Geluidsreducerende maatregelen ‘Waal-/Eemhaven’ .................................... 9 
2.3.4. Hogere waarden ........................................................................................... 10 

2.4.  Conclusies .............................................................................................................. 10 

3.  Luchtkwaliteit .................................................................................................................. 13 

3.1.  Wettelijk kader ........................................................................................................ 13 
3.2.  Uitgangspunten berekening luchtkwaliteit .............................................................. 13 
3.3.  Berekeningsresultaten ............................................................................................ 15 
3.4.  Conclusies .............................................................................................................. 15 

4.    Externe veiligheid ........................................................................................................... 17 

4.1.   Wettelijk Kader ........................................................................................................ 17 
4.2.   Onderzoek .............................................................................................................. 18 
4.3.  Conclusies .............................................................................................................. 26 

5.  Bedrijven en milieuzonering .......................................................................................... 27 

5.1.  Wettelijk kader ........................................................................................................ 27 
5.2.  Analyse omgeving ................................................................................................... 27 
5.3.  Conclusies .............................................................................................................. 28 

 
 
Inhoudsopgave bijlagen 
 
Bijlage 1 : Overzicht wegverkeersgegevens prognosejaar 2022 
Bijlage 2 :  Overzicht rekenmodel wegverkeerslawaai 
Bijlage 3  :  Overzicht rekenmodel industrieterrein Waal-/Eemhaven 
Bijlage 4 : Berekeningsresultaten Slot Valkensteinsedijk 
Bijlage 5 : Saneringscontouren industrieterrein Botlek/Pernis 
Bijlage 6 : Berekeningsresultaten industrieterrrein Waal-/Eemhaven 
Bijlage 7 : Overzicht rekenmodel en berekeningsresultaten luchtkwaliteit 
Bijlage 8 :    QRA buisleiding A-517 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

Concept milieuonderzoek – Wijzigingsplan ‘Slot Valkensteinsedijk 40’ 
11 november 2011  

1. Inleiding 

Omschrijving planontwikkeling 
Met het wijzigingsplan ‘Slot Valkensteinsedijk 40’ wordt het mogelijk gemaakt om 2 woningen te 
realiseren. De bestaande bebouwing op het perceel wordt gesloopt.  
 
Milieuaspecten in relatie tot het wijzigingsplan 
Voor dit wijzigingsplan dient een (integrale) afweging te worden gemaakt voor verschillende    
milieuaspecten. Omdat de locatie in de omgeving van de Slot Valkensteinsedijk en de industrieter-
reinen ‘Botlek/Pernis’ en ‘Waal-/Eemhaven’ is gelegen, zijn de aspecten geluidhinder (wegver-
keers- en industrielawaai), luchtkwaliteit en externe veiligheid van belang. Daarnaast zijn in de 
omgeving van de locatie bestaande bedrijven aanwezig die milieuhinder kunnen veroorzaken op 
woningen.  
 
Leeswijzer 
In de volgende hoofdstukken worden de uitgangspunten, resultaten en conclusies van de verschil-
lende milieuaspecten afzonderlijk beschreven. Allereerst wordt ingegaan op het aspect geluidhin-
der. Daarna komen achtereenvolgens de aspecten luchtkwaliteit, externe veiligheid en bedrijven 
en milieuzonering aan bod.   
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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. In het 
onderzoek naar wegverkeerslawaai is alleen de Slot Valkensteinsedijk betrokken.  
 
Onderzoekszone 
Overeenkomstig artikel 74 Wgh bevindt zich aan weerszijden van een weg een zone waarbinnen 
akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Voordat nieuwe woningen binnen deze zone kun-
nen worden geprojecteerd dient te worden onderzocht of aan de normen van de Wgh wordt vol-
daan. 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 is er langs de Slot Valkensteinsedijk een zone aanwezig van 250 m (2x1 
rijstrook, buitenstedelijk 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 buitenstedelijk gebied door wegverkeerslawaai. 
 

Bron Voorkeurswaarde Maximale ontheffingswaarde 

Woningen  48 dB (art. 82, lid 1 Wgh) 53 dB (art. 83, lid 1 Wgh) 

Tabel 1: Normenstelling wegverkeerslawaai. 
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Bouwbesluit 2003 
In het Bouwbesluit 2003 is aangegeven wat de karakteristieke geluidwering dient te zijn om een 
binnenwaarde, bij gesloten ramen, te garanderen voor verblijfsgebieden. Voor nieuwe woningen 
mag de geluidsbelasting in verblijfsgebieden niet hoger zijn 33 dB door wegverkeerslawaai. 
 
Reductie geluidsbelastingen wegverkeerslawaai 

Op grond van de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal 
afnemen, mogen de berekende geluidsbelastingen op de gevels worden gereduceerd. Volgens 
artikel 110g Wgh alsmede artikel 3.6 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 
(RMG 2006) 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. Op de Slot Valkensteinsedijk geldt een 
wettelijke rijsnelheid van 60 km/uur, daardoor is een reductie van 5 dB toegepast. 
 
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. Het plan is gelegen in 
de zone van het industrieterreinen ‘Botlek/Pernis’ en ‘Waal-/Eemhaven’. De hierna beschreven 
zones zijn bepaald aan de hand van een inventarisatie van de geluidsbepalende bedrijven, de 
zogenaamde zonerelevante bedrijven. 
 
Onderzoekszone ‘Botlek/Pernis’ 

De zone van het industrieterrein ‘Botlek/Pernis’ is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 22 juni 
1993. Op 18 september 1997 zijn door de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de feitelijke 
geluidscontouren berekend binnen de zone, de zogenoemde saneringscontouren. De bereken-
de 50 dB(A)-contour is gelegen (ruim) binnen de zone van het industrieterrein.  
 
Convenant geluidruimte Waal-/Eemhaven 

Voor het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ is de zogenoemde ‘T+-contour’ het planologisch 
aandachtsgebied rondom het industrieterrein. Deze zone is bij Koninklijk Besluit van 23 juni 
1993 vastgesteld. 
 
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).  
 
In hoofdstuk 3 van de notitie ‘Bepaling hogere waarden Wgh industrielawaai Waal-/Eemhaven’ 
is aangegeven dat voor een plan gelegen binnen de 55 dB(A)-geluidscontour, het ‘communica-
tiegebied’, een berekening van de geluidsbelasting noodzakelijk is. Hiervoor dient te worden 
uitgegaan van het Bronnenmodel 2025. Indien het plan is gelegen buiten de 55 dB(A)-
geluidscontour, het ‘Gebied voor standaard onderzoek’, is een berekening van de geluidsbelas-
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ting niet verplicht, maar wel toegestaan. Op afbeelding 1 zijn deze twee gebieden weergege-
ven. 
 
Het plangebied is gelegen in het ‘communicatiegebied’. Het ‘communicatiegebied’ is het gebied 
tussen de grens van het industrieterrein Waal-/Eemhaven en de 55 dB(A)-geluidscontour. De 
betekenis van dit gebied is dat bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen in dit gebied in een 
zo vroeg mogelijk stadium wordt gecommuniceerd met het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en 
Deltalinqs.  
 

Afbeelding 1:  Indicatieve geluidscontouren industrieterrein Waal-/Eemhaven 2025  
 
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.  
 
Daarnaast staat de Wgh een maximale ontheffingswaarde toe als de nieuwe woningen dienen 
ter vervanging van bestaande geluidsgevoelige objecten. Om dit toe te kunnen passen moet 
aan twee voorwaarden worden voldaan, te weten: 
- het plan niet leidt tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie 

of structuur; 
- het plan niet leidt tot een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing 

op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.  
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In tabel 2 is aangegeven wat de voorkeurswaarde, de maximale ontheffingswaarde en de norm 
voor vervangende nieuwbouw is voor nieuwe woningen door industrielawaai. 
 

Bron Voorkeurswaarde Maximale  ontheffingswaarde Ontheffingswaarde  voor 

vervangende nieuwbouw 

Woningen 50 dB(A) (art. 55, lid 1 Wgh) 55 dB(A) (art. 59 Wgh) 65 dB(A) (art. 61 Wgh) 

Tabel 2: Normstelling industrielawaai. 

 
Bouwbesluit 2003 

In het Bouwbesluit 2003 is aangegeven wat de karakteristieke geluidswering dient te zijn om 
een binnenwaarde, bij gesloten ramen, te garanderen voor verblijfsgebieden. Voor nieuwe wo-
ningen mag de geluidsbelasting in verblijfsgebieden niet hoger zijn 35 dB(A) door industriela-
waai. 
 
2.1.3. Hogere waardebeleid gemeente Albrandswaard 

Het college van Albrandswaard verleent hogere waarden, voor de woningen waarvoor dit nood-
zakelijk 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 wegverkeers- en industrielawaai 
beschreven. Het gaat om de gehanteerde gegevens en de gebruikte berekeningsmethode.  
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2.2.1. 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 2022 van belang, 
10 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan. Voor de autonome groei van het wegverkeer 
in de periode van 2020 tot 2022 is 2,0% per jaar aangehouden.  
 
De gehanteerde wegverkeersgegevens voor de Slot Valkensteinsedijk zijn opgenomen in bijla-
ge 1 ‘Overzicht wegverkeersgegevens prognosejaar 2022’. 
 
2.2.2. Berekeningsmethode wegverkeerslawaai 

Voor de bepaling van de geluidsbelastingen door het wegverkeer zijn berekeningen uitgevoerd 
met Standaardrekenmethode II overeenkomstig het RMG 2006. Voor dit onderzoek is gebruik 
gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu, versie 1.91.  
 
In het opgestelde rekenmodel zijn rijlijnen, gebouwen, bodemgebieden, hoogtelijnen en toets-
punten. Het ontwikkelde rekenmodel voor wegverkeer zijn opgenomen in de bijlage 2 ‘Overzicht 
rekenmodel wegverkeerslawaai’. 
 
Rijlijnen 

Voor de ligging van de Slot Valkensteinsedijk is uitgegaan van de beschikbaar gestelde digitale 
ondergrond van de gemeente.  
 
Bodemgebieden 

In het rekenmodel is als uitgangspunt een akoestisch zachte bodem (standaard bodemfactor is 1) 
gekozen. Alle akoestische harde gebieden zoals verharding en water zijn als specifieke bodem-
gebieden in het rekenmodel ingevoerd.  
 
Hoogtelijnen 

Met behulp van hoogtelijnen is de verhoogde wegligging, ten opzichte van het peil van de omge-
ving, in het model verwerkt. De Slot Valkensteinsedijk ligt circa 2,65 m boven het peil van de om-
geving.  
 
Toetspunten 

In de rekenmodellen zijn toetspunten opgenomen. Op deze punten is de geluidsbelasting inzichte-
lijke gemaakt per weg. De beoordelingshoogte is in overeenstemming met de bouwhoogte die in 
het plan wordt voorzien en de verwachte verdiepingshoogte van de nieuwe woningen. Gerekend 
is op een beoordelingshoogte van 1,5 m, 4,5 m en 7,5 m.  
 
Berekeningswijze wegverkeerslawaai 
Bij toetsing aan de normen voor wegverkeer wordt in de Wgh gewerkt met een gemiddelde 
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.  
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2.2.3. Berekeningsmethode industrielawaai 

Industrieterrein ‘Botlek-Pernis’ 
Voor een bouwplan dat is gelegen in de zone van het industrieterrein ‘Botlek/Pernis’ moeten de 
geluidsbelastingen door dat industrieterrein worden bepaald volgens de ‘Handleiding bouw-
planmodel Botlek-Pernis; versie BP-11-01’.  
 
Industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ 
Het ‘Bronnenmodel 2025’ voor het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ is het bronnenmodel uit de 
Toekomstverkenning T+ voor het jaar 2025 met inbegrip van de update, die in 2010 heeft 
plaatsgevonden. Dit is het akoestisch (reken)model van het industrieterrein Waal-/Eemhaven, 
dat gebaseerd is op de beoogde invulling van de Waal-/Eemhaven in het jaar 2025 overeen-
komstig de Structuurvisie Stadshavens. Het vormt de basis van het geluidsruimteverdeelplan. 
Het Bronnenmodel 2025 en de standaardwerkwijze zijn beschikbaar gesteld door de DCMR 
Milieudienst Rijnmond.  
 
Voor de bepaling van de geluidsbelastingen door de activiteiten op het industrieterrein zijn be-
rekeningen uitgevoerd met Standaardrekenmethode II overeenkomstig de ‘Handleiding Meten 
en Rekenen Industrilawaai’. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het rekenprogramma 
Geomilieu, versie 1.91. 
 
In het opgestelde rekenmodel zijn rijlijnen, gebouwen, bodemgebieden, hoogtelijnen en toets-
punten. Het rekenmodel voor industrielawaai is opgenomen in de bijlage 3 ‘Overzicht rekenmo-
del industrieterrein Waal-/Eemhaven’.  
 
Bronnen 

In het aangeleverde Bronnenmodel 2025 van de DCMR zijn de aanwezige geluidsbronnen van 
het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ ingevoerd.  
 
Bodemgebieden 

In het aangeleverde Bronnenmodel 2025 is gekozen voor het invoeren van akoestisch zachte 
bodems (standaard bodemfactor is 0). Alle akoestische zachte gebieden zoals gras en bermen 
zijn als specifieke bodemgebieden in het rekenmodel ingevoerd. 
 
Hoogtelijnen 

De maaiveldhoogte van het Bronnenmodel 2025 is aangepast. De vaste maaiveldhoogte van 
de bebouwing en de bronnen is verlaagd met 10 m, van +13,60 m naar +3,60 m. 
 
Toetspunten 

In de rekenmodellen zijn toetspunten opgenomen. Op deze punten is de geluidsbelasting inzichte-
lijke gemaakt per weg. De beoordelingshoogte is in overeenstemming met de bouwhoogte die in 
het plan wordt voorzien en de verwachte verdiepingshoogte van de nieuwe woningen. Gerekend 
is op een beoordelingshoogte van 1,5 m, 4,5 m en 7,5 m.  
 
Berekeningswijze industrielawaai 
Bij toetsing aan de normen voor industrielawaai wordt gewerkt met een ‘etmaalwaarde van het 
equivalente geluidsniveau’. De te toetsen waarde is de maatgevende waarde van het equivalente 
geluidsniveau in de dag-, avond- of nachtperiode.  
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Het equivalente geluidniveau in de verschillende perioden wordt als volgt bepaald: 
- dagperiode = berekende geluidsbelasting; 
- avondperiode = berekende geluidsbelasting verhoogd met 5 dB(A); 
- nachtperiode = berekende geluidsbelasting verhoogd met 10 dB(A).  
 
 

2.3. Berekeningsresultaten 

2.3.1. Wegverkeerslawaai 

De maximaal berekende geluidsbelasting door het verkeer op de Slot Valkensteinsedijk is 
36 dB. De voorkeurswaarde wordt niet overschreden. Het vaststellen van hogere waarden is 
niet nodig. Kortom, het aspect wegverkeerslawaai levert geen belemmeringen op voor de reali-
satie van de twee nieuwe woningen. In bijlage 4 ‘Berekeningsresultaten Slot Valkensteinsedijk’ 
zijn de berekende geluidsbelastingen weergegeven. 
  
2.3.2. Industrielawaai 

Industrieterrein ‘Botlek/Pernis’ 
Het plangebied is gelegen in de zone van het industrieterrein ‘Botlek/Pernis’. Uit de sanerings-
contouren blijkt dat het plangebied niet is gelegen binnen de berekende 50 dB(A)-contour. Dit 
heeft tot gevolg dat ter plaatse van de nieuwe woningen de voorkeurswaarde van 50 dB(A) niet 
wordt overschreden. Het vaststellen van hogere waarden is niet nodig. Het industrielawaai af-
komstig van het industrieterrein ‘Botlek/Pernis’ levert geen belemmering op voor de realisatie 
van de twee nieuwe woningen. Een overzicht van de saneringscontouren ten opzichte van het 
plangebied is opgenomen in bijlage 5 ‘Saneringscontouren industrieterrein ‘Botlek/Pernis’.  
 
Industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ 
Een overzicht van de berekende geluidsbelastingen door de activiteiten op het industrieterrein 
Waal-/Eemhaven is opgenomen in bijlage 6 ‘Berekeningsresultaten industrieterrein Waal-/Eem-
haven’. 
 
Uit het onderzoek volgt dat de geluidsbelastingen, veroorzaakt door de activiteiten op het indu-
strieterrein Waal-/Eemhaven ter plaatse van de nieuwe woningen varieert van 46 dB(A) tot en 
met 59 dB(A). Omdat aan de voorwaarden van ‘vervangende nieuwbouw’ (artikel 61 Wgh) 
wordt voldaan, bedraagt de maximale ontheffingswaarde voor deze situatie 65 dB(A). Deze 
waarde wordt niet overschreden.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat deze overschrijdingen in hoofdzaak zijn toe te schrijven aan het 
bedrijf ECT en in beperkte mate de bedrijven RSC, het Waalhaven-zuid rangeerterrein en de 
Waalhaventerminal.  
 
2.3.3. Geluidsreducerende maatregelen ‘Waal-/Eemhaven’ 

De systematiek in de Wgh is zodanig dat eerst moet worden beoordeeld of maatregelen aan de 
bron mogelijk zijn en daarna in het overdrachtsgebied tussen de bron en de woningen.  
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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 geluidssre-
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 
overdrachtsmaatregelen is dan ook niet reëel.  
 
2.3.4. Hogere waarden 

Aangezien het treffen van geluidsreducerende maatregelen niet mogelijk is, is het noodzakelijk 
om hogere waarden vast te stellen. Voor de beide woningen bedraagt dat de hogere waarde 
59 dB(A). Omdat aan de voorwaarden van ‘vervangende nieuwbouw’ wordt voldaan, moeten de 
hogere waarden worden vastgesteld op basis van artikel 60 Wgh.  
 
Voor de nieuwe woningen zijn de volgende ontheffingscriteria van toepassing: 
- de woningen een open plaats opvullen tussen aanwezige (lint-)bebouwing langs de Slot 

Valkensteinsedijk; 
- de woningen worden gesitueerd ter vervanging van bestaande (woon-)bebouwing. 
 
Het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden moet gelijktijdig met het wijzigingsplan ‘Slot 
Valkensteinsedijk 40’ ter inzage worden gelegd. Deze hogere waarden worden door het college 
van Albrandswaard vastgesteld. 
 
Omdat het plangebied is gelegen in het ‘communicatiegebied’ van het industrieterrein Waal-
/Eemhaven is het noodzakelijk om in een zo vroeg mogelijk stadium te communiceren met het 
Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Deltalinqs. 
 
Volgens het Bouwbesluit 2003 moet de karakteristieke geluidswering van de gevels van een 
nieuwe woningen zodanig zijn, zodat de geluidsbelastingen in het verblijfsgebied (bij gesloten 
ramen en deuren) niet meer bedraagt dan 35 dB(A) door industrielawaai.  
 

2.4. Conclusies 

Met het wijzigingsplan ‘Slot Valkensteinsedijk 40’ wordt de realisatie van 2 nieuwe woningen 
mogelijk gemaakt. Deze woningen zijn gelegen in de zone van de Slot Valkensteinsedijk en de 
industrieterreinen ‘Botlek/Pernis’ en ‘Waal-/Eemhaven’.  
 
Slot Valkensteinsedijk 
Ter plaatse van de nieuwe woningen leidt het verkeer op de Slot Valkensteinsedijk niet tot een 
geluidsbelasting boven de voorkeurswaarde. De maximale geluidsbelasting bedraagt 36 dB.  
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Industrieterrein ‘Botlek/Pernis’ 
De nieuwe woningen zijn gelegen binnen de zone van het industrieterrein ‘Botlek/Pernis’. Om-
dat deze woningen buiten de 50 dB(A)-saneringscontour zijn gelegen is de geluidsbelasting ter 
plaatse van de nieuwe woningen lager dan 50 dB(A). Daardoor wordt voldaan aan de voor-
keurswaarde.  
 
Industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ 
De activiteiten op het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ leidt ter plaatse van de nieuwe wonin-
gen tot een geluidsbelasting van maximaal 59 dB(A). Omdat aan de voorwaarden van ‘vervan-
gende nieuwbouw’ (artikel 61 Wgh) wordt voldaan, geldt een ontheffingswaarde van 65 dB(A). 
Deze waarde wordt niet overschreden. 
 
Omdat het plangebied is gelegen in het ‘communicatiegebied’ van het industrieterrein ‘Waal-/ 
Eemhaven’ is het noodzakelijk om in een zo vroeg mogelijk stadium te communiceren met het 
Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Deltalinqs.  
 
Aangezien het treffen van geluidsreducerende maatregelen niet mogelijk is, is het noodzakelijk 
om hogere waarden vast te stellen. De vast te stellen hogere waarden bedraagt voor de beide 
woningen 59 dB(A).  
 
Het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden moet gelijktijdig met het wijzigingsplan ‘Slot 
Valkensteinsedijk 40’ ter inzage worden gelegd. Deze hogere waarden worden door het college 
van Albrandswaard vastgesteld. 
 
Volgens het Bouwbesluit 2003 moet de karakteristieke geluidswering van de gevels van een 
nieuwe woningen zodanig zijn, zodat de geluidsbelastingen in het verblijfsgebied (bij gesloten 
ramen en deuren) niet meer bedragen en 35 dB(A) door industrielawaai.  
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3. Luchtkwaliteit 

3.1. Wettelijk kader 

Op dit moment is de Wet luchtkwaliteit (hoofdstuk 5, titel 5.2 luchtkwaliteitseisen van de Wet 
milieubeheer) van kracht. Het wijzigingsplan ‘Slot Valkensteinsedijk 40’ is gebaseerd op het 
vigerende bestemmingsplan ‘Albrandswaard Noord-West’. Dat bestemmingsplan is vastgesteld 
voor de inwerkingtreding van de Wet luchtkwaliteit. In het overgangsrecht van die wet is gere-
geld dat voor een dergelijke situatie het Besluit Luchtkwaliteit 2005 van toepassing is. 
 
Grenswaarden 
Op grond van het Blk 2005 is onderzocht in hoeverre kan worden voldaan aan de grenswaar-
den van de in dat besluit aangegeven stoffen. Voor wegverkeer zijn met name stikstofdioxide 
(NO2) en fijn stof (PM10) van belang. In het Blk 2005 zijn ook voor andere stoffen zoals lood, 
benzeen en koolmonoxide grenswaarden vastgesteld. Omdat de achtergrondconcentraties van 
deze stoffen laag is en er geen noemenswaardige bijdrage wordt verwacht als gevolg van het 
verkeer op de in de nabijheid van dit project gelegen wegen, zijn deze stoffen buiten beschou-
wing gelaten. 
 
Voor wat betreft de stoffen NO2 en PM10 is het van belang te toetsen aan de jaargemiddelde 
grenswaarde. Deze grenswaarden zijn:  
 
Stoffen Grenswaarden 
NO2  jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m3 
PM10  jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m3  
 24 uurgemiddelde grenswaarde van 50 µg/m3 en mag maximaal 35 dagen per jaar 

worden bereikt 
 
 

3.2. Uitgangspunten berekening luchtkwaliteit 

In het onderzoek zijn in de jaren 2011, 2015 en 2022 (10 jaar na vaststelling) de concentraties 
NO2 en PM10 bepaald.  
 
Wegverkeersgegevens 
De gehanteerde wegverkeersgegevens in bijlage 1 zijn ook gebruikt voor het onderzoek naar 
de luchtkwaliteit. De gegevens voor het prognosejaar 2022 zijn bij de berekeningen voor alle 
rekenjaren gebruikt. Dit kan worden gezien als de worstcase-benadering.  
 
Berekeningsmethode 

Om de luchtkwaliteit te bepalen is een drietal Standaardrekenmethodes (SRM) ontwikkeld. De-
ze rekenmethodes zijn vastgelegd in de ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007’ (Rbl 2007). 
Langs wegen wordt de luchtkwaliteit bepaald met SRM 1 en SRM 2. Het toepassingsbereik 
voor SRM 1 zijn de wegen in stedelijk gebied. SRM 2 wordt gebruikt voor wegen in het buiten-
stedelijk gebied. SRM 3 is ontwikkeld voor het bepalen van de luchtkwaliteit voor (industriële) 
puntbronnen. 
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Het gehanteerde rekenmodel voor de luchtkwaliteitsberekeningen is STACKS. Het rekenmodel 
STACKS is door VROM goedgekeurd voor het bepalen van de luchtkwaliteit langs zowel stede-
lijke als buitenstedelijke wegen als voor puntbronnen. Het luchtkwaliteitsonderzoek is uitge-
voerd met het rekenmodel STACKS. Het rekenmodel STACKS maakt onderdeel uit van Geomi-
lieu, versie 1.91. In bijlage 7 ‘Overzicht rekenmodel en berekeningsresultaten luchtkwaliteit’ is 
een overzicht van het opgestelde rekenmodel weergegeven.  
 
Rekenafstanden 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Rbl 2007. In artikel 70, lid 1 onder b van het Rbl 2007 
is vermeld dat de concentratie NO2 en PM10 op maximaal 10 m uit de rand van de weg wordt 
bepaald.  
 
Wegtype 
Het te hanteren ‘wegtype’ moet representatief zijn voor de Slot Valkensteinsedijk. Om die reden 
is uitgegaan van het wegtype ‘normaal’ (geen bebouwing dicht op de weg).  
 
Bomenfactor 
Voor de bomenfactor is in de berekeningen uitgegaan van 1,5 tussen de adressen Slot Valken-
steinsedijk 19 en Slot Valkensteinsedijk 60. Voor de overige wegdelen van de Slot Valkenstein-
sedijk is uitgegaan van een bomenfactor van 1 (geen bomenrij aanwezig zijn met een onderlin-
ge afstand van minder dan 15 m). 
 
Dubbeltellingcorrectie 
Om de luchtkwaliteit langs wegen te berekenen wordt de bijdrage van verontreinigende stoffen 
door het verkeer op deze wegen opgeteld bij de bijdrage van deze stoffen door specifieke bron-
nen in de directe omgeving en overige bronnen op grotere afstand, bijvoorbeeld snelwegen, 
industrie en landbouw. De bronnen in de directe omgeving en op grotere afstand vormen de 
achtergrondconcentratie. Deze achtergrondconcentratie wordt jaarlijks beschikbaar gesteld (de 
zogenaamde grootschalige concentratiegegevens (GCN)). De achtergrondconcentraties wor-
den weergegeven op vlakken van 1x1 km2. Omdat in deze achtergrondconcentraties ook de 
grootschalige bijdrage van wegverkeer is meegenomen en in het luchtonderzoek deze wegen 
ook worden doorgerekend, vindt in bepaalde mate dubbeltelling plaats. 
 
Over het algemeen is deze dubbeltelling van wegen verwaarloosbaar met uitzondering van de 
bijdrage van snelwegen aan de grootschalige NO2 en PM10 concentratie voor toekomstige jaren. 
Om de dubbeltellingcorrectie te berekenen zijn correcties voor de grootschalige O3 (ozon), NO2 
en PM10-concentraties beschikbaar gesteld. Omdat er geen rijkswegen in de directe omgeving 
van het plan zijn gelegen, is deze correctie niet toegepast. 
 
Fractie stagnatie 
Door de lage intensiteit op de Slot Valkensteinsedijk is ervan uitgegaan dat op deze weg geen 
stagnatie optreedt. Daardoor is de stagnatiefactor gesteld op 0.  
 
Correctie voor zeezout 
In paragraaf 3.6 van de Rbl 2007 is vastgelegd dat het aandeel van PM10 dat zich van nature in 
de lucht bevindt en niet schadelijk is voor de volksgezondheid buiten beschouwing mag worden 
gelaten. Het gaat in Nederland voornamelijk om zeezout.  
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De correctie voor zeezout mag als volgt worden gecorrigeerd: 
- de plaatsafhankelijke correctie voor de jaargemiddelde concentratie bedraagt voor de ge-

meente Albrandswaard 5 µg/m3; 
- de landelijke correctie op het aantal overschrijdingsdagen van de 24 uurgemiddelde concen-

tratie bedraagt 6 dagen. 
 
Ruwheidslengte 
De ruwheidslengte wordt jaarlijks door het KNMI vastgesteld. De ruwheidslengte heeft waarden 
die in het model kunnen worden gevarieerd van 0 tot 1. Een ruwheidslengte van 0 betekent een 
zeer glad oppervlak waarbij een vrijwel ongehinderde verspreiding van de luchtverontreinigende 
stoffen kan plaatsvinden. In een gebied met een ruwheidslengte van 1 komt relatief veel be-
bouwing/bomen voor. Door deze bebouwing/bomen treedt extra turbulentie op waardoor een 
betere verdunning plaatsvindt. In de berekeningen is uitgegaan van de waarde van 0,7362 die 
voor deze locatie in Nederland automatisch wordt gegenereerd door het rekenmodel.  
 
Rekenperiode meteorologie 
Voor de meteorologische gegevens is uitgegaan van de periode van 1995 tot 2004. Voor het 
berekenen van de luchtkwaliteit is het, sinds maart 2009, verplicht met deze meteorologische 
periode te rekenen. 
 

3.3. Berekeningsresultaten  

Een volledig overzicht van de berekeningsresultaten voor de jaren 2011, 2015 en 2022 is opge-
nomen in bijlage 7. In de hierna weergegeven tabel zijn de maximaal berekende concentraties 
NO2 en PM10 per jaar samengevat. Op de resultaten voor PM10 is reeds rekening gehouden met 
de zeezoutcorrectie.  
 

Bron Grens- 

waarden 

Onderzochte jaren 
 2011 2015 2022 

jaargemiddelde NO2  (µg/m3) 40 27 25 21 

jaargemiddelde PM10  (µg/m3) 40 20 19 17 

24 uurgemiddelde PM10  (dagen) 35 9 7 5 

Tabel 3: Berekeningsresultaten luchtkwaliteit per jaar. 

 
Uit de berekeningen blijkt dat de jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10 de grenswaarden 
niet overschrijden. Daarnaast is het aantal overschrijdingsdagen van de PM10 24 uurgemiddelde 
concentratie van 50 µg/m3 lager dan de grenswaarde. Kortom, het aspect luchtkwaliteit levert 
geen belemmeringen op voor de bouwmogelijkheden in het wijzigingsplan ‘Slot Valkensteinse-
dijk 40’. 
 

3.4. Conclusies 

Voor het wijzigingsplan ‘Slot Valkensteinsedijk 40’ is het onderzoek naar luchtkwaliteit opge-
steld op basis van het Blk 2005.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat de gestelde grenswaarden uit het Blk 2005 voor de stoffen NO2 en 
PM10 niet worden overschreden. Daardoor levert het aspect luchtkwaliteit geen belemmering op 
voor de bouwmogelijkheden in dit wijzigingsplan. 
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4.   Externe veiligheid 

4.1.  Wettelijk 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 de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moet worden onderzocht of er sprake is van 
aanwezigheid van risicobronnen in de nabijheid van de locatie waarop het Wro besluit betrek-
king heeft en dienen het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR), en de eventuele 
toename hiervan, beschouwd 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 overschre-
den mag worden. Voor bestaande situaties wordt het niveau van 10-5 per jaar als grenswaarde 
gehanteerd, 10-6 per jaar geldt als richtwaarde. Voor nieuwe situaties geldt een grenswaarde 
van 10-6 per jaar. Een richtwaarde is daarbij niet van toepassing.  
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 perso-
nen 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 verant-
woord.  
 
Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen  
Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Het 
Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buis-
leidingen met gevaarlijke stoffen. De normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi). Daarmee zijn nieuwe kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour niet 
toegestaan. Ook is vastgesteld dat wanneer binnen het invloedsgebied van een buisleiding een 
ruimtelijk besluit wordt genomen, de verantwoordingsplicht van toepassing is. 
 
Het Bevb gaat uit van een belemmerde strook van 4 of 5 meter, afhankelijk van de werkdruk. 
Voor deze strook geldt een bouwverbod en een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 
werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden.     
 
Net als bij het Bevi worden de risicoafstanden en rekenmethodiek die volgen uit het Bevb opge-
nomen in een regeling, de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb).    
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4.2.  Onderzoek 

Bestaand en nieuw 
In het plangebied bevindt zich momenteel een enkele woning met opstallen. In het kader van dit 
wijzigingsplan wordt de woning met opstallen verwijderd en wordt de ontwikkeling van twee 
woningen mogelijk gemaakt. Er is sprake van reeds bestaande rechten.  
 
Analyse kwetsbare objecten 
In het kader van het Bevi zijn woningen kwetsbare objecten indien deze in een dichtheid van 
ten minste 2 woningen per hectare voorkomen. Gezien de bebouwing aan de Slot Valkenstein-
sedijk wordt een dichtheid groter dan 2 woningen per hectare gehaald. In deze analyse wordt er 
daarom van uit gegaan dat sprake is van kwetsbare objecten. In het plangebied bevindt zich in 
de huidige situatie één kwetsbaar object in de vorm van een woning. In de nieuwe situatie wordt 
de toename van één kwetsbaar object voorzien.  
 
Analyse risicobronnen 
Binnen het plangebied spelen meerdere risicobronnen een rol. Het betreft hier meerdere buis-
leidingen, onder andere in een buisleidingenstraat, de Groene Kruisweg en de inrichting Ziegler.  
In afbeelding 1 is weergegeven waar de risicobronnen zijn gelegen. De tabel geeft een over-
zicht van de relevante risicobronnen. De nummering van de risicobronnen correspondeert met 
de tabel. 
 

 
Afbeelding 1: een overzicht van de risicobronnen 
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Nr Naam risicobron Ligging/Adres  Type risicobron Toetsingskader 
1. Buisleidingen-

straat/leiding A-559 
Ten noorden en oosten van 
het plangebied 

Buisleidingen-
straat 

Structuurschema 
Buisleidingen 

2 A-517 Ten noorden en oosten van 
het plangebied 

Buisleiding Bevb 

3  DPO leiding P26 Ten zuiden en westen van 
het plangebied 

Buisleiding Bevb 

4 Groene Kruisweg Ten zuiden van het plange-
bied 

Transportas RNVGS / Btev 

5. Ziegler B.V. Abel Tasmanstraat 41, 
Albrandswaard 

Inrichting RRGS 

 
Omdat (beperkt) kwetsbare objecten binnen het invloedsgebied van deze risicobronnen zijn 
gelegen, dient de veiligheidssituatie ter plaatse te worden beschouwd. In het onderstaande 
wordt elke risicobron afzonderlijk beschouwd. 
 
Visie externe veiligheid 
De gemeente Albrandswaard heeft een Beleidsvisie externe veiligheid opgesteld. In de beleids-
visie externe veiligheid is het plan binnen de 100% letaliteitszone gelegen. Het object betreft 
een kwetsbaar object en wordt daarmee toegelaten binnen de 100% letaliteitszone indien vol-
daan wordt aan de vereiste kwaliteitseisen. In overleg met de brandweer is bepaald welke eisen 
dit zijn. In de verantwoording van het groepsrisico zijn deze eisen genoemd.    
 
Buisleidingenstraat 
Ten noord en oosten van het plangebied is een buisleidingenstraat gelegen, die in beheer is 
van Buisleidingenstraat Nederland. Het vigerend beleidskader van deze buisleidingenstraat is 
het Structuurschema Buisleidingen, dat op termijn vervangen zal worden door de Structuurvisie 
Buisleidingen. Tot de vaststelling van deze structuurvisie dient het Structuurschema in acht te 
worden genomen. In het Structuurschema zijn voor de buisleidingenstraat een veiligheidscon-
tour van 55 meter (bebouwingsvrije zone) en een toetsingszone van 175 meter opgenomen 
(120 meter bovenop de bebouwingsvrije zone). Binnen de bebouwingsvrije zone van 55 meter 
mogen geen categorie 1 objecten (de toenmalige terminologie voor kwetsbare objecten) zoals 
woningen worden geprojecteerd. Binnen de toetsingszone is incidentele bebouwing toegestaan. 
 
De ligging van deze veiligheidscontouren is opgevraagd bij Buisleidingenstraat Nederland. Een 
overzicht van de aangeleverde contouren is opgenomen in afbeelding 2.  
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Afbeelding 2: overzicht bebouwingsvrijezone t.o.v. buisleidingenstraat, bron: Buisleidingenstraat 

Nederland. 
 
De veiligheidszone van 55 meter overlapt het plangebied en reikt tot de kwetsbare bestemmin-
gen (woningen). Echter, vanwege het feit de situatie verbeterd vergeleken met de huidige situa-
tie worden geen problemen voorzien. Beide woningen zijn gelegen binnen de toetsingszone van 
175 meter. De toename van één woning wordt binnen deze zone toegelaten.  
 
Daarmee is het plan conform het Structuurschema buisleidingen. Omdat elke leiding afzonder-
lijk wordt gerekend tot het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) dient voor elke leiding 
uit de leidingenstraat getoetst te worden aan dit besluit. Er bevinden zich tientallen leidingen in 
de leidingenstraat. De PR 10-6 contour van deze leidingen liggen binnen de veiligheidszone van 
55 meter en reiken daarmee niet tot de geprojecteerde woningen. Het invloedsgebied van de 
aardgasleiding A-559 bedraagt 430 meter en overlapt daarmee het plangebied. De overige 
leidingen (PMK-leidingen, 24 inch productenleiding) transporteren brandbare vloeistoffen en zijn 
derhalve K1,K2 of K3 leidingen. Dergelijke leidingen hebben een invloedsgebied  van circa 35 
meter op grond van de professionele risicokaart. Het is daarmee zeer aannemelijk dat de in-
vloedsgebieden van deze leidingen binnen de veiligheidszone van 55 meter zijn gelegen. 
Daarmee behoeft voor deze overige leidingen geen verantwoording te worden opgesteld. Op 
grond van het Bevb wordt een verantwoording opgesteld voor de leiding A-559. 
 
Buisleiding A-559 
Deze leiding wordt beheerd door de Gasunie, transporteert aardgas en heeft op basis van de 
Risicokaart een PR 10-6 contour van 0 meter en een invloedsgebied (1%-letaliteitsgrens) van  
430 meter.  
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In februari 2011 is een QRA uitgevoerd. De resultaten van deze QRA zijn ook opgenomen in de 
visie van de gemeente Albrandswaard.  In afbeelding 3 wordt de Fn-curve van het groepsrisico 
getoond. De overschrijdingsfactor van het groepsrisico bedraagt 0,06 x de oriëntatiewaarde.   
 

 
Afbeelding 3: FN curve van het maatgevende deel van het groepsrisico (huidige situatie) 
 
De overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde bedraagt 0,06. Er is dus sprake van een laag 
groepsrisico. De toename van 1 woning aan de Slot Valkensteinsedijk zal resulteren in een in 
termen van risico verwaarloosbare toename van het groepsrisico. Een verantwoording van het 
groepsrisico is desondanks benodigd.   
 
Mogelijkheden tot voorbereiden van bestrijding en beperking van rampen 

Het maatgevende scenario voor een gasleiding is een fakkelbrandincident. Ontvluchting in het 
geval van een fakkelbrandincident (is zichtbaar voor aanwezigen) is mogelijk, mits er geen bij-
zondere beperkingen zijn ten aanzien van zelfredzaamheid van aanwezigen.   

 
Het treffen van fysieke maatregelen aan de bron of overdrachtsmaatregelen ter beperking van 
het GR ten gevolge van de aardgasleiding is vanwege maatschappelijke en economische mo-
tieven niet reëel en dit ligt buiten het bereik van de initiatiefnemer. Om de kans op een leiding-
breuk te verkleinen, geldt dat in overleg met de leidingbeheerder Gasunie maatregelen getrof-
fen dienen te worden om de ongestoorde ligging van de transportleiding te garanderen. Het 
bevoegd gezag dient in overleg met de leidingbeheerder Gasunie vast te stellen of afdoende 
constructieve en veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, conform het gestelde in de regelgeving 
inzake buisleidingen.  
 
Mogelijkheden tot zelfredzaamheid 
Binnen het invloedsgebied worden twee grondgebonden woningen gerealiseerd. De bebouwing 
is niet specifiek bestemd voor personen met een beperkte zelfredzaamheid. Het gaat om ge-
bouwen met maximaal twee bouwlagen die relatief makkelijk te ontvluchten zijn.  De Slot Val-
kensteinsedijk leidt in westelijke richting uit het invloedsgebied van de leiding. De Veiligheidsre-
gio Rotterdam-Rijnmond (VRR) wordt in het kader van het wettelijk vooroverleg geconsulteerd. 
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Conclusie buisleiding A-559 
Met betrekking tot de buisleiding A-559 is een QRA gemaakt met het rekenprogramma CARO-
LA. Op basis van deze QRA kan gesteld worden dat de waarde van het groepsrisico in de oude 
en nieuwe situatie vergelijkbaar is en onder de oriëntatiewaarde gelegen (0,06 x oriëntatie-
waarde). 
 

Buisleiding A-517 
Ten noorden van het plangebied is de gastransportleiding met kenmerk A-517. Deze gasleiding, 
in eigendom van Gasunie, heeft een uitwendige diameter van circa 30 inch en een werkdruk 
van 66,2 bar. Ter hoogte van het plangebied heeft deze leiding geen PR 10-6 contour. De be-
lemmeringsstrook van deze leiding bedraagt 5 meter. Binnen deze strook geldt een bouwver-
bod en is een omgevingsvergunning benodigd bij het uitvoeren van werken, geen bouwwerken 
zijnde en werkzaamheden. De belemmeringenstrook is niet gelegen binnen het plangebied. Het 
invloedsgebied van de gasleiding ligt op ongeveer 380 meter. Het plangebied ligt geheel binnen 
het invloedsgebied van de leiding.  
          
Omdat binnen het invloedsgebied van deze leiding een ruimtelijk besluit wordt genomen, dient 
een verantwoording van het groepsrisico plaats te vinden. Deze verantwoording bestaat uit de 
onderdelen die in artikel 12 van het Bevb zijn genoemd. Omdat het plan een absolute toename 
van twee woningen mogelijk maakt, is met zekerheid te stellen dat de toename van het groeps-
risico minder dan 10% zal zijn. Een beperkte verantwoording volstaat om deze reden, tenzij de 
oriëntatiewaarde wordt overschreden.   
 
Door KuiperCompagnons is een QRA uitgevoerd (zie bijlage 8) in het kader van de ontwikkelin-
gen in dit wijzigingsplan.  Middels deze QRA is bevestigd dat de PR 10-6 contour op de leiding is 
gelegen en is de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde bepaald. In onderstaande af-
beelding (afbeelding 4) wordt de Fn-curve van het groepsrisico getoond.  

 
Afbeelding 4: FN curve van het maatgevende deel van het groepsrisico (toekomstige situatie) 
 
De overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde bedraagt 0,000132. Er is dus sprake van een 
zeer laag risico. Het wijzigingsplan aan de Slot Valkensteinsedijk heeft geen invloed op de 
waarde van het groepsrisico. Dit komt omdat er in het invloedsgebied per saldo één nieuwe 
woning wordt toegevoegd. Daardoor blijft het toekomstige groepsrisico gelijk ten opzichte van 
de bestaande situatie.  
 
Op grond van het Bevb is een verantwoording noodzakelijk. Deze kan op basis van artikel 8 van 
het Revb beperkt van aard zijn omdat de bijdrage aan het groepsrisico, als gevolg van dit plan, 
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minder dan 10% is. In onderstaand kader is de relevante wettekst uit het Bevb opgenomen, 
waarin is weergegeven uit welke onderdelen een beperkte verantwoording bestaat. 
 
Artikel 12, lid 1, Bevb (relevante artikelen voor een beperkte verantwoording) 
 
Bij de vaststelling van een wijzigingsplan, op grond waarvan de aanleg van een buisleiding of 
de aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar of een beperkt kwetsbaar object wordt toege-
laten, wordt tevens het groepsrisico in het invloedsgebied van de buisleiding verantwoord. In 
de toelichting bij het besluit wordt vermeld: 
a. de aanwezige en de op grond van het besluit te verwachten dichtheid van personen in het 

invloedsgebied van de buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of 
veroorzaken; 

b. het groepsrisico per kilometer buisleiding op het tijdstip waarop het besluit wordt vastgesteld 
en de bijdrage van de in dat besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 
aan de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de lijn die de kans weergeeft op een 
ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-4 per jaar en de kans op 
een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-6 per jaar; 

….. 
….. 
f. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een 

ramp of zwaar ongeval; 
g. de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de buislei-

ding(en) die het groepsrisico mede veroorzaken, om zich in veiligheid te brengen indien zich 
een ramp of zwaar ongeval voordoet. 

 
Te verwachten dichtheid van personen in het invloedsgebied 
In het invloedsgebied van de gasleiding zijn ongeveer 2.416 personen (overdag) aanwezig in de 
huidige situatie. In de nieuwe situatie komen daar circa twee personen bij. Voor een gedetail-
leerd overzicht wordt verwezen naar de uitgevoerde QRA1. De dichtheid neemt niet toe of af als 
gevolg van het bestemmingsplan.  
 

                                                      
1 Kwantitatieve risicoanalyse A517 
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Het groepsrisico per kilometer buisleiding 
In afbeelding 3 is een FN-curve opgenomen. De rode lijn geeft de oriëntatiewaarde weer. In 
onderstaande FN-curve wordt weergegeven dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico in de 
nieuwe situatie niet wordt overschreden. De overschrijdingsfactor bedraagt in zowel de be-
staande (zonder ontwikkeling) als in de nieuwe situatie (met ontwikkeling) 0,000132. Deze 
waarde is dus gelijk voor de bestaande en de nieuwe situatie.  
 
Hieruit blijkt dat het groepsrisico van de buisleiding in de nieuwe situatie minder dan tien pro-
cent toeneemt  ten opzichte van de huidige situatie. Hierdoor wordt bekrachtigd dat het beperkt 
verantwoorden van het groepsrisico afdoende is. 
 
Mogelijkheden tot voorbereiden van bestrijding en beperking van rampen 

Het maatgevende scenario voor een gasleiding is een fakkelbrandincident. Ontvluchting in het 
geval van een fakkelbrandincident (is zichtbaar voor aanwezigen) is mogelijk, mits er geen bij-
zondere beperkingen zijn ten aanzien van zelfredzaamheid van aanwezigen.   

 
Het treffen van fysieke maatregelen aan de bron of overdrachtsmaatregelen ter beperking van 
het GR ten gevolge van de aardgasleiding is vanwege maatschappelijke en economische mo-
tieven niet reëel en dit ligt buiten het bereik van de initiatiefnemer. Om de kans op een leiding-
breuk te verkleinen, geldt dat in overleg met de leidingbeheerder Gasunie maatregelen getrof-
fen dienen te worden om de ongestoorde ligging van de transportleiding te garanderen. Het 
bevoegd gezag dient in overleg met de leidingbeheerder Gasunie vast te stellen of afdoende 
constructieve en veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, conform het gestelde in de regelgeving 
inzake buisleidingen. 
 
Mogelijkheden tot zelfredzaamheid 
Binnen het invloedsgebied worden twee grondgebonden woningen gerealiseerd. De bebouwing 
is niet specifiek bestemd voor personen met een beperkte zelfredzaamheid. Het gaat om ge-

Geraamde aantal aanwezigen in inventarisatiegebied van  A - 517  t.a.v. Slot Valkensteinsedijk 

Omschrijving  Aantal of aantal m2 
 
 
Bestaand       Nieuw 
 

aantal aanwezigen 
huidige situatie 

aantal aanwezigen 
 nieuwe situatie 

Bron 

overdag      
(08:00-
18:30) 

's nachts  
(18:30-
08:00) 

overdag   
(08:00-
18:30) 

's nachts  
(18:30-
08:00) 

(Bedrijfs)woningen 
    
   +/- 541    +/- 543 

 
649 

 
1298 651 1303 

Handreiking  
Verantwoordingsplicht 
 groepsrisico. 

(Intra-
tuin(gedeeltelijk) en 
Plantenhal) 

 
1.000 1.000  

 
1.000 

 
0 1.000 0 QRA Gasunie 

Kassen 
    +/- 
2.500m2   

 +/- 
2.500m2   3 0 3 0 

Handreiking  
Verantwoordingsplicht 
 groepsrisico. 

Bedrijventerrein 
(middel) 

+/-  
19.100m2  

+/ 
19.100m2  

764 160 764 160 PGS 1, deel 6 

Totaal aanwezigen   2.416 1.458 2.418 1.463  
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bouwen met maximaal twee bouwlagen die relatief makkelijk te ontvluchten zijn.  De Slot Val-
kensteinsedijk leidt in westelijke richting direct uit het invloedsgebied van de leiding. De Veilig-
heidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) wordt in het kader van het wettelijk vooroverleg gecon-
sulteerd. 
 
Conclusie buisleiding A-517 

Met betrekking tot de buisleiding A-517 is een QRA gemaakt met het rekenprogramma CARO-
LA. Op basis van deze QRA kan gesteld worden dat de waarde van het groepsrisico in de oude 
en nieuwe situatie gelijk en is onder de oriëntatiewaarde gelegen. In zowel de oude als de 
nieuwe situatie is de overschrijdingsfactor 0,000132. Een beperkte verantwoording is gegeven. 
 
DPO-leiding P26 
Ten zuiden en westen van het plangebied is een buisleiding met kenmerk P26 (volgnummer 
8600). Deze buisleiding, in eigendom van de Defensie Pijpleiding organisatie (DPO), heeft een 
uitwendige diameter van circa 12,75 inch en een werkdruk van 40 bar. Ter hoogte van het plan-
gebied heeft deze leiding geen PR 10-6 contour. De belemmeringsstrook van deze leiding be-
draagt 5 meter. Binnen deze strook geldt een bouwverbod en is een omgevingsvergunning 
benodigd bij het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden. Het in-
vloedsgebied van de gasleiding is 30 meter. Het plangebied ligt geheel buiten de belemmerin-
genstrook en het invloedsgebied van de leiding. Vanuit deze leiding bestaan er daarom geen 
belemmeringen. 
 
Transportroutes voor gevaarlijke stoffen, Groene Kruisweg (N492) 
De Groene Kruisweg geldt als een transportroute voor gevaarlijke stoffen en is gelegen ten 
zuiden van het plangebied op circa 750 meter. De N492 heeft geen PR 10-6

 risicocontour en is 
niet opgenomen in het Basisnet en kent derhalve geen veiligheidszones. Uit berekeningen blijkt 
dat het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde ligt.  
 
Over de Groene Kruisweg worden geen toxische stoffen vervoerd. Daarom reikt het invloeds-
gebied van de Groene Kruisweg niet tot het plangebied. Een verantwoording is niet benodigd.   
 
Ziegler B.V. 
Ziegler B.V. is een expediteur die veel groupage vervoer verzorgt. Voor het uitvoeren van deze 
activiteit beschikt Ziegler over overslagloodsen en opslagloodsen. Een deel van deze opslag-
loodsen wordt gebruikt voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Het voor de externe veiligheid 
bepalende scenario is een loodsbrand, waarbij toxische verbrandingsproducten vrijkomen. 
 
In december 2010 is in het kader van het project “actualisatie vergunningen QRA” de feitelijke 
opslaghoeveelheid van gevaarlijke stoffen onderzocht. Op basis hiervan is een nieuwe kwanti-
tatieve risicoanalyse uitgevoerd. Het invloedsgebied van de inrichting is verlaagd naar 340 me-
ter en binnen de verkleinde PR 10-6 contour bevinden zich geen kwetsbare objecten. Een traject 
voor een revisievergunning is in gang gezet en zal afgerond zijn met ingang van 1 januari 2012. 
 
Het invloedsgebied, zoals opgenomen in de aanstaande revisievergunning reikt niet tot het 
plangebied. Vanuit deze inrichting bestaan er daarom geen belemmeringen voor de ontwikke-
ling van twee woningen. 
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4.3. Conclusies 

Het wijzigingsplan maakt de ontwikkeling van twee woningen mogelijk, per saldo wordt op de 
locatie één woning toegevoegd. In het plangebied bevinden zich meerdere risicobronnen in de 
vorm van transportroutes van gevaarlijke stoffen, buisleidingen en een inrichting. De woningen 
zijn niet gelegen binnen de PR 10-6 contouren van genoemde risicobronnen.  
 
Met betrekking tot de buisleidingenstraat is het plangebied gelegen buiten de veiligheidszone 
van 55 meter. Vanuit het Bevb is een verantwoording noodzakelijk voor één van de in de buis-
leidingenstraat aanwezige leidingen, de aardgasleiding A-559. Voor de aardgastransportleiding 
A-517 heeft een berekening van het groepsrisico plaatsgevonden. De overschrijdingsfactor van 
het groepsrisico bedraagt voor zowel de huidige en nieuwe situatie 0,000132. De oriëntatie-
waarde wordt hiermee niet overschreden. Het invloedsgebied van de DPO-leiding, de Groene 
Kruisweg en de inrichting Ziegler overlapt het plangebied niet.   
 
Geconcludeerd kan worden dat de veiligheidssituatie acceptabel wordt geacht. De VRR wordt 
naar aanleiding van het plan geconsulteerd.  
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5. Bedrijven en milieuzonering 

5.1. Wettelijk kader 

Voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving is een juiste 
afstemming tussen de aanwezige functies en wonen noodzakelijk. Daarbij kan gebruik 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 ‘Bedrij-
ven en Milieuzonering’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (versie 2009) 
zijn deze richtafstanden opgenomen. Van deze richtafstanden kan gemotiveerd worden afge-
weken. 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 pas-
sende afstand van bedrijven worden gesitueerd.  
 

5.2. Analyse omgeving 

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 wor-
den. Anderzijds wordt bepaald of bestaande bedrijven of inrichtingen niet onevenredig worden 
beperkt in hun bedrijfsvoering.  
 
Effect nieuwe woningen op bestaande bedrijvigheid 

In onderstaande tabel is weergegeven welke inrichtingen zich in de omgeving van het plange-
bied 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 inrichtings-
grens tot de gevel van de dichtstbijzijnde nieuwe woning. 
   
Tabel: overzicht relevante bedrijvigheid nabij plangebied  
SBI-
Code 

Adres Omschrijving VNG 
Cate- 
gorie 

Richt-
afstand 
(in m) 

Werkelijke 
kortste af-

stand (in m) 

Maatgevend 
aspect 

4674 Rhoonsedijk Opslag ijzerwaren > 2.000 m2 3.1 50  +/- 80 Geluid 

0112 Slot Valkensteinsedijk Tuinbouw - Kassen 2 30 +/- 50 Geluid 

 

Het plangebied wordt beschouwd als een rustige woonwijk waardoor de richtafstanden uit de 
VNG-lijst in beginsel gelden. In de nabijheid van het plangebied komen enkele functies voor, 
waaronder glastuinbouw. De richtafstanden van de bedrijven reikt niet tot het plangebied.  
 
Lichtuitstraling kassen 
Een belangrijk milieueffect van glastuinbouw is mogelijke lichthinder. De VNG publicatie Bedrij-
ven en Milieuzonering geeft hier geen richtlijnen voor. Op grond van de milieuwetgeving is in 
het algemeen voor glastuinbouw het Besluit glastuinbouw van toepassing. 
 
In 2005 heeft de stuurgroep Glastuinbouw en Milieu (GLAMI) advies uitgebracht over de  in acht 
te nemen afstand tussen glastuinbouw en burgerwoningen. In haar advies overweegt het GLA-
MI onder meer dat via de milieuwetgeving de risico's voor de volksgezondheid als gevolg van 
het gebruik van bestrijdingsmiddelen voldoende te beperken zijn. Het opnemen van aanvullen-
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de regelgeving in het ruimtelijk toetsingskader is derhalve volgens het GLAMI niet nodig. Gelet 
op de overwegingen is geen afstandsmaat opgenomen in de nota Regels voor ruimte van de 
provincie Zuid-Holland en de afweging omtrent de afstandsmaat dient plaats te laten vinden in 
het milieuspoor. De provincie acht het een gemeentelijke verantwoordelijkheid om, met in acht 
name van de milieuwetgeving, tot een zorgvuldige belangenafweging en handhaving van de 
milieurichtlijnen te komen waarbij een goede zonering tussen glastuinbouwbedrijven en burger-
woningen mede een rol kan de spelen. Op grond van deze milieuwetgeving zijn de volgende 
afstanden van belang: 
 
Indien het bestaande glastuinbouwbedrijven is opgericht voor 1 mei 1996, met inbegrip van 
eventuele uitbreidingen na dat tijdstip: 
• 10 m tot woningen van derden; 
• 25 m tot aaneengesloten woningbouw. 
 
Indien het bestaande glastuinbouwbedrijven is opgericht na 30 april 1996: 
• 25 m tot woningen van derden; 
• 50 m tot aaneengesloten woningbouw. 
 
De afstand wordt gemeten vanaf het onderdeel van het glastuinbouwbedrijf dat het dichtst bij de 
woningen is gelegen, waarbij een waterbassin, watersilo en het open erf niet worden be-
schouwd. De nieuwe woningen worden gerealiseerd op een afstand van ten minste 50 meter 
van het bestaande glastuinbouwbedrijf. Hiermee wordt voldaan aan de afstand vanuit het Be-
sluit glastuinbouw. 
 

5.3. Conclusies 

De omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door wonen en enkele bedrijven. Het plange-
bied dient daarom beschouwd te worden als een rustige woonwijk. 
 
Aan de afstanden uit de VNG publicatie wordt voldaan. Vanuit het Besluit glastuinbouw gelden 
afstanden vanwege de lichtuitstraling van kassen. Ook aan deze afstanden wordt voldaan. Daar-
mee gelden er geen belemmeringen ten aanzien van bedrijven en milieuzonering. Een goed 
woon- en leefklimaat met betrekking tot de woningen kan daarom gegarandeerd worden. 
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Bijlage 1 
Overzicht wegverkeersgegevens prognosejaar 2022 
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Bijlage 2 
Overzicht rekenmodel wegverkeerslawaai  



 

 

 





 

 



 

 

Bijlage 3 
Overzicht rekenmodel industrieterrein Waal-/Eemhaven 



 

 

 





 

 



 

 

Bijlage 4 
Berekeningsresultaten Slot Valkensteinsedijk 



 

 

 
 
 





 

 



 

 

Bijlage 5 
Saneringscontouren industrieterrein Botlek/Pernis 



 

 

 





 

 



 

 

Bijlage 6 
Berekeningsresultaten industrieterrein Waal-/Eemhaven  



 

 

 





 

 



 

 

Bijlage 7 
Overzicht rekenmodel en berekeningsresultaten luchtkwaliteit 
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Resultaten 2011Wijzigingsplan 'Slot Valkensteinsedijk 40'
NO2Gemeente Albrandswaard

Rapport: Resultatentabel
Model: lucht 2011
Resultaten voor model: lucht 2011
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2011

Naam X-coördinaat Y-coördinaat Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] BRON [µg/m³] # > limiet
1a_1 87364,49 431301,34 27,41 27,39 0,01 0
1a_2 87384,77 431338,07 27,40 27,39 0,01 0
1b_1 87114,80 431204,04 27,43 27,39 0,03 0
1b_2 87131,86 431268,22 27,42 27,39 0,03 0

8-11-2011 11:59:41Geomilieu V1.91



Resultaten 2011Wijzigingsplan 'Slot Valkensteinsedijk 40'
PM10Gemeente Albrandswaard

Rapport: Resultatentabel
Model: lucht 2011
Resultaten voor model: lucht 2011
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 5
Referentiejaar: 2011

Naam X-coördinaat Y-coördinaat Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] BRON [µg/m³] # > limiet
1a_1 87364,49 431301,34 19,70 19,70 0,00 9
1a_2 87384,77 431338,07 19,70 19,70 0,00 9
1b_1 87114,80 431204,04 19,70 19,70 0,00 9
1b_2 87131,86 431268,22 19,70 19,70 0,00 9

8-11-2011 11:59:25Geomilieu V1.91



Resultaten 2015Wijzigingsplan 'Slot Valkensteinsedijk 40'
NO2Gemeente Albrandswaard

Rapport: Resultatentabel
Model: lucht 2015
Resultaten voor model: lucht 2015
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam X-coördinaat Y-coördinaat Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] BRON [µg/m³] # > limiet
1a_1 87364,49 431301,34 24,80 24,80 0,01 0
1a_2 87384,77 431338,07 24,80 24,80 0,01 0
1b_1 87114,80 431204,04 24,82 24,80 0,03 0
1b_2 87131,86 431268,22 24,82 24,80 0,02 0

8-11-2011 12:00:09Geomilieu V1.91



Resultaten 2015Wijzigingsplan 'Slot Valkensteinsedijk 40'
PM10Gemeente Albrandswaard

Rapport: Resultatentabel
Model: lucht 2015
Resultaten voor model: lucht 2015
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 5
Referentiejaar: 2015

Naam X-coördinaat Y-coördinaat Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] BRON [µg/m³] # > limiet
1a_1 87364,49 431301,34 18,60 18,60 0,00 7
1a_2 87384,77 431338,07 18,60 18,60 0,00 7
1b_1 87114,80 431204,04 18,60 18,60 0,00 7
1b_2 87131,86 431268,22 18,60 18,60 0,00 7

8-11-2011 12:00:31Geomilieu V1.91



Resultaten 2022Wijzigingsplan 'Slot Valkensteinsedijk 40'
NO2Gemeente Albrandswaard

Rapport: Resultatentabel
Model: lucht 2022
Resultaten voor model: lucht 2022
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

Naam X-coördinaat Y-coördinaat Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] BRON [µg/m³] # > limiet
1a_1 87364,49 431301,34 20,74 20,74 0,00 0
1a_2 87384,77 431338,07 20,74 20,74 0,00 0
1b_1 87114,80 431204,04 20,75 20,74 0,02 0
1b_2 87131,86 431268,22 20,75 20,74 0,01 0

8-11-2011 12:02:36Geomilieu V1.91



Resultaten 2022Wijzigingsplan 'Slot Valkensteinsedijk 40'
PM10Gemeente Albrandswaard

Rapport: Resultatentabel
Model: lucht 2022
Resultaten voor model: lucht 2022
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 5
Referentiejaar: 2022

Naam X-coördinaat Y-coördinaat Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] BRON [µg/m³] # > limiet
1a_1 87364,49 431301,34 17,30 17,30 0,00 5
1a_2 87384,77 431338,07 17,30 17,30 0,00 5
1b_1 87114,80 431204,04 17,30 17,30 0,00 5
1b_2 87131,86 431268,22 17,30 17,30 0,00 5

8-11-2011 12:02:20Geomilieu V1.91



 

 

 



 

 

Bijlage 8 
QRA buisleiding A-517 



 

 

 



Kwantitatieve Risicoanalyse 
QRA gasleiding A-517 Slot  

Valkensteinsedijk toekomstige situatie 
 
 
 
 
  

 
 
 

3 november 2011 
 
 
 
 
 

 

KuiperCompagnons 



Pagina 1
  

  



Pagina 2
  

Inhoudsopgave blz. 

1 Inleiding ................................................................................................................. 4 

2 Invoergegevens ........................................................................................................ 6 
2.1 Interessegebied .................................................................................................. 6 
2.2 Relevante leiding ................................................................................................ 6 
2.3 Populatie .......................................................................................................... 7 

3 Plaatsgebonden risico ................................................................................................. 8 

4 Groepsrisico ........................................................................................................... 10 
4.1 Screening ........................................................................................................ 10 
4.2 FN curve ......................................................................................................... 11 

5 Conclusies ............................................................................................................. 12 

6 Referenties ............................................................................................................. 14 
 
 
Inhoudsopgave bijlage 
 
Bijlage A:  Overzicht populatiegegevens  
 
 
 
  



Pagina 3
  

  



Pagina 4
  

1 Inleiding 
Met het wijzigingsplan ‘Slot Valkenstijnsedijk 40’ wordt de bouw van 2 woningen mogelijk ge-
maakt. In de nabijheid van deze woningen is een aardgastransportleiding aanwezig (A-517). Op 
basis van artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) is een (beperkte) 
verantwoording verplicht wanneer een ruimtelijk besluit met (beperk) kwetsbare bestemmingen 
binnen het invloedsgebied van een dergelijke leiding is gelegen. Bestaande (beperkt) kwetsbare 
objecten en het plangebied zijn gelegen binnen deze zone, waardoor dus een verantwoording 
noodzakelijk is. Onderdeel van deze verantwoording is het in kaart brengen van de waarde van 
het plaatsgebonden en groepsrisico. In deze kwalitatieve risicoanalyse (QRA) zijn deze waar-
den berekend.  
 
De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen voor 
het uitvoeren van risicoanalyses aan ondergrondse gelegen hogedruk aardgastransportleidin-
gen [1, 2, 3, 4]. De analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA. CAROLA is een software 
pakket dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, specifiek ter bepaling van 
het plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidin-
gen. 
 
Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon 
die onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval met 
een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door middel van 
contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart. 
 
Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer lei-
ding dat een groep van tenminste tien personen komt te overlijden als gevolg van een ongeval 
met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt weergege-
ven in een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as het aantal 
doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van tenminste N 
doden. 
 
Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals die 
worden vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen. 
 
Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten 
mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10-6 per jaar. Voor (geprojec-
teerde) beperkt kwetsbare objecten geldt het 10-6 per jaar PR criterium als richtwaarde. 
 
Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op F*N2 
< 10-2 per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer dodelijke slacht-
offers. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd gezag verplicht wordt 
gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent aspecten als hulpverlening 
en zelfredzaamheid. Laatstgenoemde aspecten, en daarmee de verantwoordingsplicht, worden 
in dit rapport niet geadresseerd. 
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2 Invoergegevens 
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 
1.0.0.49. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.0. De berekeningen zijn uitge-
voerd op 03 november 2011. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische 
gegevens van het weerstation Rotterdam. 
 
In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de navolgen-
de secties. 
 
2.1 Interessegebied 

 
Het interessegebied wordt bepaald door de druk en de diameter van de leiding A-517. Dit ge-
bied is weergegeven in figuur 2.1. 

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen. 

 
2.2 Relevante leiding 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied is de volgende aardgastransportleiding mee-
genomen in de risicostudie. Deze leiding is niet gelegen binnen het plangebied, maar het in-
vloedsgebied van de leiding overlapt het plangebied. In de volgende tabel zijn de gegevens van 
de onderzochte aardgastransportleiding weergegeven.  
 

Eigenaar Leidingnaam Diameter [inch] Druk [bar] Datum aanleveren 

gegevens 

N.V. Nederlandse Gasunie W-517 30 66,2 03-11-2011 

Tabel 2.2: Gegevens onderzochte aardgastransportleiding. 

 
De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 
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Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen  

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is  
Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied. 

 
Voor de in bovenstaande figuur opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende maatregelen 
verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 
 
2.3 Populatie 

Het invloedsgebied voor de leiding A-517 bedraagt ongeveer 380 meter. Op basis hiervan is het 
inventarisatiegebied vastgesteld. Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de 
populatie rondom de aardgastransportleiding wordt geïnventariseerd. Deze populatieaantallen 
zijn aan de hand van inschattingen en met behulp van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1, 
deel 6 bepaald. Voor een overzicht van de gehanteerde populatieaantallen wordt verwezen 
naar bijlage A van deze QRA. 
 
 
 
  



Pagina 8
  

3 Plaatsgebonden risico 
Voor de in het voorgaande hoofdstuk genoemde gasleiding is het plaatsgebonden risico be-
paald. Voor deze gasleidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven met risicocontou-
ren op een achtergrondkaart. In figuur 3.1 zijn de risicocontouren voor de gasleiding weergege-
ven. 

Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor A-517 van N.V. Nederlandse Gasunie. 

 
Langs de leiding A-517 bevindt zich geen PR 10-6-risicocontour. Deze leiding heeft een werk-
druk van 40 bar, daardoor geldt er een belemmeringenstrook van 5 meter aan weerszijden van 
de leiding. De belemmeringenstrook loopt net als de gasleiding door het plangebied.  
 
 
  

1E-4  

1E-5  

1E-6  

1E-7  

1E-8  
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4 Groepsrisico 
4.1 Screening 

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico ge-
screend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor de gasleiding 
wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico 
weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te 
kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een FN-
curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  
 
De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee 
is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt gena-
derd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve onder 
de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij 
een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.  
 
Voor zowel de huidige als de toekomstige situatie is de maximale overschrijdingsfactor van de 
maatgevende kilometer leiding gevonden bij 10 slachtoffers, met een frequentie van 1,32*10-8. 
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 1,323*10-4 (zowel huidig als toe-
komstig) en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 
46120.00 en stationing 47120.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het 
volgende paragraaf. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1. 

Figuur 4.1 Kilometer leiding met maximale overschrijding van de FN-curve voor A-517.  

Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor A-517. 
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4.2 FN curve 

Voor de aardgastransportleiding A-517 is het groepsrisico berekend. Een samenvatting van de 
resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande paragraaf. In deze paragraaf wordt voor de 
leiding de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) kilometer met 
de hoogste groepsrisicowaarde van het betreffende tracé. 

Figuur 5.1 FN curve van de maatgevende kilometer voor A-517. 

 
De waarde van het groepsrisico bedraagt 1,323*10-4 in zowel de huidige als de toekomstige 
situatie. Daarmee is er geen sprake van een overschrijding van de oriëntatiewaarde. Het nieu-
we kantoor is gelegen binnen het invloedsgebied, maar levert geen toename op van het groeps-
risico in de huidige en toekomstige situatie.  
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5 Conclusies 
Voor de aardgastransportleiding A-517 is waarde van het plaatsgebonden en het groepsrisico 
berekend. Deze berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het rekenpakket CAROLA.  
 
Deze leiding heeft een werkdruk van 40 bar en een diameter van 30 inch. Daardoor is er aan 
weerszijde van de leiding een invloedsgebied aanwezig van ongeveer 380 meter. Op basis 
hiervan is het inventarisatiegebied vastgesteld voor de huidige en de toekomstige situatie, 
waarin de populatie-aantallen zijn bepaald.  
  
Uit de berekeningen blijkt dat er langs de leiding geen PR 10-6-risicocontour aanwezig is. De 
belemmeringenstrook langs deze leiding is 5 meter aan weerszijden van de leiding. De waarde 
van het groepsrisico is 1,323*10-4, voor zowel de huidige situatie als in de situatie na vaststel-
ling van het bestemmingsplan. Het realiseren van het kantoor heeft geen invloed op de waarde 
van het groepsrisico. Daardoor blijft het toekomstige groepsrisico gelijk ten opzichte van de 
bestaande situatie.  
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Bijlage A 
Overzicht populatieaantallen 

  



Tabel: Populatiegegevens QRA gasleiding A-517 voor het wijzigingsplan 'Slot Valkensteinsedijk 40'.
locatie bestaand of 

nieuw
omschrijving totaal aantal 

aanwezigen
% aanwezig 
overdag      
(08:00-18:30)

% aanwezig   
's nachts     
(18:30-08:00)

wijze van bepalen toelichting

WP nieuw wonen 4,8 50% 100% tellen 2 woningen

2 bestaand wonen 48,0 50% 100% tellen 20 woningen

3 bestaand wonen 2,4 50% 100% tellen 1 woningen

4 bestaand wonen 9,6 50% 100% tellen 4 woningen

5 bestaand wonen 655,2 50% 100% tellen 273 woningen

6 bestaand wonen 31,2 50% 100% tellen 13 woningen

7 bestaand wonen 7,2 50% 100% tellen 3 woningen

8 bestaand wonen / kassen 5,0 50% 100% pgs 1, deel 6 + tellen 0,25 ha. kassen met 1 woningen

9 bestaand wonen / kassen 47,0 50% 100% pgs 1, deel 6 + tellen 0,2 hectare bedrijven met 16 woningen

10 bestaand wonen 16,8 50% 100% tellen 7 woningen

11 bestaand bedrijven 756,0 100% 0% pgs 1, deel 6 18,9 hectare berijventerrein

12 bestaand wonen 314,4 50% 100% tellen 131 woningen

13 bestaand wonen 98,4 50% 100% tellen 41 woningen

14 bestaand wonen 2,4 50% 100% tellen 1 woning

15 bestaand wonen 4,8 50% 100% tellen 2 woningen

16 bestaand intratuin(gedeeltelijk) en plantenhal 1.000,0 100% 50% QRA Gasunie 1000 personen

17 bestaand wonen 21,6 50% 100% tellen 9 woningen

18 bestaand wonen 2,4 50% 100% tellen 1 woning

19 bestaand wonen 2,4 50% 100% tellen 1 woning

20 bestaand wonen 16,8 50% 100% tellen 7 woningen

21 bestaand wijzigingsplan 24,0 50% 100% tellen 10 woningen

Onder bestaand wordt ook verstaan die uitwerkingsplannen waarvoor reeds een ruimtelijke procedure is doorlopen.





  

 



Bijlage 7: 
Nota inspraak en overleg
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Nota van Inspraak en Overleg 

 

Het voorontwerpbestemmingsplan “Albrandswaard Noord” heeft een inspraakprocedure doorlopen. In 

dit kader heeft het voorontwerpbestemmingsplan vanaf 11 april 2014 voor een ieder ter inzage 

gelegen gedurende zes weken. Gedurende de inspraak en overlegperiode zijn drie inspraak- en tien 

overlegreacties ontvangen, welke hieronder zijn samengevat en beantwoord. Deze ingediende 

reacties geven op een aantal onderdelen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

Daarnaast worden ook ambtshalve aanpassingen voorgesteld. 

 

Inspraakreacties  

1. C.L. Nauta-de Ligt, Slotsedijk 185,3161 PG Rhoon 11 april 2014 

2. J.H.M. Heezen, Doen Bijenszlaan 62, 3176 XA Poortugaal  11 april 2014 

3. P.F. Bouman, Wilhelminastraat 9, 3161 AP Rhoon 2 mei 2014 
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Samenvatting en beantwoording inspraakreacties 

 

Inspraakreactie 1 

a. Inspreker doet een verzoek tot het wijzigen van het perceel Slotsedijk 185 te Rhoon. De wijziging 

ziet op het wijzigen van de bestemming ‘Tuin’ naar de bestemming ‘Wonen’ ten zuiden van de 

woning. Volgens inspreker past de bestemming ‘Wonen’ op de gewenste plek beter in het geheel 

van het straatbeeld aan de Slotsedijk. 

 
Beantwoording inspraakreactie 1 

a. De gemeente is het met inspreker eens dat een woonbestemming op de gewenste locatie 

aansluit op het aanwezige straatbeeld van de Slotsedijk. De wijziging wordt doorgevoerd, waarbij 

de woonbestemming wordt doorgetrokken tot het perceel aan de Slotsedijk 191.  

 
Aanpassingen 

 De verbeelding wordt aangepast. De woonbestemming aan de Slotsedijk 185 wordt 

doorgetrokken tot aan de Slotsedijk 191. 
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Inspraakreactie 2 

a. Inspreker meldt dat de Slotvalkensteinsedijk 5 is aangewezen met de dubbelbestemming 

‘Waarde – Archeologie 1’.  Bij deze waarde is het verboden zonder of in afwijking van een 

schriftelijke vergunning werkzaamheden uit te voeren ongeacht de diepte en het terreinoppervlak. 

Recentelijk (2008) is het perceel in verband met een sanering nagenoeg in zijn geheel voor 

minimaal een halve meter afgegraven en is er nieuwe grond op gestort. In de bovenlaag zal 

volgens inspreker dan ook geen archeologische waarde meer aanwezig zijn. Een kwalificatie van 

‘Waarde -Archeologie 4’ lijkt voor inspreker beter van toepassing. 

b. Daarnaast meldt inspreker dat de gronddiepte bij de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 2’ 

50 cm is en bij de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 3’ 30 cm. Inspreker vraagt zich af of 

deze twee per abuis verwisseld zijn nu bij alle anderen de gronddiepte oploopt naar gelang de 

dubbelbestemmingen met betrekking tot ‘Waarde – Archeologie’ oploopt. 

 
Beantwoording inspraakreactie 2 

a. De dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 1’ op de locatie aan de Slotvalkensteinsedijk 5 blijft 

gehandhaafd. De gegevens en de waarden zijn aangeleverd door Bureau Oudheidkundig 

Onderzoek (BOOR). Indien de door inspreker genoemde sanering heeft plaatsgehad en geen 

archeologische resten zijn aangetroffen, dan zou dit gedocumenteerd moeten zijn in een 

archeologisch onderzoek. Omdat een archeologisch onderzoek zowel als bij de gemeente als bij 

BOOR niet aanwezig is, blijft de huidige waarde (vooralsnog) gehandhaafd.  

b. Inspreker heeft gelijk dat hier sprake is van een omissie. In de aanleverde gegevens van BOOR 

is helaas een fout geslopen. De dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’ moet zijn 

gekoppeld aan de dijklinten, daar waar dit nu niet het geval is. De dubbelbestemming ‘Waarde – 

Archeologie 3’ moet vervolgens gekoppeld zijn aan de oude kreek. De dubbelbestemmingen 

‘Waarde – archeologie 2’ en ‘Waarde – Archeologie 3’ worden in het ontwerpbestemmingsplan 

dan ook omgedraaid.  ‘Waarde – archeologie 2’ wordt  ‘Waarde – Archeologie 3’ en ‘Waarde – 

archeologie 3’ wordt ‘Waarde – Archeologie 2’.  

 
Aanpassingen 

 De regels en de toelichting worden aangepast. In de regels wordt de dubbelbestemming ‘Waarde 

– archeologie 2’ gewijzigd naar  ‘Waarde – Archeologie 3’ en ‘Waarde – archeologie 3’ gewijzigd 

naar ‘Waarde – Archeologie 2’. Ook in de toelichting wordt de voorgenoemde wijziging 

doorgevoerd. 
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Inspraakreactie 3 

a. Inspreker geeft aan dat ter plaatse van de Molendijk 51 in het voorontwerpbestemmingsplan is 

aangegeven dat maximaal één woning mogelijk is. Echter, op basis van het vigerende 

bestemmingsplan is het mogelijk om ter plaatse van het opgenomen bouwvlak twee woningen te 

realiseren. Inspreker ziet in het ontwerpbestemmingsplan graag gewijzigd dat in plaats van één 

woningen, twee woningen worden mogelijk gemaakt ter plaatse van de Molendijk 51. 

b. Daarnaast ziet inspreker graag dat de desbetreffende woning met één tot twee meter in 

noordoostelijke richting wordt geschoven, zodat een groter oppervlak gunstig komt te liggen ten 

opzichten van de zon. Deze verschuiving zou volgens inspreker ook overeenstemmen met de 

historische ligging van de bebouwing voor de sloop in 1983. 

 
Beantwoording inspraakreactie 3 

a. Zoals inspreker al aangeeft, biedt de vigerende (nu geldende) bestemmingsplanregel de 

mogelijkheid voor het realiseren van maximaal twee woningen aan de Molendijk 51. In het 

voorontwerpbestemmingsplan is dit per abuis beperkt naar één woning. In het 

ontwerpbestemmingsplan zal in plaats van maximaal één woning, twee woningen mogelijk 

worden gemaakt. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vraag van de inspreker. 

b. Ook deze vraag kan positief worden beantwoord. De gemeente ziet geen ruimtelijke bezwaren 

om de bebouwing maximaal twee meter in de noordoostelijke richting te verplaatsen. Zeker niet 

gezien het feit dat de bebouwing in het verleden al op de gewenste locatie gepositioneerd was. 

 
Aanpassingen 

 Op de verbeelding zal ter plaatse Molendijk het bouwvlak twee meter in noordoostelijke richting 

worden geschoven. Daarnaast worden maximaal twee woningen in plaats van één woning 

toegestaan in het bouwvlak.  

  



 

5 

 

 

Verslag overleg 

 

Overlegreacties 

1. Bureau Oudheidkundig Onderzoek (BOOR), Ceintuurbaan 213b, 30 april 2014 

3051 KC Rotterdam 

2. N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij (RRP), Postbus 490,  6 mei 2014 

3190 AK Hoogvliet  

3. Stichting Buisleidingenstraat Zuidwest Nederland (LSNed), Wouwbaan 135,  6 mei 2014 

4703 TA Roosendaal   

4. Rail Service Center Rotterdam bv, Albert Plesmanweg 200, 3088 GD Rotterdam,  20 mei 2014 

Havennummer 2450,  

5. Waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk 22 mei 2014 

6. Port of Rotterdam, Postbus 6622, 3002 AP Rotterdam 22 mei 2014 

7. Stedelijke Inrichting – cluster stadsontwikkeling, Postbus 6575,  22 mei 2014 

3002 AN Rotterdam  

8. N.V. Nederlandse Gasunie, Postbus 19, 9700 MA Groningen  2 juni 2014 

9. Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag 23 juni 2014 

10. Veiligheidsregio Rotterdam-Rotterdam, Postbus 9154, 3007 AD Rotterdam 24 juli 2014 en 

 15 augustus 2014 
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Samenvatting en beantwoording overlegreacties 

 

Overlegreactie 1 

a. BOOR adviseert de zin "Ontwikkelingen die de aangegeven diepte of terreinoppervlak 

overschrijden zijn onderzoeksplichtig." op pagina 42 (paragraaf 8.1.4) te vervangen door 

"Ontwikkelingen die de aangegeven diepte en terreinoppervlak overschrijden zijn 

onderzoeksplichtig.". Het gaat er volgens BOOR om dat beide marges, diepte en oppervlakte, 

moeten worden overschreden. Is beide het geval, dan moet er een vergunning worden 

aangevraagd voor het aspect archeologie, wat de facto neerkomt op een toets door de 

gemeente, eventueel gevolgd door daadwerkelijk onderzoek. 
 
Beantwoording overlegreactie 1 

a. Het voorstel van BOOR wordt overgenomen. 

 
Aanpassingen 

 De zin "Ontwikkelingen die de aangegeven diepte of terreinoppervlak overschrijden zijn 

onderzoeksplichtig." op pagina 42 (paragraaf 8.1.4) wordt conform voorstel van BOOR  

vervangen door "Ontwikkelingen die de aangegeven diepte en terreinoppervlak overschrijden zijn 

onderzoeksplichtig.". 
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Overlegreactie 2 

a. Het RRP meldt dat een leiding met olieproducten het plangebied doorkruist. Deze leiding is van 

nationaal belang. Om verwarring te voorkomen met gas of ruwe-olieleidingen te voorkomen, 

adviseert het RRP de naam ‘(aard)oliegasleiding’ op pagina 12 van de toelichting te wijzigen naar 

‘olieproductenleiding’. 

b. Ook op pagina 58 van de toelichting (paragraaf 9.7) geniet het de voorkeur van de RRP om de 

term ‘24” RRP olieproductenleiding’ te hanteren, in plaats van de genoemde “RRP Nafta leiding”. 

Deze wijziging dient overal in de paragraaf te worden toegepast. 

c. In de tabel op bladzijde 58 van de toelichting staat bij de ‘24 inch-productenleiding RRP 

Naftaleiding’ dat het een brandstofleiding betreft. RRP verzoekt deze aan te passen in 

‘olieproductenleiding’. Daarnaast is als 10
-6

 PR-contour opgegeven dat deze 25 meter bedraagt. 

Dit moet worden gewijzigd in 50 meter.  

d. De RRP verzoekt artikel 26.1 van de voorontwerpbestemmingsplanregels als volgt te 

omschrijven:  

"De voor 'leiding - Olie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemmingen mede bestemd voor een ondergrondse pijpleiding voor het transport van 

aardolieproducten met een diameter van 24 inch en een druk van ten hoogste 62 bar en met de 

daarbij behorende belemmerde strook van 5 m ter weerszijden van de leiding." 

e. De RRP verzoekt om artikel 26.3 van de voorontwerpbestemmingsregels met de volgende 

voorwaarden aan te vullen: 

a. de veiligheid, het beheer en exploitatie van de leiding niet in het gedrang komt; 

b. er geen (beperkt) kwetsbare objecten worden toegelaten; 

c. alvorens een omgevingsvergunning te verlenen schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de 

beheerder van de betrokken leiding. 

f. De RRP is van mening dat de verboden in artikel 26.4.1 van de 

voorontwerpbestemmingsplanregels onvoldoende zijn beschreven. De RRP verzoekt het artikel 

als volgt te omschrijven:  

"Het is verboden op of in de voor 'Leiding - Olie' aangewezen gronden zonder of in afwijking van 

een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit 

te voeren: 

a. het uitvoeren van grondbewerkingen, zoals ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, 

diepploegen, ophogen, woelen of mengen van gronden; 

b. het wijzigen van maaiveld- of weghoogte; 

c. het aanbrengen, verwijderen of herstellen van ondergrondse kabels, leidingen of drainage; 

d. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en 

andere open of gesloten oppervlakteverhardingen; 

e. het aanleggen, verdiepen, vergraven, verruimen, verbreden of dempen van greppels, sloten, 

watergangen, vijvers en overige waterpartijen; 

f. het in de bodem heien, indrijven, ingraven of aanbrengen van voorwerpen 

g. het aanbrengen van oeverbeschoeiing; 

h. het aanbrengen van beplantingen, (hout-)gewas en/of bomen welke dieper dan 30 cm 

wortelen en/of hoger opgroeien dan 1,5 meter; 

i. het rooien van beplantingen, (hout-)gewas en/of bomen;  

j. het al dan niet tijdelijk opslaan van grond en/of goederen; 

k. het al dan niet tijdelijk inrichten van evenemententerreinen.” 
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g. Als laatste acht de RRP de termen ‘geringe omvang’ en ‘niet ingrijpende betekenis’ in artikel 

26.4.2 van de voorontwerpbestemmingsplanregels te ruim te interpreteren. Verzocht wordt het 

desbetreffende artikel als volgt te formuleren: 

“Het in 26.4.1 genoemde verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden: 

a. die het normale onderhoud en beheer van de leiding en belemmerde strook of van de functies 

van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen; 

b. van of namens de leidingbeheerder, welke gericht zijn op het verwijderen van de genoemde 

verboden beplantingen, (hout-)gewas en/of bomen; 

c. die in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd 

kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende vergunning.” 
 
Beantwoording overlegreactie 2 

a. De naam ‘(aard)oliegasleiding’ op pagina 12 van de toelichting wordt gewijzigd naar 

‘olieproductenleiding’. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de RRP. 

b. Daar waar in de toelichting wordt gesproken over de term ‘RRP Nafta leiding’, wordt dit gewijzigd 

in  ‘24” RRP olieproductenleiding’. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de RRP. 

c. De tabel op bladzijde 58 van de toelichting wordt gewijzigd. Daar waar bij ‘24 inch-

productenleiding RRP Naftaleiding’ staat dat het een brandstofleiding betreft, wordt dit gewijzigd 

naar ‘olieproductenleiding’. Ook de genoemde afstand van de 10
-6

 PR-contour wordt gewijzigd 

van 25 meter naar 50 meter. Gezien het voorgaande wordt aan beide wensen van de RRP 

tegemoet gekomen. 

d. Artikel 26.1 van de planregels wordt gewijzigd. Het verzoek van de RRP wordt één op één 

overgenomen. 

e. Artikel 26.3 van de planregels wordt conform verzoek van de RRP aangevuld. 

f. Het voorstel van de RRP om artikel 26.4.1 anders te omschrijven, wordt één op één 

overgenomen. 

g. Het voorstel van de RRP om artikel 26.4.2 anders te formuleren, wordt één op één overgenomen. 

 
Aanpassingen 

 In de toelichting wordt daar waar over een ‘(aard)oliegasleiding’ en ‘24 inch-productenleiding 

RRP Naftaleiding’ wordt gesproken, dit gewijzigd naar ‘olieproductenleiding’. Ook wordt daar 

waar wordt gesproken over de term “RRP Nafta leiding” deze gewijzigd in  ‘24” RRP 

olieproductenleiding’. Als laatste wordt in de toelichting bij de bij ‘24 inch-productenleiding RRP 

Naftaleiding’ de genoemde afstand van de 1`0-6 contour gewijzigd van 25 naar 50 meter. 

 In de regels worden artikel 26.1, 26.3, 26.4.1 en 26.4.2 aangepast conform voorstel van de RRP. 
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Overlegreactie 3 

a. In de toelichting (paragraaf 9.7.2.2) is de buisleidingenstraat beschreven. LSNed meldt dat de 

buisleidingenstraat 100 meter is, in plaats van de beschreven 70 meter. 

b. Daarnaast valt de buisleidingenstraat binnen, maar ook deels buiten de structuurvisie 

‘Buisleidingenstraat’. Dit in verband met buisleidingen die niet-gevaarlijke stoffen vervoeren en 

met een ander dan nationaal belang. In de buisleidingenstraat liggen ook buisleidingen met 

overige gevaarlijke stoffen zoals Etheen, Ethyleen-oxide en Propyleen-oxide. Deze buisleidingen 

zijn in de toelichting niet benoemd, maar hebben wel een relatie met externe veiligheid. 

c. Op buisleidingen met gevaarlijke stoffen in de buisleidingenstraat is het Bevb wel van toepassing.  

d. Het is volgens LSNed in het bestemmingsplan toegestaan om in de linten enkele nieuwe 

woningen toe te staan. Het betreft ook linten die haaks op de buisleidingenstraat zijn gelegen. 

Het is naar de mening van LSNed aan te bevelen om af te wegen of het toevoegen van nieuwe 

woningen vanuit externe veiligheid toelaatbaar is. 

e. LSNed heeft enkele aanbevelingen voor de verbeelding. Op de buisleidingenstraat ligt de 

bestemming ‘Agrarisch met waarden’. Het geniet LSNed de voorkeur deze bestemming te 

wijzigen naar ‘Buisleidingenstraat’. 

f. Ook is ter plaatse van de buisleidingenstraat een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ 

opgenomen. LSNed meldt dat bijna de gehele buisleidingenstraat is onderzocht en vrijgegeven 

voor archeologische waarden. Enkel ter plaatse van het ‘Valckensteinsche Blok’ is een klein 

gedeelte nog niet onderzocht. LSNed verzoekt dan ook de opgenomen dubbelbestemming voor 

archeologie ter plaatse van de buisleidingenstraat te verwijderen. 

g. Volgens LSNed is de begrenzing van de buisleidingenstraat op de verbeelding niet zichtbaar. 

Daarnaast ligt op de verbeelding over de buisleidingenstraat een arcering met zwarte stipjes. 

Volgens LSNed blijkt uit de legenda niet wat deze arcering betekent. 

h. De vrijwaringszone van 55 meter lijkt wel te zijn opgenomen op de verbeelding, maar is volgens 

LSNed niet heel duidelijk. De blauwe lijn is zichtbaar maar de in de legenda weergegeven blauwe 

arcering niet. 

i. Enkele leidingen zijn in de buisleidingenstraat specifiek aangeduid (L-O, L-G). Het aanduiden van 

de leidingen in de buisleidingenstraat is naar de mening van LSNed niet noodzakelijk en niet 

wenselijk wanneer dit zou betekenen dat voor iedere nieuwe buisleiding het bestemmingsplan 

moet worden aangepast. Graag verneemt LSNed wat de afweging is om deze leidingen wel op 

de verbeelding aan te duiden. 

j. Enkele afsluiterlocaties in de buisleidingenstraat zijn als ‘Bedrijf’ bestemd. Gebouwen en 

bouwwerken ten behoeve van de leidingen en/of ten behoeve van de buisleidingenstraat zouden 

naar de mening van LSNED binnen de bestemming van de buisleidingenstraat moeten vallen. 

Het specifiek bestemmen van deze afsluiterlocaties is volgens LSNed dan ook niet wenselijk. 

k. Omdat LSNed de buisleidingstraat graag als zodanig ziet bestemd (zie e), moeten hier regels aan 

gekoppeld worden. LSNed doet hier een voorstel voor en verzoekt dit over te nemen.  

l. Over de buisleidingenstraat valt de bestemming ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’. LSNed 

verzoekt om uit te sluiten dat binnen deze bestemming voor werkzaamheden in de 

buisleidingenstraat een omgevingsvergunning nodig is. LSNed verzoekt om specifiek op te 

nemen dat eventuele schadelijke, belemmerende of faalkansverhogende ontwikkelingen de 

belangen van de buisleidingenstraat en de aanwezige leidingen niet onevenredig schaden en dat 

hiertoe schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de buisleidingenstraat en de 

betreffende leidingbeheerders. Onder artikel 37.2 (veiligheidszone-leiding) onder c kan volgens 
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LSNed het volgende zinsdeel worden toegevoegd: ‘en/of de beheerder van de 

buisleidingenstraat’. 
 
Beantwoording overlegreactie 3 

a. De in de toelichting (paragraaf 9.7.2.2) vermelde buisleidingenstraat wordt gewijzigd naar 100 

meter, zoals voorgesteld door LSNed. 

b. De door LSNed benoemde overige gevaarlijke stoffen zoals Etheen, Ethyleen-oxide en 

Propyleen-oxide worden in de toelichting opgenomen.  

c. Op buisleidingen met gevaarlijke stoffen in de buisleidingenstraat is het Bevb wel van toepassing. 

Dit zal in de toelichting worden verwerkt. 

d. Het toevoegen van nieuwe woningen binnen de door LSNed genoemde linten, betreft de 

voortzetting van vigerende rechten. Omdat het voorliggende bestemmingsplan een consoliderend 

bestemmingsplan betreft, zijn alle bouwvlakken opgenomen zoals deze in het vorige 

bestemmingsplan ook waren opgenomen. Het wegnemen van deze rechten kan leiden tot 

planschade. Daarnaast bevinden de nieuwe woningen zich in een gebied waarbij andere 

woningen dichter bij de buisleidingenstraat zijn gesitueerd. De gemeente accepteert de situatie 

zoals deze nu is opgenomen, omdat deze in overeenstemming is met de vigerende rechten. 

Destijds heeft de gemeente deze situatie ook al geaccepteerd en aanvaardbaar geacht. 

Overigens is evenwijdig aan de buisleidingenstraat een veiligheidszone opgenomen 

(veiligheidszone – leiding). Binnen deze zone mogen in beginsel geen kwetsbare of beperkt 

kwetsbare objecten worden gebouwd. Pas na het verlenen van een omgevingsvergunning voor 

het afwijken kunnen deze objecten worden toegestaan, mits sprake is van gewichtige redenen. 

Voorafgaand aan het verlenen van de omgevingsvergunning wordt advies ingewonnen bij de 

leidingbeheerder. 

e. De gemeente Albrandswaard is een groene gemeente en wil dit ook uitstralen. De 

buisleidingenstraat zijn weliswaar gronden die enkel ten dienste van de buisleiding staat, maar 

kent wel een open en groene uitstraling. Omdat het bestemmingsplan conserverend van aard is, 

heeft de gemeente besloten de vigerende bestemming over te nemen. In dit geval betekent dat 

dat de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ is overgenomen. Op grond van die bestemming zijn 

alleen agrarische hulpgebouwen toegestaan van een zeer beperkte omvang. Daarnaast is binnen 

deze bestemming een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van bepaalde werken, geen 

bouwwerken zijnde, of werkzaamheden benodigd. Voorts is ten behoeve van de 

buisleidingenstraat een dubbelbestemming opgenomen (Leiding – Leidingenstrook). Deze 

dubbelbestemming is opgenomen teneinde de belangen van de buisleidingenstraat de 

beschermen. Op grond van deze dubbelbestemming zijn in beginsel alleen bouwwerken ten 

dienste van de buisleidingenstraat toegestaan en kunnen voor de onderliggende bestemmingen 

pas bouwwerken worden opgericht nadat een omgevingsvergunning voor het afwijken is 

verleend. Deze omgevingsvergunning wordt pas verleend indien de belangen met betrekking tot 

de betrokken leidingen dit toelaten en er schriftelijk advies is ingewonnen bij de leidingbeheerder. 

Ook is in de dubbelbestemming opgenomen dat voor het uitvoeren van bepaalde werken, geen 

bouwwerken zijnde, of werkzaamheden een omgevingsvergunning is benodigd. Gezien het 

voorgaande is de gemeente Albrandswaard van mening dat de belangen van de 

buisleidingenstraat voldoende worden beschermd. 

f. LSNed heeft aangetoond dat onderzoek is uitgevoerd naar eventuele aanwezige archeologische 

waarden in de buisleidingenstraat. De gronden die zijn onderzocht en zijn vrijgegeven, zullen op 

de verbeelding vrij worden gegeven van een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’.  Daar 
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waar nog geen onderzoek is uitgevoerd, blijft de desbetreffende dubbelbestemming ‘Waarde – 

Archeologie’ vooralsnog gehandhaafd. 

g. De gemeente Albrandswaard is van mening dat de begrenzing van de buisleidingenstraat 

voldoende zichtbaar is. De bestemming ‘ Agrarisch met waarden’ geeft de ligging weer. De 

arcering waar LSNed het over heeft, is in de legenda aangegeven. Volgens LSNed blijkt uit de 

legenda niet wat deze arcering betekent. Het betreffen blauwe stipjes en deze zijn aangeduid met 

een gebiedsaanduiding ‘Veiligheidszone – leiding’. Daarnaast zal ten tijde van het 

ontwerpbestemmingsplan het bestemmingsplan ook via www.ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar 

zijn. Via deze site kan de precieze ligging van deze aanduiding bekeken worden. De analoge 

verbeelding dient als extra hulpmiddel en is niet leidend. 

h. De arcering zoals deze op de analoge verbeelding is aangegeven, is volgens de gemeente 

duidelijk genoeg. Zodra wordt ingezoomd is duidelijk te zien dat het blauwe puntjes betreffen 

binnen blauwe lijnen. Daarnaast zou het betekenen - wanneer de schaal van de arcering wordt 

gewijzigd – de ondergrond onduidelijker en onoverzichtelijker wordt. Daarnaast zal ten tijde van 

het ontwerpbestemmingsplan het bestemmingsplan ook via www.ruimtelijkeplannen.nl 

raadpleegbaar zijn. Via deze site kan de precieze ligging van deze aanduiding bekeken worden. 

De analoge verbeelding dient als extra hulpmiddel en is niet leidend. 

i. Middels het opnemen van de verschillende leidingen heeft de gemeente getracht het verschil in 

leidingen aan te geven. Daarnaast geldt per leiding een andere doorzet, wat consequenties heeft 

voor de externe veiligheid. In de toelichting is beschreven welke leidingen aanwezig zijn en wat er 

door de leidingen gaat. Per leiding zijn vervolgens regels opgesteld, die per leiding verschillen. 

j. De afsluiterlocaties zijn conform de vigerende bestemming opgenomen. Het is de gemeente 

Albrandswaard onduidelijk waarom deze gebouwen niet als ‘Bedrijf’ met de aanduiding 

‘nutsvoorziening’ kunnen worden bestemd. Vooralsnog blijven de vigerende rechten 

gehandhaafd. 

k. De door LSNed voorgestelde regeling ziet op een directe bestemming ten behoeve van de 

buisleidingenstraat. In het voorliggende bestemmingsplan is er echter voor gekozen om de 

buisleidingenstraat via een dubbelbestemming op te nemen. Op grond van de dubbelbestemming 

worden de belangen van de buisleidingenstraat voldoende beschermd. Gelet daarop is de 

gemeente Albrandswaard van mening dat de systematiek van bestemmen van de 

buisleidingenstraat niet hoeft worden gewijzigd. Wel zal voor wat betreft de inhoud van de in het 

voorliggende bestemmingsplan zoveel mogelijk worden aangesloten bij de inhoud van de 

voorgestelde regeling. Dat betekent bijvoorbeeld dat de bouwregels worden aangepast.  

l. De gemeente Albrandswaard volgt de aanbeveling van LSNed. Het zinsdeel wordt toegevoegd. 

m. De gemeente Albrandswaard volgt de aanbeveling van LSNed.  

 
Aanpassingen 

 De in de toelichting (paragraaf 9.7.2.2) vermelde buisleidingenstraat wordt gewijzigd naar 100 

meter, zoals voorgesteld door LSNed. Daarnaast worden ook overige gevaarlijke stoffen zoals 

Etheen, Ethyleen-oxide en Propyleen-oxide in de toelichting opgenomen. Als laatste wordt in de 

toelichting toegevoegd dat het Bevb op buisleidingen met gevaarlijke stoffen in de 

buisleidingenstraat van toepassing is.  

 Op de verbeelding wordt ter plaatse van de buisleidingenstraat – daar waar onderzoek heeft 

aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn – de desbetreffende 

dubbelbestemming(en) van ‘Waarde – Archeologie’ verwijderd. 

 In de regels wordt artikel 25 (Leiding – Leidingenstrook) inhoudelijk aangepast aan de door 

LSNed voorgestelde regeling. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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 In de regels wordt onder artikel 37.2 (veiligheidszone-leiding) onder c het volgende zinsdeel 

toegevoegd: ‘en/of de beheerder van de buisleidingenstraat’. 
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Overlegreactie 4 

a. Het Rail Service Center Rotterdam (RSC) constateert dat in het voorontwerpbestemmingsplan 

een gebiedsgebonden contour voor het RSC op grond van het Bevi ontbreekt. Het RSC heeft er 

groot belang bij dat op korte termijn een gebiedsgebonden veiligheidscontour wordt gerealiseerd. 

In de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan is wel al aangegeven dat een dergelijke 

contour van belang is, echter de contour zelf ontbreekt.  

b. Het RSC verzoekt om alsnog een gebiedsgebonden veiligheidscontour voor het RSC op te 

nemen. Op deze wijze worden rechten voor het RSC gewaarborgd en ontstaat een situatie die in 

lijn is met de regelgeving op het gebied van externe veiligheid, aldus het RSC. 

c. Volgens het RSC is sprake van een saneringssituatie, indien de veiligheidscontour niet wordt 

opgenomen. Indien sprake is van een saneringssituatie gaat het RSC te maken krijgen met extra 

kosten die ten kosten gaan van winstgevendheid van het bedrijf. Daarnaast is het RSC van 

mening dat zij in de ontstane situatie part noch deel hebben gehad. Rekening dient te worden 

gehouden met de belangen van het RSC. Eventuele saneringssituaties dienen volgens het RSC 

door de gemeente Albrandswaard te worden opgelost. 
 
Beantwoording overlegreactie 4 

a. De contour van de gebiedsgebonden veiligheidscontour van het RSC ontbreekt volgens de 

gemeente Albrandswaard niet. In het bestemmingsplan is de PR 10
-6

 contour van het RSC 

opgenomen als ‘Veiligheidszone – Bevi’. De PR-contour is opgenomen, zoals deze op dit 

moment vigeert. Daarnaast hebben meerdere malen overleggen plaatsgehad met de DCMR, de 

gemeente Rotterdam, namens U en Port of Rotterdam. Tijdens deze gesprekken is naar voren 

gekomen dat het vaststellen van de gebiedsgebonden veiligheidscontour een gezamenlijke 

aangelegenheid is, waarin de gemeente Rotterdam trekker zal zijn voor dit (gezamenlijke)  

bestuurlijke besluit. Omdat op dit moment onduidelijk is wanneer de contour gezamenlijk kan/gaat 

worden vastgesteld, heeft de gemeente Albrandswaard gekozen om het bestemmingsplan 

‘Albrandswaard Noord ‘ al doorgang te laten vinden, zonder de gebiedsgebonden 

veiligheidscontour op te nemen, zoals deze door het RSC gewenst is. Door de vigerende en 

vergunde situatie te bestemmen, is de gemeente Albrandswaard van mening dat op dit moment 

is voldaan aan de feitelijke situatie. Wel zal in het ontwerpbestemmingsplan in de toelichting 

worden opgenomen dat de gemeente Albrandswaard in de toekomst de gebiedsgebonden 

veiligheidscontour gezamenlijk met andere partijen zal verruimen. 

b. Voor dit antwoord verwijzen wij u graag naar het antwoord onder a. 

c. Zoals uit paragraaf 9.7.2.3 blijkt, is geen sprake van een saneringssituatie. Er liggen geen 

kwetsbare bestemmingen binnen de PR 10
-6

 contouren van genoemde risicobron. Daarmee is 

geen sprake van saneringssituaties. Het bestemmingsplan is in beginsel een conserverend plan. 

Daarom gelden ook geen belemmeringen vanuit het aspect externe veiligheid ten aanzien van 

het groepsrisico. Aanpassingen zijn volgens de gemeente Albrandswaard dan ook niet gewenst. 

 
Aanpassingen 

 De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. Wel zal in de toelichting een 

aanvulling komen. Deze aanvulling heeft betrekking over het gezamenlijk vaststellen van een 

gebiedsgebonden veiligheidscontour voor het RSC. Deze contour valt zowel binnen de gemeente 

Albrandswaard, als binnen de gemeente Rotterdam.  
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Overlegreactie 5 

a. Het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) meldt dat dat de genoemde peilgebieden in het 

voorontwerpbestemmingsplan (paragraaf 7.2 van de toelichting) niet juist zijn. Het WSHD verwijst 

naar de eigen site voor de juiste benamingen en adviseert deze over te nemen. 

b. Voor het overige heeft het WSDH geen reden tot het maken van opmerkingen. 

 
Beantwoording overlegreactie 5 

a. In paragraaf 7.2 van de toelichting worden de juiste peilgebieden opgenomen. 

b. De reactie wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 
Aanpassingen 

 In paragraaf 7.2 van de toelichting worden de juiste peilgebieden opgenomen. 
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Overlegreactie 6 

a. Port of Rotterdam stelt het allereerst op prijs dat de gemeente Albrandswaard wil meedenken 

over het vaststellen van een gezamenlijke veiligheidscontour. Echter, een uitwerking hiervan 

ontbreekt nog in het bestemmingsplan. Port of Rotterdam verzoekt het ontwerpbestemmingsplan 

in lijn te brengen met de vereisten uit het Besluit externe veiligheid (Bevi), zodat de 

veiligheidscontour kan worden vastgesteld.  

b. Port of Rotterdam meldt dat een functionele binding van het gehele Distripark Albrandswaard 

Eemhaven met de haven belangrijk is. De binding is in hoofdlijnen opgenomen. De lijst van 

bedrijven in bijlage 1 van het bestemmingsplan kent echter enkele activiteiten waarvan de 

functionele binding twijfelachtig is of zelfs volledig ontbreekt.  Graag heeft Port of Rotterdam  

hierover nader overleg met de gemeente Albrandswaard om mee te denken over een oplossing.   

c. Daarnaast is het volgens Port of Rotterdam ook wenselijk om in het ontwerpbestemmingsplan op 

te nemen hoe wordt om gegaan met (beperkt) kwetsbare functies. In lijn met de 

havenbestemmingsplan adviseert Port of Rotterdam de omvang van bedrijfsgebonden kantoren 

te maximeren. Ook ten aanzien van dit aspect is Port of Rotterdam tot meedenken bereid. 

d. Port of Rotterdam stelt vervolgens voor om artikel 6.5 onder a en b eenduidiger te omschrijven. 

Voorgesteld wordt om de tekst als volgt te wijzigen: 

a. Bedrijfsactiviteiten van milieucategorie 3.2 of 4, zoals opgenomen in bijlage 1 behorende bij 

deze regels of bedrijfsactiviteiten die naar aard en invloed daarmee gelijk te stellen zijn, 

onder de voorwaarde dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en 

leefmilieu in de directe omgeving. 

b. Bedrijfsactiviteiten van milieucategorie 1, zoals opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze 

regels of bedrijfsactiviteiten die naar aard en invloed daarmee gelijk te stellen zijn, onder de 

voorwaarde dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefmilieu in de 

directe omgeving. 

e. Op de verbeelding is de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – bouwcategorie 1’ opgenomen. 

echter is deze aanduiding niet terug te vinden in de planregels, aldus Port of Rotterdam. 

f. Volgens Port of Rotterdam ontbreekt binnen diverse thema’s een degelijke beschouwing van de 

huidige (milieu)situatie. Aandachtspunten of knelpunten kunnen op deze wijze niet worden 

beoordeeld. Aan de hand van voorgaande kan dan worden beschouwd wat het effect van nieuwe 

ontwikkelingen is. 

g. In paragraaf 9.7.1 wordt gesteld dat het Besluit externe veiligheid transportroutes vermoedelijk in 

de loop van 2014  in werking treedt. Port of Rotterdam heeft begrepen dat de inwerkingtreding 

voorzien is op 1 juli 2014. 

h. Ten aanzien van de buisleidingenstraat wil Port of Rotterdam graag meegeven dat het Bevb in 

hun ogen wel degelijk van toepassing is op buisleidingen, gelegen in de buisleidingenstraat. De 

genoemde veiligheidszone van 55 meter is afkomstig uit oudere regelgeving. In het 

Structuurschema buisleidingen wordt gesteld dat het plaatsgebonden risico (PR 10
-6

) van nieuwe 

buisleidingen is gelegen binnen de buisleidingenstraat. Geadviseerd wordt om het 

plaatsgebonden risico van de bestaande leidingen inzichtelijk te maken. De veiligheidszone-

leiding moet hiermee in overeenstemming gebracht worden.  

i. Ten aanzien van het Groepsrisico (GR) is ook geen duidelijk beeld van de huidige situatie, aldus 

Port of Rotterdam. Geadviseerd wordt om de  wijze waarop het GR zich kan ontwikkelen bij het 

leggen van nieuwe buisleidingen inzichtelijk te maken. Dit inzicht is ook nodig voor de 

verantwoording van het GR. In het voorontwerp wordt aangegeven dat het risico van 

buisleidingen op de verbeelding wordt weergegeven. Voor buisleidingen gelegen in het gebied 
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waarvoor mogelijk een veiligheidscontour wordt vastgesteld, geldt een ander regime, aldus Port 

of Rotterdam. 

j. Ten aanzien van de risicocontour van Ziegler (afbeelding 14 van de toelichting) wil Port of 

Rotterdam benadrukken dat de vergunningssituatie bij Ziegler aangepast dient te zijn voordat het 

bestemmingsplan vastgesteld kan worden. Met het oog op de vast te stellen veiligheidscontour is 

het niet nodig om de individuele PR 10
-6

-contouren op de verbeelding op te nemen, voor zover 

deze inrichtingen zijn gelegen in het gebied waarvoor een veiligheidscontour wordt vastgesteld. 

k. Van een aantal bedrijven ontbreekt verder een beschouwing van de hoogte van het GR. 

l. Ten aanzien van het aspect geluid merkt Port of Rotterdam op dat tekst over het industrielawaai 

niet correct is. Onder het kopje ‘onderzoekszone’ verzoekt Port of Rotterdam de eerste zin als 

volgt aan te passen: ‘Het plangebied is deels gelegen in de geluidszone van het industrieterrein 

‘Botlek-Pernis’ en geheel in de geluidszone van het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’. 

 
Beantwoording overlegreactie 6 

a. De contour van de gebiedsgebonden veiligheidscontour ontbreekt volgens de gemeente 

Albrandswaard niet. In het bestemmingsplan is de PR 10
-6

 contour van het RSC opgenomen als 

‘Veiligheidszone – Bevi’. De PR-contour is opgenomen, zoals deze op dit moment vigeert. . 

Daarnaast hebben meerdere malen overleggen plaatsgehad met de DCMR, de gemeente 

Rotterdam, namens U en Port of Rotterdam. Tijdens deze gesprekken is naar voren gekomen dat 

het vaststellen van de gebiedsgebonden veiligheidscontour een gezamenlijke aangelegenheid is, 

waarin de gemeente Rotterdam trekker zal zijn voor dit (gezamenlijke)  bestuurlijke besluit. 

Omdat op dit moment onduidelijk is wanneer de contour gezamenlijk kan/gaat worden 

vastgesteld, heeft de gemeente Albrandswaard gekozen om het bestemmingsplan 

‘Albrandswaard Noord ‘ al doorgang te laten vinden, zonder de gebiedsgebonden 

veiligheidscontour op te nemen, zoals deze door het RSC gewenst is.  Door de vigerende en 

vergunde situatie te bestemmen, is de gemeente Albrandswaard van mening dat op dit moment 

is voldaan aan de feitelijke situatie. Wel zal in het ontwerpbestemmingsplan in de toelichting 

worden opgenomen dat de gemeente Albrandswaard in de toekomst de gebiedsgebonden 

veiligheidscontour gezamenlijk met andere partijen zal verruimen. 

b. Port of Rotterdam heeft gelijk dat de opgenomen staat van bedrijfsactiviteiten te ruim is. Voor het 

bedrijventerrein zal in het ontwerpbestemmingsplan een lijst worden opgenomen die enkel 

bedrijven toestaat met een functionele binding met het goederendistributie. 

c. De gemeente Albrandswaard wil meegeven dat dit bestemmingsplan geen nieuwe 

ontwikkelingen mogelijk maakt en dus ook geen beperkt kwetsbare objecten. Enkel 

ontwikkelingen op basis van vigerende rechten zijn mogelijk. Het maximeren van 

bedrijfsgebonden kantoren is niet in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan. Om 

eventuele planschade te voorkomen, heeft de gemeente Albrandswaard er voor gekozen om 

vigerende rechten over te nemen. Overigens dienen de kantoren gebonden te zijn aan het 

goederendistributiecentrum en daar altijd ondergeschikt aan te zijn. De gemeente Albrandswaard 

staat trouwens altijd open voor advies van uw zijde. 

d. Het voorstel van Port of Rotterdam wordt gevolgd. 

e. Sprake is van een omissie. De aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – bouwcategorie 1’ wordt 

alsnog in het bestemmingsplan opgenomen. Artikel 6.3 onder a en b worden met het volgende 

sub aangevuld: 

tot een bouwhoogte van maximaal 12 m ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - bouwcategorie 1'; 
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f. Aangezien geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt en vigerende rechten zijn 

overgenomen, is het niet benodigd om een uitgebreide beschouwing per (milieu)thema te geven. 

Daarnaast is de gemeente Albrandswaard inziens per thema voldoende beschreven wat de 

bestaande situatie is en of het plan invloed heeft op het betreffende thema.  

g. De verwachting was inderdaad dat het Besluit externe veiligheid transportroutes op 1 juli 2014 in 

werking zou treden. Dit is echter niet het geval gebleken. Omdat de verwachting nog steeds 

aanwezig is dat het Besluit externe veiligheid transportroutes dit jaar nog wordt vastgesteld, kan 

de opgenomen tekst blijven gehandhaafd. 

h. Het plaatsgebonden risico van de separate leidingen in de buisleidingenstraat zal in het 

ontwerpbestemmingsplan inzichtelijk worden gemaakt.  

i. De gemeente Albrandswaard vraagt zich af waarom het nodig is om het groepsrisico te 

berekenen voor leidingen waarvan men niet weet of die er ooit komen. Per leiding is in de 

toelichting een verantwoording gegeven waarom het groepsrisico niet toeneemt. Daarnaast zijn 

alle leidingen op de verbeelding weergegeven plus de bijbehorende zakelijke rechtsstrook. 

j. Omdat de gemeente Albrandswaard er op dit moment voor kiest om de veiligheidscontour nog 

niet op te nemen (zie antwoord onder a), blijft de individuele PR 10
-6

-contour van Ziegler 

gehandhaafd. 

k. Omdat het een conserverend bestemmingsplan betreft, is de huidige situatie inzichtelijk gemaakt. 

Ontwikkelingen zijn niet toegestaan, waarmee het groepsrisico ook niet toeneemt. Een 

verantwoording van het groepsrisico voor bestaande bedrijven is de gemeente Albrandswaards 

inziens dan ook niet nodig. Dit is ook al beschreven in paragraaf 9.7.2 (externe veiligheid) van de 

toelichting. 

l. Het voorstel zoals deze is aangedragen door Port of Rotterdam wordt één op één overgenomen. 

 
Aanpassingen 

 De staat van bedrijfsactiviteiten behorende bij het bedrijventerrein wordt aangepast. Enkel 

bedrijven met een functionele binding worden op de lijst opgenomen. 

 Artikel 6.5 onder a en b van de regels worden eenduidiger beschreven en komen als volgt te 

luiden: 

a. Bedrijfsactiviteiten van milieucategorie 3.2 of 4, zoals opgenomen in bijlage 1 behorende bij 

deze regels of bedrijfsactiviteiten die naar aard en invloed daarmee gelijk te stellen zijn, 

onder de voorwaarde dat geen onevenredige afbreuk wordt  

b. Bedrijfsactiviteiten van milieucategorie 1, zoals opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze 

regels of bedrijfsactiviteiten die naar aard en invloed daarmee gelijk te stellen zijn, onder de 

voorwaarde dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefmilieu in de 

directe omgeving. 

 Artikel 6.3 onder a en b van de regels worden met het volgende sub aangevuld: 

tot een bouwhoogte van maximaal 12 m ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - bouwcategorie 1'; 

 In de toelichting van het bestemmingsplan wordt in de externe veiligheidsparagraaf (paragraaf 

9.7.2) het plaatsgebonden risico van de aanwezige leidingen in de buisleidingenstraat inzichtelijk 

gemaakt. 

 In de toelichting onder het kopje ‘Industrie’ wordt ‘Het plangebied is gelegen in de zone van het 

industrieterreinen ‘Pernis’ en ‘Waal-/Eemhaven’ gewijzigd in: Het plangebied is deels gelegen in 

de geluidszone van het industrieterrein ‘Botlek-Pernis’ en geheel in de geluidszone van het 

industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’. 
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Overlegreactie 7 

a. Het vaststellen van een veiligheidscontour is volgens Stedelijke Inrichting – cluster 

stadsontwikkeling alleen mogelijk als daarvoor in het bestemmingsplan  'Albrandswaard Noord' 

aan de nodige voorwaarden wordt voldaan. Zo dient er in de regels van het bestemmingsplan 

geborgd te worden dat er geen nieuwe kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten zonder een 

functionele binding (aan het gebied waarvoor de veiligheidscontour wordt vastgesteld) worden 

toegestaan. 

b. Daarnaast is het noodzakelijk dat in de milieuparagraaf van het bestemmingsplan aandacht wordt 

besteed aan de consequenties en voorwaarden van de vast te stellen veiligheidscontour, aldus 

Stedelijke Inrichting – cluster stadsontwikkeling. 

c. Door de gemeente Albrandswaard is de toezegging gedaan dat wordt gewerkt aan het vaststellen 

van een veiligheidscontour en het opnemen van wijzigingen hiervoor in het bestemmingsplan 

“Albrandswaard Noord”. Gezien de intensieve samenwerking tussen de gemeente 

Albrandswaard, de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, DCMR en het Havenbedrijf 

Rotterdam om te komen tot een veiligheidscontour, vertrouwt Stedelijke Inrichting – cluster 

stadsontwikkeling er op dat in het ontwerpbestemmingsplan bovengenoemde voorwaarden voor 

het vaststellen van een veiligheidscontour opgenomen zullen zijn. 

 
Beantwoording overlegreactie 7 

a. Voor het bedrijventerrein zal in het ontwerpbestemmingsplan een lijst worden opgenomen die 

enkel bedrijven toestaat met een functionele binding met het goederendistributie.  

b. De contour van de gebiedsgebonden veiligheidscontour ontbreekt volgens de gemeente 

Albrandswaard niet. In het bestemmingsplan is de PR 10
-6

 contour van het RSC opgenomen als 

‘Veiligheidszone – Bevi’. De PR-contour is opgenomen, zoals deze op dit moment vigeert. 

Daarnaast hebben meerdere malen overleggen plaatsgehad met Port of Rotterdam, het DCMR 

en het Rail Service Center. Tijdens deze gesprekken is naar voren gekomen dat het vaststellen 

van de gebiedsgebonden veiligheidscontour een gezamenlijke aangelegenheid is. Omdat op dit 

moment onduidelijk is wanneer de contour gezamenlijk gaat worden vastgesteld, heeft de 

gemeente Albrandswaard gekozen om het bestemmingsplan ‘Albrandswaard Noord ‘ al doorgang 

te laten vinden, zonder de gebiedsgebonden veiligheidscontour op te nemen, zoals deze door de 

Stedelijke Inrichting – cluster stadsontwikkeling gewenst is. Door de vigerende en vergunde 

situatie te bestemmen, is de gemeente Albrandswaard van mening dat op dit moment is voldaan 

aan de feitelijke situatie. Wel zal in het ontwerpbestemmingsplan in de toelichting worden 

opgenomen dat de gemeente Albrandswaard in de toekomst de gebiedsgebonden 

veiligheidscontour gezamenlijk met andere partijen zal verruimen. 

c. De gemeente is in overleg geweest, maar heeft nooit toegezegd om de veiligheidscontour al in dit 

bestemmingsplan te verwerken. Juist is aangegeven dat in het kader van de 

actualiseringsverplichting voor bestemmingsplannen, het belang van de gemeente 

Albrandswaard is om dit bestemmingsplan in procedure brengen en zonder veel vertraging  tot 

vaststelling te komen. Wel is toegezegd om een gezamenlijk de contour vast te stellen, iets wat 

op dit moment nog niet mogelijk is. Voor de besluitvorming omtrent de gezamenlijke contour  is 

een bestuurlijk besluit van raden van meerdere gemeenten noodzakelijk. De gemeente 

Rotterdam zal trekker zijn in deze.   

 
Aanpassingen 

 De staat van bedrijfsactiviteiten behorende bij het bedrijventerrein wordt aangepast. Enkel 

bedrijven met een functionele binding worden op de lijst opgenomen. 
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Overlegreactie 8 

a. De Nederlandse Gasunie vindt het lastig om te controleren of alle leidingen correct zijn 

opgenomen. Dit omdat het plan op dit moment alleen als PDF is in te zien. Ter controle heeft de 

Gasunie bestanden toegestuurd. 

b. De Nederlandse Gasunie verzoekt om artikel 23.3 van de planregels aan te vullen met de 

volgende regeling: 

c. De veiligheid met betrekking tot de gasleiding niet wordt geschaad en geen kwetsbare 

objecten worden toegelaten.  

c. De Nederlandse Gasunie verzoekt artikel 5.2 onder e aan te passen, zodat het aanwezige hek 

rondom het terrein van het gasreduceerstation daar aan voldoet. Dit hek is circa 2,5 meter hoog, 

daar waar nu maar 2 meter is toegestaan. 

d. De Nederlandse Gasunie verzoekt artikel 5.2 onder e aan te passen, zodat bouwwerken op het 

terrein van het gasreduceerstation daar aan voldoen. De bouwwerken zijn circa 3,5 meter hoog, 

daar waar nu maar 3 meter is toegestaan. 

 
Beantwoording overlegreactie 8 

a. De gemeente Albrandswaard zal bekijken of de toegestuurde bestanden overeenkomen met de 

opgenomen leidingen. Indien dit niet het geval is, zal de verbeelding worden aangepast. 

b. De aanbeveling van de Nederlandse Gasunie wordt overgenomen. 

c. De gemeente Albrandswaard is het met de Gasunie eens dat de hoogte te plaatse zou moeten 

wijzigen. Echter, wanneer dit in de gehele bedrijfsbestemming wordt gewijzigd, kunnen erf- en 

terreinafscheidingen ook op andere locaties hoger worden gebouwd. Dat is stedenbouwkundig 

gezien niet altijd wenselijk. De gemeente Albrandswaard zal ter plaatse van het de aanduiding 

‘nutsvoorziening’ (die is opgenomen ter plaatse van het gasreduceerstation) de specifieke 

bouwhoogtes van erf- en terreinafscheidingen regelen. 

d. De gemeente Albrandswaard is het met de Gasunie eens dat de hoogte te plaatse zou moeten 

wijzigen. Echter, wanneer dit in de gehele bedrijfsbestemming wordt gewijzigd, kunnen andere 

bouwwerken ook op andere locaties hoger worden gebouwd. Dat is stedenbouwkundig gezien 

niet altijd wenselijk. De gemeente Albrandswaard zal ter plaatse van het de aanduiding 

‘nutsvoorziening’ de specifieke bouwhoogtes van erf- en terreinafscheidingen regelen. 

 
Aanpassingen 

 Aan artikel 23.3 van de planregels wordt de volgende regeling toegevoegd: 

c. De veiligheid met betrekking tot de gasleiding niet wordt geschaad en geen kwetsbare 

objecten worden toegelaten.  

 Aan artikel 5.2 wordt een nieuw lid na lid e ingevoegd. Dit lid komt als volgt te luiden: 

f. In afwijking van het bepaalde onder e geldt dat de bouwhoogte van andere bouwwerken ter 

plaatse van de aanduiding ‘nutsvoorziening’ niet meer bedraagt dan: 

1. 2,5 m voor erf- en terreinafscheidingen; 

2. 3,5 m voor overige andere bouwwerken; 
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Overlegreactie 9 

a. Volgens de Provincie Zuid-Holland is het plan niet overal conform het gestelde in de provinciale 

structuurvisie en de verordening ruimte. De functionele binding binnen en rondom het Distripark 

Albrandswaard/Eemhaven ontbreekt op dit moment. De provincie verzoekt de gemeente 

Albrandswaard dit alsnog te doen.  

b. Indien een plan ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maakt en die leiden ertoe dat het groepsrisico 

toeneemt tot boven de oriëntatiewaarde, dient op basis van een verantwoording van het 

groepsrisico aannemelijk te worden gemaakt dat het groepsrisico in de eindsituatie voldoet aan 

de oriëntatiewaarde. Voor een aantal risicobronnen kan dat nog niet worden beoordeeld omdat 

niet inzichtelijk is gemaakt wat de hoogte van het groepsrisico in de eindsituatie is. Het gaat om 

de Bevi-inrichtingen Eurofrigo, Ziegler B.V. en Vat Logistics. De provincie verzoekt de gemeente 

om ook ten aanzien van deze inrichtingen inzicht te geven in de hoogte van het groepsrisico, en 

als deze boven de oriëntatiewaarde ligt, aannemelijk te maken dat het groepsrisico op termijn 

alsnog voldoet aan de oriëntatiewaarde. 

c. Voor de RRP Naftaleiding is een groepsrisico bepaald van rondom de oriëntatiewaarde. Tevens 

is aangegeven dat volgens de risicokaart sprake is van een PR10
-6

 van 25m, en dat in overleg 

met de leidingbeheerder in het bestemmingsplan een PR10
-6

 wordt vastgelegd van 50m. De 

contour geldt als grenswaarde voor kwetsbare objecten. Binnen de contour lijken een aantal 

woningen aanwezig te zijn die niet lijken te voldoen aan deze grenswaarde. We verzoeken de 

gemeente om in het bestemmingsplan aan te geven hoe in deze situatie toch wordt voldaan aan 

de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico. 

 
Beantwoording overlegreactie 9 

a. De staat van bedrijfsactiviteiten behorende bij het bedrijventerrein wordt aangepast. Enkel 

bedrijven met een functionele binding worden op de lijst opgenomen. 

b. Aangezien in het bestemmingsplan “Albrandswaard Noord” geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk 

worden gemaakt, is ook geen sprake van een toename van het groepsrisico. In de toelichting is 

gemotiveerd dat geen sprake is van nieuwe ontwikkelingen.  

c. De woningen liggen binnen de genoemde PR-contour. Omdat het voorliggende bestemmingsplan 

een consoliderend bestemmingsplan betreft, zijn alle bouwvlakken opgenomen zoals deze in het 

vorige bestemmingsplan ook waren opgenomen. Het wegnemen van deze rechten kan leiden tot 

planschade. Daarnaast bevinden de nieuwe woningen zich in een gebied waarbij andere 

woningen dichter bij de buisleidingenstraat zijn gesitueerd. De gemeente accepteert de situatie 

zoals deze nu is opgenomen, omdat deze in overeenstemming is met de vigerende rechten. 

Destijds heeft de gemeente deze situatie ook al geaccepteerd en aanvaardbaar geacht. 

Overigens is evenwijdig aan de buisleidingenstraat een veiligheidszone opgenomen 

(veiligheidszone – leiding). Binnen deze zone mogen in beginsel geen kwetsbare of beperkt 

kwetsbare objecten worden gebouwd. Pas na het verlenen van een omgevingsvergunning voor 

het afwijken kunnen deze objecten worden toegestaan, mits sprake is van gewichtige redenen. 

Voorafgaand aan het verlenen van de omgevingsvergunning wordt advies ingewonnen bij de 

leidingbeheerder. 

 
Aanpassingen 

 De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
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Overlegreactie 10 

a. De VRR adviseert herontwikkeling binnen de 1% letaliteitcontour van de K1 leidingen (P26, P31, 

NAM 401031, 24" productleiding, PMK 150, PMK 210 en PMK 220) en de Isopreenleiding PMK 

170 zodanig te construeren dat aanwezigen bij een plasbrand meer tijd en gelegenheid hebben 

om te vluchten. De 1% letaliteitcontour bedraagt voor deze leidingen 40 meter. Voor het 

ontvluchten van de voorziene objecten is het wenselijk minimaal één (nood)uitgang van de 

risicobron af te richten en alle (nood)uitgangen in voldoende mate aan te laten sluiten op de 

infrastructuur van de omgeving. 

b. De VRR adviseert herontwikkeling binnen de 1% letaliteitcontour (40 meter) van de K1 leidingen 

(P26, P31, NAM 401031, 24" productleiding, PMK 150, PMK 210 en PMK 220) en de 

Isopreenleiding PMK 170 zodanig te construeren dat het bouwwerk beschermd is tegen 

branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) als gevolg van een plasbrand. Hierbij kan voor de 

gevels gericht naar de risicobron gedacht worden aan blinde gevels of het beperken van het 

glasoppervlak. De gevels en/of het glasoppervlak die gericht zijn naar de risicobron behoren 

bestand te zijn tegen een warmtestralingsflux > 15 kW/m
2
. Bij de verlening van een 

omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen dient bij de brandpreventieve toets rekening te 

worden gehouden met de effecten van een plasbrand op de gevel. 

c. De VRR adviseert herontwikkeling binnen de 1 % letaliteitcontour (10 meter vanuit het hart van 

de stikstof leiding ZONE_NL_09_N, 120 meter vanuit het hart van de rijksweg A15 en 250 meter 

vanuit het hart van de ethyleenoxideleiding PMK330) zodanig te construeren dat bij een toxische 

wolk de mogelijkheden tot zelfredzaamheid van aanwezigen verbeterd worden. Als deuren, 

ramen en ventilatieopeningen afsluitbaar zijn en het luchtverversingssysteem uitgeschakeld kan 

worden is een object geschikt om enkele uren in te schuilen. 

d. De VRR adviseert herontwikkelingen binnen de 1% letaliteitcontour van de hogedruk 

aardgastransportleiding (15 meter vanuit het hart van de leidingen A517, A517-01, A559, W504, 

PMK 120 en PMK 140), van de waterstofleiding (10 meter vanuit het hart van de leiding 

H2_NL_09_BLS), de ethyleenleiding (55 meter vanuit het hart van de leiding PMK100) of de 

propyleenoxideleiding (55 meter vanuit het hart van de leiding PMK 160) zodanig te construeren 

dat deze beschermd zijn tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) als gevolg van een 

fakkelbrand of jetfire. Hierbij kan voor de gevels en daken gericht naar de leidingen gedacht 

worden aan blinde gevels of het beperken van het glasoppervlak. De gevels, daken en/of 

glasoppervlakken die gericht zijn naar de risicobron behoren bestand te zijn tegen een 

warmtestralingsflux > 15 kW/m
2
. Bij de verlening van een omgevingsvergunning voor de activiteit 

bouwen dient bij de brandpreventieve toets rekening te worden gehouden met de effecten van 

een fakkelbrand op de gevel/dak. 

e. De VRR adviseert herontwikkelingen binnen de 1 % letaliteitcontour van de hogedruk 

aardgastransportleiding (15 meter vanuit het hart van de leidingen A517, A517-01, A559, W504, 

PMK 120 en PMK 140), van de waterstofleiding (10 meter vanuit het hart van de leiding 

H2_NL_09_BLS), de ethyleenleiding (55 meter vanuit het hart van de leiding PMK100) of de 

propyleenoxideleiding (55 meter vanuit het hart van de leiding PMK 160) zodanig te construeren 

dat aanwezigen bij een dreigende fakkelbrand goede ontvluchtingsmogelijkheden hebben. Voor 

het ontvluchten van de voorziene objecten is het wenselijk minimaal één (nood)uitgang van de 

leidingen af te richten en in voldoende mate aan te laten sluiten op de infrastructuur van de 

omgeving. 
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f. De VRR adviseert zorg te dragen voor een goede voorlichting en instructie van de aanwezige 

personen zodat men weet hoe te handelen tijdens een calamiteit door middel van de campagne 

"Goed voorbereid zijn heb je zelf in de hand". 

 
Beantwoording overlegreactie 10 

a. In de paragraaf externe veiligheid van de toelichting wordt het advies van de VRR opgenomen. 

Daarnaast wordt aan de opgenomen woonbestemming (artikel 21) een nadere eis opgenomen. 

Deze nadere eis komt als volgt te luiden: 

x. Nadere eisen 

x.1 Externe veiligheid - vluchtmogelijkheden 

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het aspect externe veiligheid, te beheersing 

van de uitpandige vluchtroutes, en de bereikbaarheid voor de brandweer, voor zover dit niet 

elders in dit plan is vastgelegd, nadere eisen stellen aan: 

a. vluchtmogelijkheden en de situering van bouwwerken; 

b. vluchtmogelijkheden en de inrichting van terreinen/openbare ruimte; 

c. vluchtmogelijkheden en het bebouwd oppervlak van gebouwen; 

d. vluchtmogelijkheden en het vloeroppervlak van gebouwen. 

b. In de paragraaf externe veiligheid van de toelichting wordt het advies van de VRR opgenomen. 

Daarnaast wordt aan de opgenomen woonbestemming (artikel 21) een nadere eis opgenomen 

zoals voorgesteld onder a. 

c. In de paragraaf externe veiligheid van de toelichting wordt het advies van de VRR opgenomen. 

Daarnaast wordt aan de opgenomen woonbestemming (artikel 21) een nadere eis opgenomen 

zoals voorgesteld onder a. 

d. In de paragraaf externe veiligheid van de toelichting wordt het advies van de VRR opgenomen. 

Daarnaast wordt aan de opgenomen woonbestemming (artikel 21) een nadere eis opgenomen 

zoals voorgesteld onder a. 

e. In de paragraaf externe veiligheid van de toelichting wordt het advies van de VRR opgenomen. 

Daarnaast wordt aan de opgenomen woonbestemming (artikel 21) een nadere eis opgenomen 

zoals voorgesteld onder a. 

f. In de paragraaf externe veiligheid van de toelichting wordt het advies van de VRR opgenomen. 

Daarnaast wordt aan de opgenomen woonbestemming (artikel 21) een nadere eis opgenomen 

zoals voorgesteld onder a. 

 
Aanpassingen 

 De zienswijze leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. In paragraaf 9.7 (externe veiligheid) 

van de toelichting wordt het bovengenoemde advies van de VRR opgenomen. Daarnaast wordt 

aan artikel 21 (Wonen) van de planregels een extra lid (nadere eisen) toegevoegd. 
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Ambtshalve wijzigingen 

Naast de ingekomen inspraak- en overlegreactie, wil de gemeente Albrandswaard de onderstaande 

ambtshalve wijzingen doorvoeren: 

 

 Het bouwvlak van het perceel Kleidijk 67/69 wordt aangepast op de planverbeelding. Deze 

aanpassing is in overeenkomst met de gesloten overeenkomst tot kostenverhaal.  
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Hoofdstuk 1  INLEIDENDE REGELS 

Artikel 1  Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan: 

het bestemmingsplan Albrandswaard Noord van de gemeente Albrandswaard; 

1.2  bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0613.BPANoord-ONT1met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen); 

1.3  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; 

1.4  aangebouwd bijgebouw 

een indirect met het hoofdgebouw verbonden gebouw dat ten dienste staat van het hoofdgebouw dan 

wel in functioneel opzicht deel uitmaakt van het hoofdgebouw en door zijn ligging, constructie en 

afmetingen ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

1.5  agrarisch bedrijf 

een bedrijf gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of 

het houden van dieren;     

1.6  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; 

1.7  aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.8  afvalinzamelsysteem 

al dan niet geheel of gedeeltelijk onder peil gelegen bouwwerken en/of voorzieningen ten behoeve 

van de inzameling van huishoudelijk afval, glas en dergelijke;   

1.9  agrarisch hulpgebouw 

buiten bouwvlak gelegen gebouwen ten behoeve van een agrarisch bedrijf, zoals veldschuren, 

schuilgelegenheden voor vee en melkstallen;        

1.10  ander bouwwerk 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde;    

1.11  ambachtelijk bedrijf 

een bedrijf, dat is gericht op het overwegend door middel van handwerk vervaardigen, bewerken of 

herstellen van goederen;     
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1.12  automatenhal 

een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het bieden van gelegenheid voor het spelen met gokkasten 

en spelletjesautomaten;   

1.13  archeologische waarde 

de aan een gebied toegerekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in dat gebied 

voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude tijden;   

1.14  basisassortiment van een tuincentrum 1 

de artikelen die van oudsher bij tuincentra, hoveniersbedrijven en kwekerijen verkrijgbaar zijn, 

bestaande uit: 

a. levend materiaal, waaronder in ieder geval tuinplanten, bloemen & planten, bomen, dieren en 

bloembollen & zaden; 

b. niet-levend materiaal, waaronder in ieder geval gereedschap, decoratie buitenhuis, decoratie 

binnenhuis (sfeer/ interieur/kado), klein onderhoud, dierbenodigdheden, tuinartikelen en 

tuinmeubelen, seizoensartikelen, groot onderhoud, streekeigen agrarische producten zoals 

appels, peren, honing etc. boeken met betrekking tot het gevoerde assortiment; 

1.15  bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

1.16  bed-and-breakfast 

een voorziening gericht op het bieden van de mogelijkheid tot overnachting en het serveren van 

ontbijt, als toeristisch-recreatieve activiteit, ondergeschikt aan de betreffende bestemming, met een 

maximum verblijfsduur van 6 weken. Onder een bed & breakfast-voorziening wordt niet verstaan 

overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden 

werkzaamheden en/of arbeid, zonder kookgelegenheid; 

1.17  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 milieuplanologische 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;    

1.18  bedrijfskavel 

de totale oppervlakte van een kavel van een (agrarisch) bedrijf, bestaande uit de gronden waar 

bebouwing is toegestaan alsmede de gronden waar geen bebouwing is toegestaan; 

1.19  begane grond 

de eerste bouwlaag van een gebouw; 

1.20  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;    
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1.21  bestaand: 

a. bij bouwwerken: een bouwwerk dat bestaat op het tijdstip van de terinzagelegging van het 

ontwerpbestemmingsplan danwel gebouwd is of kan worden krachtens een verleende vergunning 

voor het bouwen; 

b. gebruik: het gebruik van de gronden en bouwwerken zoals krachtens een vergunning voor het 

gebruik is toegestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan; 

daaronder valt niet het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 

bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan; 

1.22  bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.23  bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.24  bijgebouw 

een vrijstaand gebouw dat in functioneel opzicht en qua afmeting ondergeschikt is aan een op 

hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw;      

1.25  bijzondere woonvormen 

met woningen vergelijkbare huisvesting, zoals gezinsvervangende tehuizen, wooneenheden, al dan 

niet met gemeenschappelijke voorzieningen;      

1.26  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. 

1.27  bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak; 

1.28  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 halfverdiepte parkeerlaag of een zolder;        

1.29  bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten; 

1.30  bouwperceelsgrens: 

een grens van een bouwperceel; 

1.31  bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten; 
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1.32  bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 

indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

1.33  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;             

1.34  dienstverlening 

met detailhandel vergelijkbare activiteiten die gericht zijn op het verlenen van diensten aan of ten 

gerieve van particulieren, zoals kapsalons, reisbureaus en bankfilialen en daarmee naar de aard 

vergelijkbare vestigingen;             

1.35  erfbebouwing 

uitbreiding woonruimte en of bijgebouwen al dan niet aangebouwd;             

1.36  escortbedrijf 

de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig, of in een omvang 

alsof die bedrijfsmatig is, prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt 

uitgeoefend;              

1.37  extensief recreatief medegebruik 

recreatief gebruik van gronden, zoals wandelen, fietsen, varen, zwemmen, vissen en daarmee gelijk 

te stellen activiteiten dat geen specifiek beslag legt op de ruimte, behoudens ruimtebeslag door voet-, 

fiets- en ruiterpaden met wegbewijzering en rust- en picknickplaatsen met bijbehorend meubilair;           

1.38  extensieve dagrecreatie: 

niet-gemotoriseerde recreatieve activiteiten die geen specifiek beslag leggen op de ruimte, zoals 

wandelen, fietsen, skaten, paardrijden, vissen, zwemmen en natuurobservatie; 

1.39  gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt;   

1.40  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;                

1.41  geluidzoneringsplichtige inrichtingen: 

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een 

bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld; 

1.42  gevoelig object 

object waar kinderen langdurig verblijven, zoals woningen, scholen, crèches en kinderdagverblijven;   
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1.43  goederendistributiecentrum 

een centrum bestemd voor de vestiging van bedrijven die zich richten of gelieerd zijn aan de 

verwerking/bewerking (strippen, stuffen en groupage), assemblage, opslag (warehousing), 

expeditie/distributie van (gecontaineriseerd) stukgoed; 

1.44  hoofdgebouw 

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen als het belangrijkste gebouw 

valt aan te merken;              

1.45  horeca-activiteiten 

een bedrijf dat in zijn algemeenheid gericht is op het verstrekken van nachtverblijf, op het verstrekken 

en/of ter plaatse nuttigen van voedsel en/of dranken en/of het exploiteren van zaalaccommodatie. De 

volgende specifieke vormen worden onder horeca begrepen. Bij de begrippen is een klassenindeling 

aangegeven welke in hoofdschriften wordt gebezigd; 

1. hotel: 

een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van nachtverblijf en waarbij het 

verstrekken van voedsel en dranken (daaraan) ondergeschikt is;  

2. restaurant: 

een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van maaltijden voor gebruikt ter plaatse 

en waar het verstrekken van dranken (daaraan) ondergeschikt is;  

3. dagzaak: 

een horecabedrijf, dat qua openingstijden vergelijkbaar is met detailhandelvestigingen, althans 

geen latere sluitingstijd dan 21.00 uur heeft, zoals een dagcafé, lunchroom, koffieshop en 

ijssalon;   

4. cafetaria: 

een bedrijf dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van kleine eetwaren, niet zijnde 

maaltijden waarvan het sluitingsuur later dan 21.00 uur ligt;    

5. cafés, bars, avond- en nachtgelegenheid: 

een horecabedrijf dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van dranken voor gebruik ter 

plaatse en het gelegenheid bieden voor dansen en waarvan het sluitingsuur later dan 21.00 uur 

ligt;              

1.46  kantoor 

een gebouw of een gedeelte daarvan dat door zijn indeling en inrichting geschikt is om uitsluitend te 

worden gebruikt voor administratieve en daarmee gelijk te stellen werkzaamheden, al dan niet met 

een baliefunctie; praktijkruimten worden hieronder mede begrepen;              

1.47  maatschappelijke voorzieningen 

functies ten behoeve van religieuze, educatieve, medische, sociale en culturele doeleinden, 

(openbare) overheidsinstellingen alsmede voorzieningen ten behoeve van kinderopvang en 

bejaarden;              

1.48  milieucategorie 

een aan een bedrijfsactiviteit toegekende categorie volgens de in de bijlage bij deze regels 

opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten;              
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1.49  nevenassortiment van een tuincentrum 1 

niet levend nevenassortiment van een tuincentrum, waaronder wonen (klein meubelen), wellness 

(sauna's en zwembaden) en bijbehorende accessoires, tuingerelateerd speelgoed alsmede 

buitenkoken en bijbehorende accessoires, hondentrimsalon, dierenservice, medidierenservice (trim 

mogelijkheid, medische- en preventieve zorg en advies), workshops en maximaal 450 m² niet 

geclusterd overig assortiment; 

1.50  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;              

1.51  partycentrum 

een bedrijf waar het houden van feesten en partijen met een besloten karakter middels het verhuren 

van (delen van) de accommodatie centraal staat, voor een van tevoren in omvang bekend staande 

groep van personen tussen welke een duidelijke min of meer duurzame band bestaat waarbij tevens 

het verstrekken van drank en maaltijden voor consumptie ter plaatse mogelijk is; 

1.52  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;             

1.53  praktijkruimte 

een beroeps- of bedrijfsmatige werkruimte voor beoefenaren van vrije (aan huis gebonden) beroepen, 

zoals medische, para-medische, administratieve en daarmee vergelijkbare beroepen, zulks met 

uitzondering van seksinrichtingen; 

1.54  productiegebonden detailhandel 

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het 

productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie;              

1.55  seksautomatenhal 

een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid waarin door middel van automaten 

filmvoorstellingen en/of liveshows van erotische en/of pornografische aard kunnen worden gegeven;          

1.56  seksbioscoop/-theater 

een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid waarin vertoningen van erotische en/of 

pornografische aard worden gegeven;             

1.57  seksinrichting 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 

vergoeding; 

a. een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon; 

b. een seksbioscoop of sekstheater; 

c. een seksautomatenhal; 

d. een seksclub of parenclub; 
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al dan niet in combinatie met elkaar. Onder een seksinrichting wordt niet verstaan een escortbedrijf of 

een sekswinkel;              

1.58  sekswinkel 

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarbinnen hoofdzakelijk (minimaal 70% van de 

vloeroppervlakte) goederen van erotisch-pornografische aard worden verkocht of verhuurd;             

1.59  straatmeubilair 

bouwwerken ten behoeve van al dan niet openbare (nuts-)voorzieningen, zoals: 

a. verkeersgeleiders, verkeersborden, lichtmasten, zitbanken en bloembakken; 

b. telefooncellen, abri's, kunstwerken, speeltoestellen en draagconstructies voor reclame; 

c. kleinschalige bouwwerken ten behoeve van (openbare) nutsvoorzieningen met een inhoud van 

ten hoogste 50 m
3
 en een hoogte van ten hoogste 3 m, waaronder begrepen voorzieningen ten 

behoeve van telecommunicatie, energievoorziening en brandkranen; 

d. afvalinzamelsystemen;             

1.60  tuincentrum 1 

grootschalige detailhandelscentra met een breed aanbod aan 'levende en niet levende huis- en 

tuingerelateerde artikelgroepen in het basissortiment en met daarbij behorende nevenassortiment;     

1.61  tuincentrum 2 

een bedrijf met al dan niet overdekte verkoopruimte waarin in hoofdzaak detailhandel (aan 

particulieren) wordt uitgeoefend in artikelen voor de inrichting en het onderhoud van tuinen of 

daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen, zoals tuinplanten, zaai- en pootgoed, tuinmest, 

teelaarde, tuingereedschap, tuinhout, tegels, sierstenen, tuinhuisjes, materialen voor de aanleg en 

onderhoud van vijvers- en fonteinen, alsmede kamerplanten, snijbloemen en potterie, met als 

nevenassortiment dierbenodigdheden en -voeders, huis- en hobbydieren, tuinmeubilair, tuinkleding 

en -schoeisel, materialen voor aanleg en onderhoud van zwembaden en voor buitengebruik 

bestemde sfeerartikelen; 

1.62  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;             

1.63  voorgevel 

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie dan wel gelet op uitstraling 

ervan als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt; 

1.64  Wet geluidhinder 

de Wet geluidhinder zoals die gold ten tijde van het ter inzage leggen van het ontwerp plan;               

1.65  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  bedrijfsvloeroppervlakte 

wordt gemeten binnenwerks, met dien verstande, dat de totale vloeroppervlakte van de bouwlagen 

ten dienste van kantoren, winkels of bedrijven, met inbegrip van de daarbij behorende magazijnen en 

overige dienstruimten wordt opgeteld; 

2.2  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. 

2.3  dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.4  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. 

2.5  de hoogte eerste bouwlaag 

wordt gemeten 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van de woning.    

2.6  hoogte van een windturbine: 

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine. 

2.7  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. 

2.8  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. 

2.9  verkoopvloeroppervlak 

wordt gemeten binnenwerks met dien verstande, dat de totale vloeroppervlakte van ruimten welke 

rechtstreeks ten dienste staan van de detailhandelsactiviteiten en voor publiek toegankelijk zijn wordt 

opgeteld (kantoren, magazijnen en overige dienstruimten worden hieronder niet begrepen).    
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Hoofdstuk 2  BESTEMMINGSREGELS 

Artikel 3  Agrarisch  

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Agrarisch aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. agrarische bedrijfsvoering ten behoeve van agrarische bedrijven; 

b. het beweiden door dieren; 

c. met daarbij behorende bouwwerken, open terreinen en watergangen. 

3.2  Bouwregels 

Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd, met dien verstande, dat: 

a. gebouwen, geen kassen zijnde, uitsluitend mogen worden gebouwd binnen het bouwvlak; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw' kassen 

worden gebouwd waarvoor het volgende geldt: 

1. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m; 

2. de kassen moeten afgedekt worden met een kap, waarbij de dakhelling tenminste 20
0 
en ten 

hoogste 60
0 
moet bedragen; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' de goot- en 

bouwhoogte van gebouwen, geen kassen zijnde, niet meer mag bedragen dan aangegeven; 

d. bij ieder agrarisch bedrijf één agrarische bedrijfswoning is toegestaan, waarbij de volgende 

bouwregels gelden: 

1. de inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 600 m
3
; 

2. de dakhelling van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 45
o
. 

e. de bouwhoogte van andere bouwwerken, binnen het bouwvlak, niet meer dan 10 m mag 

bedragen; 

f. de bouwhoogte van andere bouwwerken, buiten het bouwvlak, niet meer dan 1,5 m mag 

bedragen; 

g. voor zover op deze gronden afwijkende bebouwing aanwezig is mag deze bebouwing worden 

gehandhaafd waarbij de bestaande maatvoering als maximale maatvoering geldt. 

3.3  Afwijken van de bouwregels 

3.3.1  Agrarische hulpgebouwen 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 3.2 

onder a voor de bouw van agrarische hulpgebouwen buiten het bouwvlak, onder de voorwaarden dat: 

a. het agrarische hulpgebouw uit het oogpunt van doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk is; 

b. het agrarische hulpgebouw uit het oogpunt van dierenwelzijn noodzakelijk is; 

c. de oppervlakte van de bedrijfskavel waarop het agrarisch hulpgebouw wordt gebouwd ten minste 

1 hectare zal bedragen; 

d. de grondoppervlakte van het agrarisch hulpgebouw per bedrijf niet meer mag bedragen dan 50 

m
2
; 

e. de goothoogte van het agrarisch hulpgebouw niet meer dan 3 m mag bedragen; 

f. de bouwhoogte van het agrarisch hulpgebouw niet meer dan 5 m mag bedragen; 

g. door de bouw van het agrarisch hulpgebouw geen onevenredige afbreuk mag worden gedaan 

aan de ter plaatse aanwezige landschappelijke waarde. 
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Artikel 4  Agrarisch met waarden 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. agrarische doeleinden; 

b. behoud, versterking en/of herstel van de aan de gronden eigen zijnde landschappelijke waarden; 

c. met de bijbehorende andere bouwwerken. 

4.2  Bouwregels 

Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd met een bouwhoogte van niet meer dan 1,5 m, zoals erf- en 

terreinafscheidingen. 

4.3  Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 

lid 4.1 voor de bouw van een agrarisch hulpgebouw, zoals een dierenverblijf, onder de voorwaarden 

dat: 

a. de perceelsoppervlakte ten minste 0,5 ha bedraagt; 

b. de grondoppervlakte niet meer dan 30 m
2 
mag bedragen; 

c. de gezamenlijke grondoppervlakte van gebouwen niet meer dan 100 m
2 
mag bedragen; 

d. de goothoogte van gebouwen niet meer dan 3 m mag bedragen; 

e. de bouwhoogte van gebouwen niet meer dan 4,5 m mag bedragen; 

f. de afstand van gebouwen tot enige bestemmingsgrens ten minste 10 m moet bedragen. 

4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

werkzaamheden 

4.4.1  Algemeen 

Het is verboden ter plaatse van de gronden als bedoeld in lid 4.1 de volgende werken, geen 

bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren zonder of 

in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders: 

a. het bodemverlagen, afgraven en/of ophogen van gronden; 

b. het aanleggen van wegen (met uitzondering van eenvoudige weidepaden), of verharden van 

wegen of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen met een gezamenlijke 

oppervlakte van meer dan 100 m
2 
per perceel. 

4.4.2  Uitzondering 

Het bepaalde in lid 4.4.1 is niet van toepassing: 

a. op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van 

het onderhavige plangebied, waaronder begrepen het toegestane agrarische gebruik daarvan; 

b. op andere werken en/of werkzaamheden die uit een oogpunt van de ruimtelijke ordening van niet 

ingrijpende betekenis zijn, dan wel geschieden in het kader van de normale agrarische 

bedrijfsexploitatie. 
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4.4.3  Voorwaarde 

Een vergunning als bedoeld in lid 4.4.1 wordt uitsluitend verleend indien door de in dat lid genoemde 

werken en werkzaamheden de natuurwaarde en/of landschappelijke waarden van de gronden niet in 

onevenredige mate worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het behoud, versterking en/of 

herstel van die waarden niet worden verkleind en indien een afweging van de in het geding zijnde 

belangen, waaronder begrepen het agrarisch belang, tot uitkomst heeft, dat een 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, in 

redelijkheid niet kan worden geweigerd. 

4.5  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Agrarisch met waarden' te wijzigen in de 

bestemming 'Natuur' en/of 'Natuur - Bosgebied' onder de voorwaarden dat de agrarische 

bedrijfsvoering ter plaatse is beëindigd. 



12 

regels bestemmingsplan “Albrandswaard Noord” 
ontwerp 

Artikel 5  Bedrijf 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bedrijfsactiviteiten van milieucategorie 1 t/m 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals 

opgenomen in bijlage 1 bij deze regels, met uitzondering van: 

1. geluidszoneringplichtige inrichtingen; 

2. detailhandel, behoudens productiegebonden detailhandel; 

3. horeca; 

4. zelfstandige kantoren; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' tevens voor een bedrijfswoning; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'hovenier' tevens voor een hoveniersbedrijf; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorzieningen' uitsluitend voor nutsvoorzieningen; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'opslag' uitsluitend voor opslag; 

f. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' uitsluitend voor een parkeerterrein; 

g. ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte' tevens voor een praktijkruimte; 

h. ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' tevens voor een zend- en 

ontvangstinstallatie; 

i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - agrarisch toeleveringsbedrijf' tevens 

voor een agrarisch toeleveringsbedrijf; 

j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - ambachtelijk' tevens voor een 

ambachtelijke bedrijf; 

k. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - dierenpension' tevens oor een 

dierenpension; 

l. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - tuincentrum 1' tevens voor een 

tuincentrum, zoals bedoeld in lid 1.60 en waarbij het bepaalde in lid 5.4.1 van toepassing is; 

m. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - tuincentrum 2' tevens voor een 

tuincentrum, zoals bedoeld in lid 1.61; 

n. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - hondentraining' tevens voor een 

hondentrainingscentrum; 

o. bij de onder a tot en met n genoemde functie behorende parkeervoorzieningen;  

p. erven, 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. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' de goot- en 

bouwhoogte van hoofdgebouwen niet meer mag bedragen dan is aangegeven; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m), maximum 

bebouwingspercentage (%)' de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen alsmede het 

bebouwingspercentage van het bouwvlak niet meer mag bedragen dan is aangegeven; indien 

geen bebouwingspercentage is aangegeven dan mag het bouwvlak volledig worden bebouwd; 

d. aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen binnen en buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd, 

mits:  

1. de gezamenlijke grondoppervlakte van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen gelegen 

buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan 50 m
2
; 

2. tenminste 70% van de gronden buiten het bouwvlak onbebouwd dienen te blijven; 
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3. de goothoogte niet meer bedraagt dan 3 m; 

4. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 4,50 m; 

e. de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer bedraagt dan: 

1. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen; 

2. 3 m voor overige andere bouwwerken; 

f. In afwijking van het bepaalde onder e geldt dat de bouwhoogte van andere bouwwerken ter 

plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' niet meer bedraagt dan: 

1. 2,5 m voor erf- en terreinafscheidingen; 

2. 3,5 m voor overige andere bouwwerken; 

g. in afwijking van het bepaalde onder e ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 

overkapping' overkappingen zijn toegestaan waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen 

dan 5 m. 

5.3  Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

5.2 onder d voor de bouw van aanbouwen en bijgebouwen tot een gezamenlijk grondoppervlakte van 

75 m
2 
per perceel.  

5.4  Specifieke gebruiksregels 

5.4.1  Specifieke vorm van bedrijf - tuincentrum 1 

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - tuincentrum 1' geldt:  

a. dat het nevenassortiment van een tuincentrum maximaal 30% van het verkoopvloeroppervlak 

mag bedragen; 

b. maximaal 15% van het verkoopvloeroppervlak van het tuincentrum mag worden gebruikt voor 

ondergeschikte horeca. 

5.4.2  Productiegebonden detailhandel 

Met betrekking tot het gebruik van de in lid 5.1 bedoelde gronden geldt dat detailhandel alleen is 

toegestaan voor goederen die ter plaatse vervaardigd of verwerkt worden, voor zover zulks een 

ondergeschikt en geen zelfstandig onderdeel van de bedrijfsvoering vormt. 

5.5  Afwijken van de gebruiksregels 

5.5.1  Hogere milieucategorie 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

5.1 onder a ten behoeve van:  

a. bedrijfsactiviteiten van een hogere milieucategorie;  

b. bedrijfsactiviteiten toe te staan die niet genoemd zijn in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals 

opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regels, maar die gelijk te stellen zijn met de 

toegestane milieucategorie;  

Indien de betreffende bedrijven naar aard en invloed op de omgeving geacht kunnen worden te 

behoren tot de toegelaten milieucategorie. 



14 

regels bestemmingsplan “Albrandswaard Noord” 
ontwerp 

Artikel 6  Bedrijventerrein 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Bedrijventerrein aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. goederendistributiecentra, met bedrijfsactiviteiten van milieucategorie 2 en 3.1 van de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten Distripark Albrandswaard Eemhaven, zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze 

regels, of met bedrijfsactiviteiten die niet in de genoemde milieucategorieën voorkomen maar 

naar aard en invloed  daarmee gelijk te stellen zijn, met uitzondering van: 

1. geluidszoneringplichtige inrichtingen; 

2. detailhandel, behoudens productiegebonden detailhandel; 

3. zelfstandige kantoren; 

4. containerreparatie- en containeronderhoudsbedrijven; 

5. opslagbedrijven van lege containers voor zover dit een zelfstandige bedrijfsactiviteit of een 

substantiële nevenactiviteit van een bedrijf vormt; 

b. bij de onder a genoemde functie behorende kantoren; 

c. bij de onder a genoemde functie behorende parkeervoorzieningen;  

d. bij de onder a genoemde functie behorende horeca-activiteiten uit categorie 2, 3 of 4 zoals 

genoemd in lid 1.45; 

e. erven, groenvoorzieningen en water. 

6.2  Bouwregels 

Op de in  lid 6.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd, met dien verstande, dat:  

a. gebouwen uitsluitend binnen het bouwvlak mogen worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 12 m; 

c. de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer bedraagt dan: 

1. 3 m voor erf- en terreinafscheidingen; 

2. 8 m voor licht- en reclamemasten; 

3. 12 m voor overige andere bouwwerken. 

6.3  Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van: 

a. het bepaalde in lid 6.2 onder b: 

1. tot een bouwhoogte van maximaal 12 m ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - bouwcategorie 1'; 

2. tot een bouwhoogte van maximaal 16 m ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - bouwcategorie 2'; 

3. tot een bouwhoogte van maximaal 20 m ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - bouwcategorie 3'; 

b. het bepaalde in lid 6.2 onder c sub 3: 

1. tot een bouwhoogte van maximaal 12 m ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - bouwcategorie 1'; 

2. tot een bouwhoogte van maximaal 16 m ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - bouwcategorie 2'; 

3. tot een bouwhoogte van maximaal 20 m ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - bouwcategorie 3'; 

c. het bepaalde in lid 6.2 onder c sub 2 voor de bouw van reclamemasten en andere bouwwerken 

ten behoeve van reclame-uitingen tot een bouwhoogte van maximaal 30 m. 
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onder de voorwaarden dat: 

a. de hogere bouwhoogte noodzakelijk of gewenst is in verband met een doelmatige bedrijfsvoering; 

b. geen sprake is van onevenredige visuele hinder en/of lichthinder voor de omgeving. 

6.4  Specifieke gebruiksregels 

6.4.1  Bedrijfswoningen 

Op de in lid 6.1 bedoelde gronden zijn geen bedrijfswoningen toegestaan. 

6.4.2  Strijdig gebruik 

Ten aanzien van het gebruik van de in lid 6.1 bedoelde gronden is het bepaalde in artikel 36 van 

toepassing, met dien verstande dat de hoogte van opgeslagen goederen, waaronder containers, niet 

meer mag bedragen dan de toegestane bouwhoogte van gebouwen. 

6.5  Afwijken van de gebruiksregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

6.1 onder a ten behoeve van:  

a. bedrijfsactiviteiten van milieucategorie 3.2 of 4, zoals opgenomen in 2 behorende bij deze regels 

of bedrijfsactiviteiten die naar aard en invloed daarmee gelijk te stellen zijn, onder de voorwaarde 

dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefmilieu in de directe omgeving; 

b. bedrijfsactiviteiten van milieucategorie 1, zoals opgenomen in 2 behorende bij deze regels of 

bedrijfsactiviteiten die naar aard en invloed daarmee gelijk te stellen zijn, onder de voorwaarde 

dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefmilieu in de directe omgeving; 

c. assemblagebedrijven/bedrijfsactiviteiten genoemd onder SBI-code 20 t/m 39 voorzover deze 

bedrijven/bedrijfsactiviteiten samenhangen met of verband houden met de toegestane 

bedrijfsactiviteiten. 
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Artikel 7  Gemengd 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. detailhandel, uitsluitend op de begane grond;  

b. dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;  

c. horecabedrijven uit categorie 2 t/m 4, zoals genoemd in lid 1.45, uitsluitend op de begane grond;  

d. maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend op de begane grond; 

e. kantoren, met een publieksgerichte functie; 

f. wonen vanaf de eerste verdieping; 

g. verkeersvoorzieningen, waaronder begrepen (ondergrondse) parkeervoorzieningen;  

h. erven, groenvoorzieningen en water. 

7.2  Bouwregels 

Op de in  lid 7.1 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 goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen niet meer mag bedragen dan de bestaande goot- 

en  bouwhoogte; 

c. aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen binnen en buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd, 

mits:  

1. tenminste 40% van de gronden buiten het bouwvlak onbebouwd dienen te blijven; 

2. de goothoogte niet meer bedraagt dan 3 m; 

3. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 4,50 m; 

d. de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer bedraagt dan: 

1. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen; 

2. 3 m voor overige andere bouwwerken. 

7.3  Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 

lid 7.2: 

a. onder c sub 1 voor het volledig bebouwen van de gronden buiten het bouwvlak met de 

bestemming 'Gemengd' met aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen; 

b. onder c sub 2 voor een goothoogte van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen van maximaal 

4,5 m. 

7.4  Specifieke gebruiksregels 

Ten aanzien van het gebruik van de in lid 7.1 bedoelde gronden geldt ten aanzien van 

bedrijfsvestigingen: 

a. per vestiging mag de bedrijfsvloeroppervlakte ten hoogste 150 m
2 
bedragen; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a mag ten hoogste één detailhandelsvestiging met een 

bedrijfsvloeroppervlakte van ten hoogste 250 m
2
 worden gevestigd; 

c. indien ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan reeds een 

groter bedrijfsvloeroppervlakte aanwezig was, mag deze niet worden vergroot. 
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7.5  Afwijken van de gebruiksregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 

lid 7.4 ten behoeve van het vergroten van het bedrijfsvloeroppervlakte tot ten hoogste 500 m
2
 per 

bedrijf. 
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Artikel 8  Gemengd - 1 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Gemengd - 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. indoor sportactiviteiten; 

b. maatschappelijke voorzieningen; 

c. kantoren; 

d. dienstverlening; 

e. horecabedrijven uit categorie 1 en 2, zoals genoemd in lid 1.45; 

f. bij de onder a tot en met d genoemde functie behorende ondergeschikte horeca-activiteiten; 

g. verkeersvoorzieningen, waaronder begrepen parkeervoorzieningen;  

h. erven, groenvoorzieningen en water. 

8.2  Bouwregels 

Op de in lid 8.1 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. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' de bouwhoogte van hoofdgebouwen 

niet meer mag bedragen dan is aangegeven; 

c. aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen binnen en buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd, 

mits:  

1. tenminste 40% van de gronden buiten het bouwvlak onbebouwd dienen te blijven; 

2. de goothoogte niet meer bedraagt dan 3 m; 

3. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 4,50 m; 

d. de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer bedraagt dan: 

1. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen; 

2. 3 m voor overige andere bouwwerken. 

8.3  Specifieke gebruiksregels 

Op de in lid 8.1 bedoelde gronden is een nevengebruik toegestaan ten behoeve van bijzondere 

activiteiten, zoals manifestaties of beurzen. 
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Artikel 9  Groen 

9.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - afschermende groenwand' tevens 

voor: 

1. het behoud, versterking en/of herstel van de op de gronden aanwezige bomen en andere 

houtopstanden; 

2. geluidwerende en afschermende voorzieningen;  

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - viaduct' tevens voor een viaduct ten 

behoeve van doorgaande wegen; 

d. water;  

e. voet- en fietspaden;  

f. perceelsontsluitingswegen;  

g. speelvoorzieningen;  

h. straatmeubilair;  

i. nutsvoorzieningen en gemalen.  

9.2  Bouwregels 

Op de in lid 9.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd, met dien verstande, dat:  

a. uitsluitend gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen zijn toegestaan, waarvan de inhoud 

niet meer bedraagt dan 100 m
3
;  

b. voor het overige uitsluitend andere bouwwerken mogen worden gebouwd waarvan de 

bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m; 

c. in afwijking van het bepaalde onder b is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

verkeer - viaduct' een viaduct toegestaan waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 

15 m. 

9.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

werkzaamheden 

9.3.1  Algemeen 

Het is verboden ter plaatse van de gronden als bedoeld in lid 9.1 met de aanduiding 'specifieke vorm 

van groen - afschermende groenwand' de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of 

werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders: 

a. het vellen of rooien van bomen en andere houtopstanden; 

b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 

c. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie-, of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of 

apparatuur (voor zover geen bouwwerken zijnde). 

9.3.2  Uitzondering 

Het bepaalde in lid 9.3.1 is niet van toepassing: 

a. op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van 

het onderhavige plangebied; 
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b. op andere werken en/of werkzaamheden die uit een oogpunt van de ruimtelijke ordening van niet 

ingrijpende betekenis zijn. 
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9.3.3  Voorwaarde 

Een vergunning als bedoeld in lid 9.3.1 wordt uitsluitend verleend indien door de in dat lid genoemde 

werken en werkzaamheden geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de afschermende functie 

van de beplantingen en de landschappelijke waarde daarvan en indien een afweging van de in het 

geding zijnde belangen tot uitkomst heeft, dat een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een 

werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, in redelijkheid niet kan worden geweigerd. 
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Artikel 10  Horeca 

10.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 4' voor een horecabedrijf uit categorie 

1 tot en met 4, zoals genoemd in lid 1.45; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - nachtverblijf' voor het verstrekken 

van nachtverblijf;  

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - partycentrum' voor een partycentrum, 

zoals genoemd in lid 1.51; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' uitsluitend tevens voor een parkeerterrein; 

e. aan de functie onder a en b gebonden parkeervoorzieningen;  

f. erven, groenvoorzieningen en water.  

10.2  Bouwregels 

Op de in lid 10.1 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. ter plaatse van de aanduiding 'relatie' dienen de betrokken bouwvlakken te worden beschouwd 

als één bouwvlak; 

c. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen niet meer mag bedragen dan de bestaande goot- 

en bouwhoogte; 

d. aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen binnen en buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd, 

mits:  

1. tenminste 50% van de gronden buiten het bouwvlak onbebouwd dienen te blijven; 

2. de goothoogte niet meer bedraagt dan 3 m; 

3. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 4,50 m; 

e. de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer bedraagt dan: 

1. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen; 

2. 3 m voor overige andere bouwwerken. 

f. in afwijking van het hiervoor bepaalde onder a t/m d dienen de gronden gelegen voor de 

verlengde voorgevel onbebouwd te blijven met uitzondering van andere bouwwerken tot een 

bouwhoogte van 1 m; voor zover op deze gronden afwijkende bebouwing aanwezig is mag deze 

bebouwing worden gehandhaafd waarbij de bestaande maatvoering als maximale maatvoering 

geldt. 



 23  

regels bestemmingsplan “Albrandswaard Noord” 
ontwerp 

Artikel 11  Kantoor 

11.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. kantoren; 

b. aan de functie als bedoeld onder a gebonden parkeervoorzieningen; 

c. erven, groenvoorzieningen en water. 

11.2  Bouwregels 

Op de in lid 11.1 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. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' de bouwhoogte van hoofdgebouwen 

niet meer  mag bedragen dan is aangegeven; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), bouwhoogte (m)' de goothoogte en 

bouwhoogte van hoofdgebouwen niet meer mag bedragen dan is aangegeven; 

d. aanbouwen en bijgebouwen mogen worden gebouwd, mits:   

1. de gezamenlijke grondoppervlakte van aan- en bijgebouwen gelegen buiten het bouwvlak niet 

meer bedraagt dan 50 m
2
 per bouwperceel;  

2. tenminste 50% van de gronden buiten het bouwvlak onbebouwd dienen te blijven;  

3. de goothoogte niet meer bedraagt dan 3 m;  

4. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 4,50 m;  

e. de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer bedraagt dan:  

1. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen;  

2. 3 m voor andere overige bouwwerken.  

f. in afwijking van het hiervoor bepaalde onder a t/m e dienen de gronden gelegen voor de 

verlengde voorgevel (voor zover geen bestemming "Tuin" is opgenomen) onbebouwd te blijven 

met uitzondering van andere bouwwerken tot een bouwhoogte van 1 m; voor zover op deze 

gronden afwijkende bebouwing aanwezig is mag deze bebouwing worden gehandhaafd waarbij 

de bestaande maatvoering als maximale maatvoering geldt. 
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Artikel 12  Maatschappelijk 

12.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. maatschappelijke voorzieningen;  

b. aan de functie als bedoeld onder a gebonden parkeervoorzieningen;  

c. erven, groenvoorzieningen en water. 

12.2  Bouwregels 

Op de in lid 12.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd, met dien verstande, dat: 

a. gebouwen uitsluitend binnen het bouwvlak mogen worden gebouwd;  

b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' de bouwhoogte van gebouwen niet 

meer  mag bedragen dan is aangegeven; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), bouwhoogte (m)' de goothoogte en 

bouwhoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan is aangegeven; 

d. de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer bedraagt dan:  

1. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen;  

2. 3 m voor andere overige bouwwerken.  

e. in afwijking van het hiervoor bepaalde is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - herdenkingsplaats' een ander bouwwerk toegestaan met een afwijkende goot- 

en bouwhoogte. 

12.3  Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 

lid 12.2 onder a voor het bouwen van een bergruimte/fietsenstalling buiten het bouwvlak, onder de 

voorwaarden dat: 

a. de gezamenlijke oppervlakte van de desbetreffende bijgebouwen niet meer bedraagt dan 50 m
2
; 

b. de goothoogte niet meer bedraagt dan 2,5 m; 

c. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3,5 m. 
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Artikel 13  Maatschappelijk - Begraafplaats 

13.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor  'Maatschappelijk - Begraafplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. een begraafplaats met bijbehorend uitvaartcentrum; 

b. aan de functie als bedoeld onder a gebonden parkeervoorzieningen;  

c. groenvoorzieningen en water. 

13.2  Bouwregels 

Op de in lid 13.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd, met dien verstande, dat: 

a. gebouwen uitsluitend binnen het bouwvlak mogen worden gebouwd;  

b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' de bouwhoogte van gebouwen niet 

meer  mag bedragen dan is aangegeven; 

c. de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer bedraagt dan:  

1. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen;  

2. 10 m voor andere overige bouwwerken.  

13.3  Specifieke gebruiksregels 

Op de in lid 13.1 bedoelde gronden zijn geen bedrijfswoningen toegestaan. 
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Artikel 14  Natuur 

14.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Natuur aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de duurzame instandhouding van het binnen de bestemming aanwezige park met inbegrip van de 

daarin gelegen houdopstanden, wieden, waterpartijen en overige natuurelementen; 

b. behoud, versterking en of ontwikkeling van de aan het binnen de bestemming aanwezige park 

eigen zijnde natuur- en landschapswaarde alsmede cultuurhistorische waarde; 

c. extensief recreatief medegebruik; 

d. agrarische aanverwant medegebruik; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' tevens voor een parkeerterrein; 

f. groenvoorzieningen en water. 

14.2  Bouwregels 

Ten aanzien van de in lid 14.1 bedoelde gronden gelden de volgende bouwregels: 

a. gebouwen zijn niet toegestaan; 

b. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 m. 

14.3  Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 

lid 14.2 onder b teneinde andere bouwwerken toe te staan met een bouwhoogte van maximaal 6 m. 

14.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

werkzaamheden 

14.4.1  Algemeen 

Het is verboden ter plaatse van de gronden als bedoeld in lid 14.1 de volgende werken, geen 

bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren zonder of 

in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders: 

a. het vellen of rooien van bomen en andere houtopstanden; 

b. het aanleggen of verharden van wegen, rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en het 

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 

c. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie-, of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of 

apparatuur (voor zover geen bouwwerken zijnde); 

d. het graven of dempen van sloten, watergangen en vijvers. 

14.4.2  Uitzondering 

Het bepaalde in lid 14.4.1 is niet van toepassing: 

a. op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van 

het onderhavige plangebied; 

b. op andere werken en/of werkzaamheden die uit een oogpunt van de ruimtelijke ordening van niet 

ingrijpende betekenis zijn. 
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14.4.3  Voorwaarde 

Een vergunning als bedoeld in lid 14.4.1 wordt uitsluitend verleend indien door de in dat lid genoemde 

werken en werkzaamheden de natuurwaarde en/of landschappelijke waarde van de gronden niet in 

onevenredige mate worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het behoud, versterking en/of 

herstel van die waarden niet worden verkleind en indien een afweging van de in het geding zijnde 

belangen tot uitkomst heeft, dat een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, in redelijkheid niet kan worden geweigerd. 
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Artikel 15  Natuur - Bosgebied 

15.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Natuur - Bosgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bos; 

b. natuurontwikkeling; 

c. extensieve dagrecreatie; 

d. houtproductie en bosbeheer; 

e. voet- en fietspaden; 

f. parkeervoorzieningen; 

g. groenvoorzieningen en water. 

15.2  Bouwregels 

Ten aanzien van de in lid 15.1 bedoelde gronden gelden de volgende bouwregels: 

a. gebouwen zijn niet toegestaan; 

b. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 m. 

15.3  Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 

lid 15.2:  

a. voor het bouwen van gebouwen ten dienste van het onderhoud en beheer, geen woningen zijnde, 

indien de gebouwen in het kader van het beheer noodzakelijk zijn, onder de voorwaarden dat: 

1. de inhoud niet meer mag bedragen dan 150 m
3
; 

2. de goothoogte niet meer mag bedragen dan 2,5 m en de bouwhoogte niet meer mag 

bedragen dan 4 m; 

3. de afstand tot enige bestemmingsgrens ten minste 10 m dient te bedragen. 

15.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

werkzaamheden 

15.4.1  Algemeen 

Het is verboden ter plaatse van de gronden als bedoeld in lid 15.1 de volgende werken, geen 

bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren zonder of 

in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders: 

a. het vellen of rooien van bomen en andere houtopstanden; 

b. het aanleggen of verharden van wegen, rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en het 

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 

c. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie-, of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of 

apparatuur (voor zover geen bouwwerken zijnde); 

d. het graven of dempen van sloten, watergangen en vijvers. 

15.4.2  Uitzondering 

Het bepaalde in lid 15.4.1 is niet van toepassing: 

a. op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van 

het onderhavige plangebied; 

b. op andere werken en/of werkzaamheden die uit een oogpunt van de ruimtelijke ordening van niet 

ingrijpende betekenis zijn. 
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15.4.3  Voorwaarde 

Een vergunning als bedoeld in lid 15.4.1 wordt uitsluitend verleend indien door de in dat lid genoemde 

werken en werkzaamheden de natuurwaarde en/of landschappelijke waarde van de gronden niet in 

onevenredige mate worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het behoud, versterking en/of 

herstel van die waarden niet worden verkleind en indien een afweging van de in het geding zijnde 

belangen tot uitkomst heeft, dat een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, in redelijkheid niet kan worden geweigerd. 
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Artikel 16  Tuin/ Tuin- 1 

16.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor  'Tuin/ Tuin- 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. tuinen;  

b. parkeervoorzieningen; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van tuin - parkeren' tevens ten minste voor één 

parkeerplaats per woning; 

d. ter plaatse van de bestemming 'Tuin -1' de bestaande bebouwing mag worden gehandhaafd.  

16.2  Bouwregels 

Op de in lid 16.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd, met dien verstande, dat:  

a. bij iedere woning aan de voorgevel een entree-, tochtportaal en/of erker mag worden gebouwd, 

waarbij;   

1. de grondoppervlakte niet meer dan 2 m
2 
bedraagt;  

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 ten 

minste 1 m bedraagt;   

b. ter plaatse van de bestemming 'Tuin -1' de bestaande bebouwing mag worden gehandhaafd 

waarbij de bestaande maatvoering als maximale maatvoering geldt; 

c. voor het overige uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de bestemming mogen worden 

gebouwd waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1 m; 

d. in afwijking van het bepaalde onder c ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 

tuinmuur' een tuinmuur met een maximale bouwhoogte van 2,3 m mag worden gebouwd. 

16.3  Afwijken van de bouwregels 

16.3.1  Entree, tochtportaal en/of erker 

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 16.2 

binnen de bestemming voor het bouwen aan de zijgevel van een entree, tochtportaal en/of erker met 

dien verstande dat:  

a. de grondoppervlakte niet meer bedraagt dan 2 m
2
;    

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;     

d. de naast een woning bestaande parkeergelegenheid op eigen erf behouden blijft.  

16.3.2  Andere bouwwerken 

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 16.2 

binnen de bestemming voor het bouwen van andere bouwwerken met een bouwhoogte van maximaal 

3 m, mits: 

a. geen aantasting plaatsvindt van de gewenste stedenbouwkundige structuur;  

b. het bouwplan geen afbreuk doet aan de belangen van omwonenden (bezonning, privacy). 
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Artikel 17  Verkeer 

17.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen;  

b. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg' tevens voor een 

verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - viaduct' tevens voor een viaduct; 

d. pleinen;  

e. voet- en fietspaden;  

f. parkeervoorzieningen;  

g. speelvoorzieningen;  

h. groenvoorzieningen en water:  

i. straatmeubilair;  

j. nutsvoorzieningen en gemalen.  

17.2  Bouwregels 

Op de in lid 17.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd, met dien verstande:  

a. dat de inhoud van een nutsvoorziening niet meer bedraagt dan 100 m
3
;  

b. voor het overige uitsluitend overige bouwwerken (geen gebouwen zijnde) mogen worden 

gebouwd waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m. 
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Artikel 18  Verkeer - Railverkeer 

18.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. railverkeer, metrolijn;  

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - metrohalte', tevens een 

stationsgebouw met bijbehorende voorzieningen zoals wachtruimtes, loket en een kiosk; 

c. pleinen; 

d. voet- en fietspaden; 

e. parkeervoorzieningen; 

f. groen en water; 

g. speelvoorzieningen; 

h. straatmeubilair; 

i. bruggen; 

j. nutsvoorzieningen en gemalen. 

18.2  Bouwregels 

Ten aanzien van de in lid 18.1 bedoelde gronden gelden de volgende bouwregels: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer' gebouwen mogen worden gebouwd 

tot een bouwhoogte van 12 m; 

b. voor overige geen gebouwen mogen worden gebouwd, met uitzondering van straatmeubilair; 

c. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 15 m.     
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Artikel 19  Verkeer - Verblijfsgebied 

19.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen met een verblijfsfunctie (30 km/u);  

b. pleinen;  

c. voet- en fietspaden;  

d. parkeervoorzieningen;  

e. speelvoorzieningen;  

f. groenvoorzieningen en water;  

g. straatmeubilair;  

h. nutsvoorziening;  

i. bruggen.   

19.2  Bouwregels 

Op de in lid 19.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd, met dien verstande:  

a. dat de inhoud van een nutsvoorziening niet meer bedraagt dan 100 m
3
;  

b. voor het overige uitsluitend andere bouwwerken (geen gebouwen zijnde) mogen worden 

gebouwd waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m. 

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' in ieder geval een 

overkapping met een bouwhoogte van niet meer dan 5 m is toegestaan. 
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Artikel 20  Water 

20.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. water; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - viaduct' tevens voor een viaduct; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - vlonder' tevens voor een vlonder; 

d. waterberging en waterhuishouding; 

e. extensief recreatief medegebruik; 

f. duikers; 

g. groenvoorzieningen; 

h. steigers; 

i. bruggen. 

20.2  Bouwregels 

Op de in lid 20.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd, met dien verstande:  

a. gebouwen niet zijn toegestaan; 

b. de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 5 m; 

c. in afwijking van het bepaalde onder b ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer 

- viaduct' een viaduct is toegestaan waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 15 m. 
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Artikel 21  Wonen 

21.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen;  

b. ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte' tevens voor een kantoor en/of praktijkruimte op de 

begane grond; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - kookstudio' tevens voor een 

kookstudio; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - bijzondere woonvorm' tevens voor 

bijzondere woonvormen, zoals een gezinsvervangend tehuis met al dan niet zelfstandige 

woningen of wooneenheden; 

e. aan de functie onder a tot en met d gebonden parkeervoorzieningen en erftoegangswegen; 

f. bed-and-breakfast als ondergeschikte nevenactiviteit, waarbij het bepaalde in lid 21.4 van 

toepassing is; 

g. tuinen en erven;  

h. groenvoorzieningen en water. 

21.2  Bouwregels 

Op de in lid 21.1 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. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' de bouwhoogte van hoofdgebouwen 

niet meer mag bedragen dan is aangegeven; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' de 

goothoogte en bouwhoogte van hoofdgebouwen niet meer mag bedragen dan is aangegeven; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' het bebouwingspercentage 

van het bouwvlak niet meer mag bedragen dan is aangegeven; indien geen 

bebouwingspercentage is aangegeven dan mag het bouwvlak volledig worden bebouwd; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - lessenaarsdak' mag de goothoogte 

aan de achtergevel van het hoofdgebouw niet meer bedragen dan 6 m en de goothoogte aan de 

voorgevel van het hoofdgebouw niet meer bedragen dan 9 m; 

f. het aantal woningen binnen het bouwvlak niet meer mag bedragen dan het aantal bestaande 

woningen; 

g. in afwijking van het bepaalde onder d geldt dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal 

wooneenheden' het aantal woningen niet meer mag bedragen dan is aangegeven; 

h. bij iedere woning aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen worden 

gebouwd mits:  

1. de gezamenlijke grondoppervlakte niet meer bedraagt dan: 

 75 m
2
 voor vrijstaande- en hoekwoningen;  

 40 m
2 
voor tussenwoningen;   

 voor gestapelde woningen is de bouw van bijgebouwen niet toegestaan;   

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 m
2
;   

3. indien het voorgaande (h2) er toe zou leiden dat in het geheel geen erfbebouwing mag 

worden opgericht, mag desondanks een bijgebouw van 10 m
2 
worden gebouwd;   
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4. de bouw van uitbreidingen van de woonruimte en/of praktijkruimten dient altijd aan de woning 

te geschieden;   

5. 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 niet meer bedragen 

dan 6 m;   

i. in afwijking van het bepaalde onder h zijn ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' 

bijgebouwen toegestaan met een afwijkende maatvoering, waarbij de bestaande maatvoering als 

maximum maatvoering geldt; 

j. 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 andere overige bouwwerken; 

k. in afwijking van het bepaalde onder j is plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 

tempel' een ander bouwwerk toegestaan waarbij de bestaande maatvoering als maximum 

maatvoering geldt; 

l. in afwijking van het bepaalde onder j ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 

tuinmuur' een tuinmuur met een maximale bouwhoogte van 2,3 m mag worden gebouwd. 

21.3  Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 

lid 21.2 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; 

2. geen aantasting plaatsvindt van de gewenste stedenbouwkundige structuur;   

3. het bouwplan geen afbreuk doet aan de belangen van omwonenden (bezonning/privacy).               

21.4  Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het bepaalde in lid 21.1 onder e (bed & breakfast) geldt het volgende: 

a. een bed-and-breakfast-voorziening is alleen toegestaan binnen het bouwvlak; 

a. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 50% van de gezamenlijke 

vloeroppervlakte van de hoofdbebouwing; 

b. nabijgelegen percelen mogen niet in onevenredige mate hinder ondervinden;  

c. het aantal slaapverblijven mag maximaal 7 bedragen; 

d. bij de slaapverblijven zijn geen zelfstandige kookgelegenheden toegestaan; 

e. er moet een nachtregister worden bijgehouden; 

f. het maximale oppervlakte per slaapverblijf mag niet meer dan 30 m² bedragen; 

g. het nachtverblijf mag niet plaatsvinden in vrijstaande bijgebouwen; 
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h. er wordt voorzien in 1 parkeerplaats per slaapverblijf op eigen terrein.  

21.5  Afwijken van de gebruiksregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 21.4, 

met dien verstande dat: 

a. de bed-and-breakfast-voorziening in een ten dienste van het hoofdgebouw vrijstaande bijgebouw 

mag worden gebouwd; 

b. de woning als zodanig herkenbaar blijft; 

c. de woonfunctie dan wel de agrarische functie gehandhaafd blijft; 

d. de bed-and-breakfast-voorziening: 

1. door de bouwkundige opzet, indeling en maatvoering niet kan functioneren als zelfstandige 

woning. Een aparte kookgelegenheid bij de voorziening niet is toegestaan; 

2. de landschappelijke, cultuurhistorische en/of architectonische waarden van het complex niet 

wordt aangetast; 

3. de parkeerbalans in de directe omgeving niet nadelig wordt beïnvloed; 

4. geen onevenredige nadelige gevolgen zal opleveren voor het woon- en leefklimaat van 

omwonenden en de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven 

e. de veiligheid van de voorziening wordt gewaarborgd, met inachtneming van de bepalingen uit het 

Bouwbesluit.   

21.6  Nadere eisen 

21.6.1  Externe veiligheid - vluchtmogelijkheden 

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het aspect externe veiligheid, te beheersing van 

de uitpandige vluchtroutes, en de bereikbaarheid voor de brandweer, voor zover dit niet elders in dit 

plan is vastgelegd, nadere eisen stellen aan: 

a. vluchtmogelijkheden en de situering van bouwwerken; 

b. vluchtmogelijkheden en de inrichting van terreinen/openbare ruimte; 

c. vluchtmogelijkheden en het bebouwd oppervlak van gebouwen; 

d. vluchtmogelijkheden en het vloeroppervlak van gebouwen. 
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Artikel 22  Leiding - Brandstof 

22.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Brandstof' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemmingen, mede bestemd voor een transportleiding voor brandstoffen. 

22.2  Bouwregels 

22.2.1  Primair 

Op de in lid 22.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd: 

a. gebouwen ten dienste van de bestemming waarvan de grondoppervlakte niet meer mag 

bedragen dan 5 m
2 
en de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2,5 m; 

b. andere bouwwerken ten dienste van de bestemming waarvan de bouwhoogte niet meer mag 

bedragen dan 3 m. 

22.2.2  Secundair 

Ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mogen geen bouwwerken 

worden gebouwd. 

22.3  Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

22.2.2 ten behoeve van de bouw van bouwwerken ten dienste van de andere daar voorkomende 

bestemmingen, onder de voorwaarde, dat:  

a. de belangen met betrekking tot de betrokken leidingen dit toelaten; 

b. alvorens een omgevingsvergunning te verlenen schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de 

beheerder van de betrokken leiding. 

22.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

22.4.1  Verbod 

Het is verboden ten behoeve van het leidingbelang ter plaatse van de gronden als bedoeld in lid 22.1 

de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of 

te laten uitvoeren, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een 

werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden van burgemeester en wethouders: 

a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting;  

b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze ingraven dan wel indrijven van 

voorwerpen; 

c. het uitvoeren van grondwerkzaamheden; 

d. het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen. 

22.4.2  Uitzonderingen 

Het bepaalde in lid 22.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die: 

a. worden uitgevoerd in het kader van het onderhoud en beheer van de leiding; 

b. van geringe omvang zijn of gericht op en noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de leiding;  

c. niet van ingrijpende betekenis zijn. 

22.4.3  Toelaatbaarheid 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 22.4.1 wordt uitsluitend verleend indien gebleken is dat 

door de werkzaamheden geen schade kan ontstaan aan de leiding. 
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22.4.4  Advies 

Burgemeester en wethouders winnen ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om een 

omgevingsvergunning als bedoeld in lid 22.4.1 schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder.     
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Artikel 23  Leiding - Gas 

23.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemmingen, mede bestemd voor een aardgastransportleiding met de daar bijbehorende 

bouwwerken en andere werken.  

23.2  Bouwregels 

23.2.1  Primair 

Op de in lid 23.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van niet meer dan 3 m. 

23.2.2  Secundair 

Ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mogen geen bouwwerken 

worden gebouwd. 

23.3  Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

23.2.2 ten behoeve van de bouw van bouwwerken ten dienste van de andere daar voorkomende 

bestemmingen, onder de voorwaarde, dat:  

a. de belangen met betrekking tot de betrokken leidingen dit toelaten; 

b. alvorens een omgevingsvergunning te verlenen schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de 

beheerder van de betrokken leiding; 

c. de veiligheid met betrekking tot de gasleiding niet wordt geschaad en geen kwetsbare objecten 

worden toegelaten.  

23.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

23.4.1  Verbod 

Het is verboden ten behoeve van het leidingbelang ter plaatse van de gronden als bedoeld in lid 23.1 

volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of te 

laten uitvoeren, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een 

werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden van burgemeester en wethouders: 

a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting;  

b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze ingraven dan wel indrijven van 

voorwerpen; 

c. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 

d. het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 

e. het permanent opslaan van goederen; 

f. ophogen en egaliseren van grond. 

23.4.2  Uitzonderingen 

Het bepaalde in lid 23.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die: 

a. worden uitgevoerd in het kader van het onderhoud en beheer van de leiding; 

b. van geringe omvang zijn of gericht op en noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de leiding 

door de leidingbeheerder of na positief advies van de leidingbeheerder. 
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23.4.3  Toelaatbaarheid 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 23.4.1 wordt uitsluitend verleend indien gebleken is dat 

door de werkzaamheden geen schade kan ontstaan aan de leiding. 

23.4.4  Advies 

Burgemeester en wethouders winnen ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om een 

omgevingsvergunning als bedoeld in lid 23.4.1 schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder.         
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Artikel 24  Leiding - Hoogspanningsverbinding 

24.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de aanleg het beheer en onderhoud van een 

bovengrondse hoogspanningsverbinding.  

24.2  Bouwregels 

24.2.1  Primair 

Op de in lid 24.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van niet meer dan 55 m. 

24.2.2  Secundair 

Ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mogen geen bouwwerken 

worden gebouwd. 

24.3  Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

24.2.2 ten behoeve van de bouw van bouwwerken ten dienste van de andere daar voorkomende 

bestemmingen, onder de voorwaarde, dat:  

a. de belangen met betrekking tot de betrokken leidingen dit toelaten; 

b. alvorens een omgevingsvergunning te verlenen schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de 

beheerder van de betrokken leiding. 

24.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

24.4.1  Verbod 

Het is verboden ten behoeve van het leidingbelang ter plaatse van de gronden als bedoeld in lid 24.1 

de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of 

te laten uitvoeren zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een 

werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden van burgemeester en wethouders: 

a. het aanbrengen van hoogopgaande beplanting; 

b. het uitvoeren van grondwerkzaamheden; 

c. het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 

d. het aanleggen van watergangen en -partijen; 

e. het leggen van kabels en leidingen; 

f. het plaatsen van onroerende objecten, geen bebouwing zijnde, zoals lichtmasten, wegwijzers en 

ander hoog straatmeubilair. 

24.4.2  Uitzonderingen 

Het bepaalde in lid 24.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die: 

a. worden uitgevoerd in het kader van het onderhoud en beheer van de leiding; 

b. van geringe omvang zijn of gericht op en noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de leiding;  

c. niet van ingrijpende betekenis zijn. 

24.4.3  Toelaatbaarheid 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 24.4.1 wordt uitsluitend verleend, indien gebleken is dat 

door de werkzaamheden geen schade kan ontstaan aan de leiding. 
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24.4.4  Advies 

Burgemeester en wethouders winnen ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om een 

omgevingsvergunning als bedoeld in lid 24.4.1 schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder.     
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Artikel 25  Leiding - Leidingenstrook 

25.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Leidingenstrook' aangewezen gronden zijn bestemd voor ondergrondse 

buisleidingen en ondergrondse kabels.  

Met daarbij behorende, ten behoeve van het functioneren van de buisleidingenstraat: 

a. voorzieningen welke behoren bij de buisleiding voor het goed functioneren van de buisleiding; 

b. gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde; 

c. water en waterhuishoudingsvoorzieningen; 

d. bruggen, viaducten en andere kunstwerken. 

en tevens: 

e. agrarisch medegebruik; 

f. extensief recreatief medegebruik; 

g. paden en wegen. 

25.2  Bouwregels 

25.2.1  Algemeen 

In of op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: 

a. gebouwen; 

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

25.2.2  Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte bedraagt maximaal 5 meter; 

b. de oppervlakte bedraagt maximaal 50 m
2
. 

25.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat de hoogte van bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 4 m. 

25.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het bouwen van: 

a. hetgeen bepaald onder 25.2.2 voor het toestaan van een hogere bouwhoogte dan wel een 

grotere oppervlakte mits deze hogere bouwhoogte respectievelijk grotere oppervlakte 

noodzakelijk is voor het beheer en/of onderhoud van de ondergrondse buisleidingen. 

b. hetgeen bepaald onder 25.2.3 voor het toestaan van een hogere bouwhoogte mits deze hogere 

bouwhoogte noodzakelijk is voor het beheer en/of onderhoud van de ondergrondse buisleidingen. 

c. indien de veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is 

ingewonnen bij de beheerder van de Buisleidingenstraat. 

25.4  Afwijken van gebruik 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van hetgeen is bepaald onder 25.1 

voor het toestaan van een ander gebruik mits het ander gebruik verenigbaar is met de bestemming 

alsmede de veiligheid van personen en goederen niet in gevaar worden gebracht. 
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25.5  Vrijstellingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen andere leidingen dan genoemd in lid 25.1 toelaten mits: 

a. de contour voor het plaatsgebonden risico binnen de leidingenstraat ligt; 

b. de veiligheid van andere leidingen niet wordt geschaad; 

c. de veiligheid van personen en goederen niet onevenredig wordt geschaad. 

25.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen gebouwen zijnde, of 

werkzaamheden 

Het is verboden op of in de gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de 

volgende werken, geen gebouw zijnde, of werkzaamheden uitte voeren: 

a. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 

b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardi ngen; 

c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 

e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 

f. het permanent opslaan van goederen. 

Het verbod is niet van toepassing op: 

a. het aanbrengen, het in bedrijf nemen en onderhouden van buisleidingen en kabels en bijhorende 

voorzieningen voor een goed functioneren van de buisleidingenstraat; 

b. werken en/of werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn bij het van kracht worden van het plan; 

c. werken en/of werkzaamheden die het normale onderhoud ten aanzien van de buisleidingenstraat, 

de leiding en belemmeringenstrook of ten aanzien van de functies van de andere voorkomende 

bestemming(en) betreffen; 

d. werken en/of werkzaamheden welke graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet 

informatie-uitwisseling ondergrondse netten vormen. 

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen gebouw zijnde, of van 

werkzaamheden kan worden verleend indien de betreffende werken en/of werkzaamheden niet 

strijdig zijn met de veiligheid van de leiding en van de bijbehorende belemmeringenstrook. 
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Artikel 26  Leiding - Olie 

26.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Olie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemmingen mede bestemd voor een ondergrondse pijpleiding voor het transport van 

aardolieproducten met een diameter van 24 inch en een druk van ten hoogste 62 bar en met de 

daarbij behorende belemmerde strook van 5 m ter weerszijden van de leiding" 

26.2  Bouwregels 

26.2.1  Primair 

Op de in lid 26.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van niet meer dan 3 m. 

26.2.2  Secundair 

Ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mogen geen bouwwerken 

worden gebouwd. 

26.3  Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

26.2.2 ten behoeve van de bouw van bouwwerken ten dienste van de andere daar voorkomende 

bestemmingen, onder de voorwaarde, dat:  

a. de belangen met betrekking tot de betrokken leidingen dit toelaten; 

b. alvorens een omgevingsvergunning te verlenen schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de 

beheerder van de betrokken leiding; 

c. de veiligheid, het beheer en exploitatie van de leiding niet in het gedrang komt; 

d. er geen (beperkt) kwetsbare objecten worden toegelaten" 

e. alvorens een omgevingsvergunning te verlenen schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de 

beheerder van de betrokken leiding. 

26.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

26.4.1  Verbod 

Het is verboden op of in de voor 'Leiding - Olie' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te 

voeren: 

a. het uitvoeren van grondbewerkingen, zoals ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, 

diepploegen, ophogen, woelen of mengen van gronden; 

b. het wijzigen van maaiveld- of weghoogte; 

c. het aanbrengen, verwijderen of herstellen van ondergrondse kabels, leidingen of drainage; 

d. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en 

andere open of gesloten oppervlakteverhardingen; 

e. het aanleggen, verdiepen, vergraven, verruimen, verbreden of dempen van greppels, sloten, 

watergangen, vijvers en overige waterpartijen; 

f. het in de bodem heien, indrijven, ingraven of aanbrengen van voorwerpen 

g. het aanbrengen van oeverbeschoeiing; 

h. het aanbrengen van beplantingen, (hout-)gewas en/of bomen welke dieper dan 30 cm wortelen 

en/of hoger opgroeien dan 1,5 meter. 
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i. het rooien van beplantingen, (hout-)gewas en/of bomen,  

j. het al dan niet tijdelijk opslaan van grond en/of goederen; 

k. het al dan niet tijdelijk inrichten van evenemententerreinen. 

26.4.2  Uitzonderingen 

Het in 26.4.1 genoemde verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden: 

a. die het normale onderhoud en beheer van de leiding en belemmerende strook of van de functies 

van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen; 

b. van of namens de leidingbeheerder, welke gericht zijn op het verwijderen van de genoemde 

verboden beplantingen, (hout-)gewas en/of bomen; 

c. die in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen 

worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende vergunning. 

26.4.3  Toelaatbaarheid 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 26.4.1 wordt uitsluitend verleend indien gebleken is dat 

door de werkzaamheden geen schade kan ontstaan aan de leiding. 

26.4.4  Advies 

Burgemeester en wethouders winnen ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om een 

omgevingsvergunning als bedoeld in lid 26.4.1 schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder.                              
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Artikel 27  Waarde - Archeologie 1  

27.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 

bestemmingen, mede bestemd voor behoud van de aan de gronden eigen zijnde archeologische 

waarden. 

27.2  Bouwregels 

27.2.1  Rapport archeologisch deskundige 

In het belang van de archeologische monumentenzorg dient de aanvrager van een 

omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport aan burgemeester en wethouders te overleggen 

van een archeologisch deskundige waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de 

aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende 

mate is vastgesteld. 

Deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op aanvragen om omgevingsvergunning voor het bouwen 

van bouwwerken (waaronder begrepen het heien van heipalen en het slaan van damwanden) welke 

voldoen aan de oppervlakte- en/of dieptematen welke genoemd zijn in 27.3.1. 

27.2.2  Mogelijke voorwaarden te verbinden aan omgevingsvergunning voor het bouwen 

Burgemeester en wethouders kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg aan een 

omgevingsvergunning voor het bouwen de volgende regels verbinden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten 

in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek; 

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige. 

27.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

27.3.1  Verbod 

In het belang van de archeologische monumentenzorg is het verboden zonder of in afwijking van een 

schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders de hierna onder 27.3.2 genoemde werken, 

geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren ongeacht 

de diepte en de terreinoppervlakte van de voorgenomen ingreep. 

27.3.2  Het vergunningvereiste betreft de volgende werken c.q. werkzaamheden 

a. grondbewerkingen (van welke aard dan ook); 

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen; 

c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

d. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, afgraven; 

e. het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies 

e.d.; 

f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen. 
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27.3.3  Uitgezonderde werkzaamheden 

Het vergunningvereiste geldt niet voor werken (geen bouwwerken zijnde) of voor werkzaamheden 

gericht op het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden, niet voor bedoelde 

activiteiten welke in uitvoering waren ten tijde van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan en 

evenmin voor bestaande weg- en leidingcunetten. 

27.3.4  Vergunning 

Vergunning wordt verleend nadat de aanvrager een rapport aan burgemeester en wethouders heeft 

overlegd van een archeologisch deskundige waarin de archeologische waarde van het terrein dat 

blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in 

voldoende mate is vastgesteld.  

27.3.5  Mogelijke voorwaarden te verbinden aan vergunning 

Aan een vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten 

in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek; 

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige.   
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Artikel 28  Waarde - Archeologie 2 

28.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 

bestemmingen, mede bestemd voor behoud van de aan de gronden eigen zijnde archeologische 

waarden. 

28.2  Bouwregels 

28.2.1  Rapport archeologische deskundige 

In het belang van de archeologische monumentenzorg dient de aanvrager van een 

omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport aan burgemeester en wethouders te overleggen 

van een archeologisch deskundige waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de 

aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende 

mate is vastgesteld. 

Deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op aanvragen om omgevingsvergunning voor het bouwen 

van bouwwerken (waaronder begrepen het heien van heipalen en het slaan van damwanden) welke 

voldoen aan de oppervlakte- en/of dieptematen welke genoemd zijn in 28.3.1. 

28.2.2  Mogelijke voorwaarden te verbinden aan omgevingsvergunning voor het bouwen 

Burgemeester en wethouders kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg aan een 

omgevingsvergunning voor het bouwen de volgende regels verbinden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten 

in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek; 

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige. 

28.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

28.3.1  Verbod 

In het belang van de archeologische monumentenzorg is het verboden zonder of in afwijking van een 

schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders de hierna onder 28.3.2 genoemde werken, 

geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren die dieper 

reiken dan 30 cm beneden maaiveld en die tevens een terreinoppervlakte groter dan 100 m² beslaan. 

28.3.2  Het vergunningvereiste betreft de volgende werken c.q. werkzaamheden 

a. grondbewerkingen (van welke aard dan ook); 

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen; 

c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

d. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, afgraven; 

e. het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies 

e.d.; 

f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen. 
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28.3.3  Uitgezonderde werkzaamheden 

Het vergunningvereiste geldt niet voor werken (geen bouwwerken zijnde) of voor werkzaamheden 

gericht op het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden, niet voor bedoelde 

activiteiten welke in uitvoering waren ten tijde van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan en 

evenmin voor bestaande weg- en leidingcunetten. 

28.3.4  Vergunning 

Vergunning wordt verleend nadat de aanvrager een rapport aan burgemeester en wethouders heeft 

overlegd van een archeologisch deskundige waarin de archeologische waarde van het terrein dat 

blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in 

voldoende mate is vastgesteld.  

28.3.5  Mogelijke voorwaarden te verbinden aan vergunning 

Aan een vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten 

in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek; 

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige.  
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Artikel 29  Waarde - Archeologie 3 

29.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor andere daar voorkomende 

bestemmingen, mede bestemd voor behoud van de aan de grond eigen zijnde archeologische 

waarden. 

29.2  Bouwregels 

29.2.1  Rapport archeologische deskundige 

In het belang van de archeologische monumentenzorg dient de aanvrager van een 

omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport aan burgemeester en wethouders te overleggen 

van een archeologisch deskundige waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de 

aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende 

mate is vastgesteld. 

Deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op aanvragen om omgevingsvergunning voor het bouwen 

van bouwwerken (waaronder begrepen het heien van heipalen en het slaan van damwanden) welke 

voldoen aan de oppervlakte- en/of dieptematen welke genoemd zijn in 29.3.1. 

29.2.2  Mogelijke voorwaarden te verbinden aan omgevingsvergunning voor het bouwen 

Burgemeester en wethouders kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg aan een 

omgevingsvergunning voor het bouwen de volgende regels verbinden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten 

in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek; 

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige. 

29.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

29.3.1  Verbod 

In het belang van de archeologische monumentenzorg is het verboden zonder of in afwijking van een 

schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders de hierna onder 29.3.2 genoemde werken, 

geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren die dieper 

reiken dan 50 cm beneden maaiveld en die tevens een terreinoppervlakte groter dan 100 m² beslaan. 

29.3.2  Het vergunningvereiste betreft de volgende werken c.q. werkzaamheden 

a. grondbewerkingen (van welke aard dan ook); 

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen; 

c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

d. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, afgraven; 

e. het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies 

e.d.; 

f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen. 
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29.3.3  Uitgezonderde werkzaamheden 

Het vergunningvereiste geldt niet voor werken (geen bouwwerken zijnde) of voor werkzaamheden 

gericht op het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden, niet voor bedoelde 

activiteiten welke in uitvoering waren ten tijde van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan en 

evenmin voor bestaande weg- en leidingcunetten. 

29.3.4  Vergunning 

Vergunning wordt verleend nadat de aanvrager een rapport aan burgemeester en wethouders heeft 

overlegd van een archeologisch deskundige waarin de archeologische waarde van het terrein dat 

blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in 

voldoende mate is vastgesteld.  

29.3.5  Mogelijke voorwaarden te verbinden aan vergunning 

Aan een vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten 

in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek; 

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige.                           
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Artikel 30  Waarde - Archeologie 4  

30.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 

bestemmingen, mede bestemd voor behoud van de aan de gronden eigen zijnde archeologische 

waarden. 

30.2  Bouwregels 

30.2.1  Rapport archeologisch deskundige 

In het belang van de archeologische monumentenzorg dient de aanvrager van een 

omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport aan burgemeester en wethouders te overleggen 

van een archeologisch deskundige waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de 

aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende 

mate is vastgesteld. 

Deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op aanvragen om omgevingsvergunning voor het bouwen 

van bouwwerken (waaronder begrepen het heien van heipalen en het slaan van damwanden) welke 

voldoen aan de oppervlakte- en/of dieptematen welke genoemd zijn in 30.3.1. 

30.2.2  Mogelijke voorwaarden te verbinden aan omgevingsvergunning voor het bouwen 

Burgemeester en wethouders kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg aan een 

omgevingsvergunning voor het bouwen de volgende regels verbinden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten 

in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek; 

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige. 

30.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

30.3.1  Verbod 

In het belang van de archeologische monumentenzorg is het verboden zonder of in afwijking van een 

schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders de hierna onder 30.3.2 genoemde werken, 

geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren die dieper 

reiken dan 50 cm beneden maaiveld en die tevens een terreinoppervlakte groter dan 200 m² beslaan. 

30.3.2  Het vergunningvereiste betreft de volgende werken c.q. werkzaamheden 

a. grondbewerkingen (van welke aard dan ook); 

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen; 

c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

d. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, afgraven; 

e. het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies 

e.d.; 

f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen. 
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30.3.3  Uitgezonderde werkzaamheden 

Het vergunningvereiste geldt niet voor werken (geen bouwwerken zijnde) of voor werkzaamheden 

gericht op het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden, niet voor bedoelde 

activiteiten welke in uitvoering waren ten tijde van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan en 

evenmin voor bestaande weg- en leidingcunetten. 

30.3.4  Vergunning 

Vergunning wordt verleend nadat de aanvrager een rapport aan burgemeester en wethouders heeft 

overlegd van een archeologisch deskundige waarin de archeologische waarde van het terrein dat 

blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in 

voldoende mate is vastgesteld.  

30.3.5  Mogelijke voorwaarden te verbinden aan vergunning 

Aan een vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten 

in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek; 

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige.   
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Artikel 31  Waarde - Archeologie 5 

31.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 5' aangewezen gronden zijn, behalve voor andere daar voorkomende 

bestemmingen, mede bestemd voor behoud van de aan de grond eigen zijnde archeologische 

waarden. 

31.2  Bouwregels 

31.2.1  Rapport archeologische deskundige 

In het belang van de archeologische monumentenzorg dient de aanvrager van een 

omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport aan burgemeester en wethouders te overleggen 

van een archeologisch deskundige waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de 

aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende 

mate is vastgesteld. 

Deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op aanvragen om omgevingsvergunning voor het bouwen 

van bouwwerken (waaronder begrepen het heien van heipalen en het slaan van damwanden) welke 

voldoen aan de oppervlakte- en/of dieptematen welke genoemd zijn in 31.3.1. 

31.2.2  Mogelijke voorwaarden te verbinden aan omgevingsvergunning voor het bouwen 

Burgemeester en wethouders kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg aan een 

omgevingsvergunning voor het bouwen de volgende regels verbinden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten 

in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek; 

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige. 

31.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

31.3.1  Verbod 

In het belang van de archeologische monumentenzorg is het verboden zonder of in afwijking van een 

schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders de hierna onder 31.3.2 genoemde werken, 

geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren die dieper 

reiken dan 100 cm beneden maaiveld en die tevens een terreinoppervlakte groter dan 200 m² 

beslaan. 

31.3.2  Het vergunningvereiste betreft de volgende werken c.q. werkzaamheden 

a. grondbewerkingen (van welke aard dan ook); 

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen; 

c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

d. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, afgraven; 

e. het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies 

e.d.; 

f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen. 
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31.3.3  Uitgezonderde werkzaamheden 

Het vergunningvereiste geldt niet voor werken (geen bouwwerken zijnde) of voor werkzaamheden 

gericht op het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden, niet voor bedoelde 

activiteiten welke in uitvoering waren ten tijde van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan en 

evenmin voor bestaande weg- en leidingcunetten. 

31.3.4  Vergunning 

Vergunning wordt verleend nadat de aanvrager een rapport aan burgemeester en wethouders heeft 

overlegd van een archeologisch deskundige waarin de archeologische waarde van het terrein dat 

blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in 

voldoende mate is vastgesteld.  

31.3.5  Mogelijke voorwaarden te verbinden aan vergunning 

Aan een vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten 

in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek; 

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige.                          
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Artikel 32  Waarde - Cultuurhistorie 

32.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), primair bestemd voor: 

a. behoud, versterking en/of herstel van de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van de 

voormalige waterkering; 

b. behoud, versterking en/of herstel van de landschappelijke waarde van bermen en 

bermbeplantingen. 

32.2  Bouwregels 

Op de in lid 32.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de 

dubbelbestemming worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van niet meer dan 2,5 m. 

32.3  Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid  

32.2 voor het bouwen ten behoeve van andere daar voorkomende bestemmingen, onder de 

voorwaarden dat: 

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarde 

van de voormalige waterkering; 

b. alvorens omgevingsvergunning te verlenen schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de 

landschapsdeskundige.    

32.4  Omgevingsvergunning voor het slopen 

32.4.1  Verbod 

Het is verboden ter plaatse van de gronden bedoeld in lid  32.1 gebouwen geheel of gedeeltelijk te 

slopen zonder af in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders. 

32.4.2  Uitzonderingen 

Het vergunningvereiste geldt niet voor werken (geen bouwwerken zijnde) of voor werkzaamheden: 

a. gericht op het normale sloop- of onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de 

instandhouding van de bebouwing; 

b. op werkzaamheden van ondergeschikte betekenis, indien door burgemeester en wethouders is 

medegedeeld dat voor die werkzaamheden geen sloopvergunning is vereist; 

c. reeds ingevolge het bepaalde in artikel 37 van de Monumentenwet 1988 of gelijke bepaling uit de 

gemeentelijk monumentenverordening reeds een sloopvergunning is vereist en deze ook is 

verkregen. 

32.4.3  Toelaatbaarheid 

Een vergunning als bedoeld in lid 32.4.1 wordt uitsluitend verleend indien ten behoeve van een 

bouwwerken omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen en waarvan de totstandkoming in 

voldoende mate is verzekerd en indien geen onevenredige schade wordt toegebracht aan de 

cultuurhistorische waarde van de bebouwing. 

32.4.4  Advies 

Alvorens te beslissen over de vergunning als bedoeld in lid 32.4.1 wordt door burgemeester en 

wethouders over de cultuurhistorische gevolgen advies ingewonnen bij de gemeentelijk 

Monumentencommissie. 
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Artikel 33  Waterstaat 

33.1  Bestemmingsomschrijving 

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

mede bestemd voor waterstaatsdoeleinden. 

33.2  Bouwregels 

33.2.1  Primair 

Op de in lid 33.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de 

dubbelbestemming worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van niet meer dan 10 m. 

33.2.2  Secundair 

Ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mogen geen bouwwerken 

worden gebouwd. 

33.3  Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid  

33.2.2 voor het bouwen ten behoeve van andere daar voorkomende bestemmingen onder de 

voorwaarden dat: 

a. de waterhuishoudkundige belangen dit toelaten; 

b. alvorens omgevingsvergunning te verlenen schriftelijk advies wordt ingewonnen bij het 

waterschap.                                    
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Hoofdstuk 3  ALGEMENE REGELS 

Artikel 34  Anti-dubbeltelregel 

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 35  Algemene bouwregels 

35.1  Ondergronds bouwen 

35.1.1  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; 

35.1.2  Afwijken 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

35.1.1 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 bedraagt ten hoogste 0,1 m beneden peil; 

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. 

35.2  Parkeren 

Bij het bouwen op grond van de bestemmingen genoemd in hoofdstuk 2 moet voorzien worden in 

voldoende parkeergelegenheid.  

35.3  Geluid 

35.3.1  Industrielawaai 

De bouw van geluidsgevoelige objecten ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone-industrie' en 

'geluidzone - industrie 1' is uitsluitend toegestaan indien voldaan kan worden aan de in de Wet 

geluidhinder gestelde normen.  

35.3.2  Verkeerslawaai 

De bouw van geluidsgevoelige objecten is uitsluitend toegestaan indien voldaan kan worden aan de 

in de Wet geluidhinder gestelde normen. 



 63  

regels bestemmingsplan “Albrandswaard Noord” 
ontwerp 

Artikel 36  Algemene gebruiksregels 

36.1  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.  

36.2  Bijzonder gebruiksverbod 

36.2.1  Opslag 

Onverminderd het bepaalde in lid 36.1 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. 

36.2.2  Seksinrichting 

Onverminderd het bepaalde in lid 36.1 is het in ieder geval verboden bouwwerken te gebruiken voor 

een seksinrichting, sekswinkel en voor detailhandelsdoeleinden, tenzij in het bestemmingsplan 

anders is bepaald. 

36.3  Uitzonderingen gebruiksverbod 

36.3.1  Beroepen aan huis 

Het bepaalde in lid 36.1 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;  

36.3.2  Uitzonderingen voor opslag 

Het bepaalde in lid 36.2.1 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. 
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36.4  Afwijken van de gebruiksregels 

36.4.1  Bedrijf aan huis 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

36.1 ten behoeve van het medegebruik van woningen en/of aangebouwde bijgebouwen ten behoeve 

van bedrijfsmatige activiteiten, mits:  

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 37  Algemene aanduidingsregels 

37.1  veiligheidszone - bevi 

Op de gronden binnen de aanduiding 'veiligheidszone - bevi' geldt dat:   

a. geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten mogen worden gebouwd; 

b. burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het 

bepaalde onder a mits sprake is van gewichtige redenen; 

c. alvorens de omgevingsvergunning voor het afwijken te verlenen wordt advies ingewonnen bij de 

leidingbeheerder. 

37.2  veiligheidszone - leiding  

Op de gronden binnen de aanduiding 'veiligheidszone - leiding' geldt dat:   

a. geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten mogen worden gebouwd; 

b. burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het 

bepaalde onder a mits sprake is van gewichtige redenen; 

c. alvorens de omgevingsvergunning voor het afwijken te verlenen wordt advies ingewonnen bij de 

leidingbeheerder en/of de beheerder van de buisleidingenstraat. 

37.3  veiligheidszone - leiding hoogspanningsverbinding 

Ten aanzien van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - leiding 

hoogspanningsverbinding' geldt dat: 

a. geen gevoelige objecten mogen worden gebouwd; 

b. burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij een omgevingsvergunning af wijken van het 

bepaalde onder a ten behoeve van het toelaten van gevoelige objecten mits sprake is van 

gewichtige redenen; 

c. alvorens van een omgevingsvergunning wordt afgeweken vooraf schriftelijk advies wordt 

ingewonnen bij de leidingbeheerder. 

37.4  veiligheidszone - lpg 

Op de gronden binnen de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' geldt dat:   

a. geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten mogen worden gebouwd; 

b. burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het 

bepaalde onder a mits sprake is van gewichtige redenen; 

c. alvorens de omgevingsvergunning voor het afwijken te verlenen wordt advies ingewonnen bij de 

leidingbeheerder. 

37.5  veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen 

Ten aanzien van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone-vervoer gevaarlijke 

stoffen' geldt dat: 

a. geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten mogen worden gebouwd; 

b. burgemeesters en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 

onder a voor het toestaan van beperkt kwetsbare en kwetsbare bestemmingen binnen een zone 2 

m uit de aanduiding 'veiligheidszone-vervoer gevaarlijke stoffen' mits: 

1. uit onderzoek is gebleken dat dit uit oogpunt van externe veiligheid acceptabel kan worden 

geacht; 

2. vooraf advies wordt ingewonnen van Rijkswaterstaat; 

3. een verantwoording groepsrisico heeft plaatsgevonden. 
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37.6  Monumenten en karakteristieke bebouwing 

37.6.1   

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument' zijn de gronden tevens 

bestemd voor behoud van de cultuurhistorische waardevolle bebouwing waarbij primair de 

Monumentenwet van toepassing is. 

37.6.2   

Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' bouwwerken te slopen zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders. 

37.6.3   

Het bepaalde in lid 37.6.2 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die uit het oogpunt 

van te beschermen belangen van ondergeschikte betekenis zijn. 

37.6.4   

Een vergunning als bedoeld in lid 37.6.2 wordt uitsluitend verleend indien geen onevenredige schade 

wordt toegebracht cultuurhistorische waarde van de bebouwing. 

37.6.5   

Burgemeester en wethouders winnen ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om een 

vergunning als bedoeld in lid 37.6.2 advies in bij de gemeentelijke monumentencommissie en 

welstandscommissie. 
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Artikel 38  Algemene afwijkingsregels 

38.1  Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van de bepalingen 

in de regels ten aanzien van de volgende onderwerpen:  

a. de bouw ten dienste van het openbaar nut van: 

1. niet voor bewoning bestemde gebouwen ten dienste van het openbaar nut waarbij de inhoud 

niet meer mag bedragen dan 75 m
3 
en de goothoogte niet meer mag bedragen dan 2,25 m, 

gasdrukregel- en gasdrukmeetstations uitgezonderd; 

2. andere bouwwerken, zoals standbeelden, uitingen van kunst en dergelijke, met een 

bouwhoogte van niet meer dan 10 m; 

Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de omgevingsvergunning voor het afwijken 

dient in de belangenafweging eveneens te worden gelet op de effecten met betrekking tot de 

verkeersveiligheid (voldoende ruimte voor voetgangers en/of bedienend verkeer); 

b. het in geringe mate aanpassen van het plan, zoals een bestemmingsgrens, een bouwgrens of 

een aanduiding te veranderen, indien bij de definitieve uitmeting of verkaveling blijkt, dat deze 

nadere bepaling of aanpassing in het belang van een juiste verwerkelijking van het plan redelijk 

gewenst of noodzakelijk is waarbij: 

1. de grenzen met niet meer dan 2 m mogen worden verschoven; 

2. de grenzen met niet meer dan 5 m mogen worden verschoven; indien burgemeester en 

wethouders toepassing wensen te geven aan deze bepaling dient de procedure te worden 

gevolgd als omschreven in artikel 40.1; 

c. het afwijken van de voorgeschreven maatvoeringen voor bouwwerken, indien in verband met 

ingekomen bouwplannen deze wijzigingen nodig zijn, waarbij van de maatvoeringen met ten 

hoogste 10% mag worden afgeweken; met betrekking tot deze omgevingsvergunning voor het 

afwijken geldt, dat: 

1. geen onevenredige afbreuk mag worden gedaan aan de stedenbouwkundige hoofdopzet; 

2. de omgevingsvergunning voor het afwijken slechts mag worden toegepast op primaire 

bouwnormen (normen welke 'als recht' zijn toegestaan); cumulatieve toepassing van deze 

bepaling op een eerder verleende omgevingsvergunning voor het afwijken ten aanzien van de 

bouwnorm is niet toegestaan; 

3. het oprichten van andere bouwwerken, zoals antenne-installaties en vlaggenmasten, met een 

bouwhoogte van niet meer dan 20 m. 
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Artikel 39  Algemene wijzigingsregels 

39.1  Algemeen 

Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 

ordening, bevoegd het plan te wijzigen, indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:   

a. het oprichten van gebouwen ten dienste van (openbare) nutsvoorzieningen met een inhoud van 

ten hoogste 150 m
3
 en een goothoogte van ten hoogste 3 m, dit voor zover deze op grond van de 

Algemene afwijkingsregels niet kunnen worden gebouwd; 

b. een enigszins andere situering en/of begrenzing van bouwpercelen, dan wel 

bestemmingsvlakken, bouwgrenzen en/of aanduidingen, indien bij de uitvoering van het plan 

mocht blijken dat verschuivingen nodig zijn ter uitvoering van een bouwplan, op voorwaarde, dat 

de oppervlakte van het betreffende bouwperceel, bestemmingsvlak dan wel bouwvlak met niet 

meer dan 10 m mag worden verschoven én de vergroting van het vlak niet meer dan 10% 

bedraagt; 

c. het schrappen of wijzigen van de gegeven bestemming 'Waarde - Archeologie 1', Waarde - 

Archeologie 3', Waarde - Archeologie 2,  Waarde - Archeologie 4 en Waarde - Archeologie 5 

indien uit nader archeologisch onderzoek is gebleken, dat niet langer sprake is van een gebied 

met oudheidkundige waarden, dan wel nadat er sprake is van opgravingen en documentatie 

waardoor de planologische bescherming niet langer gehandhaafd behoeft te blijven; 

d. het wijzigen van het plan met dien verstande dat bouwwerken, welke op grond van nader 

onderzoek, cultuurhistorische waarde bezitten waarbij handhaving, versterking en/of herstel van 

die waarde gerechtvaardigd wordt geacht, op de verbeelding worden voorzien van de aanduiding 

'specifieke bouwaanduiding - monument' of 'karakteristiek'; voor de hier bedoelde bebouwing 

geldt alsdan dat de op het tijdstip van het wijzigingsbesluit bestaande grondoppervlakte, 

goothoogte, dakhelling en/of bouwhoogte niet mag worden gewijzigd; 

e. het wijzigen van het plan in dier voege dat op de verbeelding aangegeven aanduidingen 

'specifieke bouwaanduiding - monument' en 'karakteristiek' wordt geschrapt indien behoud, 

versterking en/of herstel van de cultuurhistorische waarde van de bouwwerken na afweging van 

de in het geding zijnde belangen, hetzij bouwkundig, hetzij financieel, hetzij anderszins in 

redelijkheid niet kan worden geëist. 

Alvorens toepassing is geven aan deze bepalingen wordt door burgemeester en wethouders 

schriftelijk advies ingewonnen bij de gemeentelijke monumentencommissie of daarmee 

vergelijkbare instanties. 

f. het afwijken van voorgeschreven maatvoeringen voor bouwwerken, indien in verband met 

ingekomen bouwplannen deze wijzigingen nodig zijn, waarbij van de maatvoeringen met niet 

meer dan 30% mag worden afgeweken, op voorwaarde, dat geen onevenredige afbreuk mag 

worden gedaan aan de stedenbouwkundige hoofdopzet; de wijzigingsbevoegdheid slechts mag 

worden toegepast op primaire bouwnormen (normen welk als recht zijn toegestaan); cumulatieve 

toepassing van deze bepaling op een eerder verleende omgevingsvergunning voor het afwijken 

en/of wijzigingsbepaling ten aanzien van de bouwnormen is niet toegestaan;  

g. wijzigen van de bestemming 'Groen' in: 

1. de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied indien dit noodzakelijk wordt geacht om te kunnen 

voorzien in voldoende parkeerplaatsen in de omgeving  

2. dan wel in de bestemming Tuin/ Tuin- 1 of Wonen indien dit past in het gemeentelijk 

groenbeleid. 
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39.2  Wetgevingszone - wijzigingsbevoegdheid 1 

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 

ruimtelijke ordening, ter plaatse van de aanduiding 'Wetgevingszone - wijzigingsbevoegdheid 1' de 

bestemmingen van de gronden wijzigen in de bestemmingen 'Wonen', 'Natuur', 'Verkeer – Verblijf', 

'Groen' en 'Tuin', onder voorwaarden dat: 

a. vooraf één beeldkwaliteitplan is opgesteld voor het gehele gebied met de aanduiding 

'Wetgevingszone - wijzigingsbevoegdheid 1', passend binnen de 'Visie Molendijk - variant 

Hoogstad' (bijlage 2 van de toelichting); 

b. een inrichtingsplan is opgesteld, passend binnen de 'Visie Molendijk - variant Hoogstad' (bijlage 2 

van de toelichting) en het beeldkwaliteitplan zoals genoemd onder a; 

c. het aantal woningen niet meer mag bedragen dan 26; 

d. de maximum bouwhoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 11 m en de maximum 

goothoogte niet meer dan 7 m; 

e. voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid zoals in het CROW is opgenomen; 

f. toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in lid 39.3; 

g. een gefaseerde toepassing van de wijzigingsbevoegdheid is toegestaan. 

39.3  Toetsingskader 

Alvorens toepassing te geven aan het bepaalde in lid 39.1 en 39.2 dient voldaan te worden aan de 

onderzoeksverplichting op de volgende onderdelen (zie plantoelichting voor nadere beschrijving): 

a. luchtkwaliteit; 

b. voldoende parkeergelegenheid; 

c. mobiliteitstoets; 

d. bodemkwaliteit; 

e. watertoets;  

f. archeologie; 

g. externe veiligheid, inclusief QRA voor de afweging van het groepsrisico; 

h. ecologie, toetsing flora- en faunawet; 

i. economische uitvoerbaar en kostenverhaal. 
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Artikel 40  Algemene procedureregels 

40.1  Procedureregels afwijken bij omgevingsvergunning 

Op de voorbereiding van een omgevingsvergunning voor afwijken is de procedure als bedoeld in 

paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing. 

40.2  Procedureregels bij wijzigen 

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging is de procedure als bedoeld in artikel 3.9a van de 

Wet ruimtelijke ordening van toepassing.        
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Hoofdstuk 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 41  Overgangsrecht 

41.1  Overgangsrecht bouwwerken 

41.1.1  Algemeen 

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. 

41.1.2  Afwijken 

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van lid 41.1.1 een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 41.1.1 met maximaal 

10%. 

41.1.3  Uitzondering 

Lid 41.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

41.2  Overgangsrecht gebruik 

41.2.1  Algemeen 

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

41.2.2  Veranderen strijdig gebruik 

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 41.2.1, 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. 

41.2.3  Onderbreken strijdig gebruik 

Indien het gebruik, bedoeld in het lid 41.2.1 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. 

41.2.4  Uitzondering 

Lid 41.2.1 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 42  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Albrandswaard Noord. 



Bijlagen bij regels



 



Bijlage 1: 
Staat van Bedrijfsactiviteiten
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Toelichting op de Staat van bedrijfsactiviteiten 

 

 

Inleiding 

 

Een goede milieuhygiënische kwaliteit in gebieden kan worden 

gerealiseerd door een juiste afstemming van de situering van 

bedrijven en milieugevoelige functies (zoals woningen). Om dit te 

bereiken kunnen globaal bezien twee wegen worden bewandeld: 

- beïnvloeding door middel van ruimtelijke ordening; 

- het nemen van maatregelen op het milieuhygiënische vlak. 

 

De ruimtelijke ordening fungeert daarbij als het beleidskader en 

vormt een "grove zeef", waarbij getracht wordt de juiste functie op de 

juiste plaats te situeren. Bij de ruimtelijke ordening zijn het 

aanhouden van afstand tussen bron en gevoelig object (zonering) en 

functietoedeling de belangrijkste middelen. 

Milieuhygiënische maatregelen zorgen er vervolgens voor dat, 

zonodig, voor de inrichting maatregelen worden getroffen ter 

voorkoming of beperking van hinder in het omliggende gebied. 

 

Bij de regeling in het bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van 

een "Staat van bedrijfsactiviteiten", gebaseerd op de publicatie 

"Bedrijven en milieuzonering" van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG, publicatie juni 2007; “het groene boekje”). Door 

het koppelen van soorten bedrijven aan richtafstanden met 

betrekking tot aan te houden afstanden tussen bedrijven en 

milieugevoelige objecten biedt de staat een (aanvullend) instrument 

voor ruimtelijk-ordeningsbeleid bij bestemmingsplannen. 

 

Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de Staat van 

bedrijfsactiviteiten. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen 

naar de eerdergenoemde publicatie "Bedrijven en milieuzonering" 

van de VNG. 

 

Staat van bedrijfsactiviteiten 

 

De Staat van bedrijfsactiviteiten geeft slechts inzicht in milieu-

planologische aspecten per bedrijfstype en een specifieke 

bedrijfssituatie. Voor de onderscheiden bedrijfstypen, gerangschikt 

volgens de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI-lijst) van het CBS, zijn 

per bedrijfstype voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar 

de richtafstanden aangegeven die in de meeste gevallen kunnen 

worden aangehouden tussen een bedrijf, bedrijven c.q. 

bedrijfsactiviteiten (de milieubelastende activiteiten, opslagen en 

installaties) en een rustige woonwijk. Bij het aanhouden van de 

richtafstanden tussen de bedrijven/bedrijfsactiviteiten en 

milieugevoelige objecten (woningen) kan hinder en schade aan 

mensen binnen aanvaardbare normen worden gehouden. Onder 

bedrijven worden in dit verband ook begrepen diverse productie- en 

handelsbedrijven en recreatiebedrijven en milieubelastende vormen 

van publieke dienstverlening en openbare instellingen. Onder 

milieugevoelige objecten vallen ook ziekenhuizen scholen en 

terreinen voor verblijfsrecreatie. 

 

In verband met de specifieke situatie van bedrijventerreinen is er, in 

het kader van een goede ruimtelijke ordening, gekozen voor het in 

eerste instantie uitsluiten van een aantal bedrijven/bedrijfsactiviteiten 

(de negatieve lijst). Deze activiteiten zijn in bijgaande staat 

doorgehaald. Aan vestiging van de doorgehaalde bedrijven kan, na 

een door burgemeester en wethouders te verlenen 

omgevingsvergunning voor afwijken, en na een nadere 

belangenafweging, medewerking worden verleend. In de regels is 

aangegeven of en zo ja onder welke voorwaarden medewerking kan 
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worden verleend. Aan de omgevingsvergunning voor afwijken 

kunnen daarbij, zo nodig voorwaarden worden gesteld.  

  

Voor wat betreft de milieucomponenten zijn "afstanden" bepaald ten 

aanzien van: 

- geur; 

- stof; 

- geluid; 

-         gevaar.  

Richtafstanden voor geur, stof, geluid en gevaar 

 

De in lijst 1 en 2 vermelden richtafstanden voor de vier ruimtelijk 

relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. Bij het bepalen 

van de richtafstanden zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:: 

- het betreft "gemiddelde" nieuwe bedrijven met voor nieuwe 

bedrijven gangbare voorzieningen binnen het gedefinieerde 

bedrijfstype; 

- het referentiegebied betreft woningen in een “rustige woonwijk” 

en een “rustig buitengebied”; 

- de opgenomen richtafstanden bieden in beginsel ruimte voor 

normale groei van de bedrijfsactiviteiten; 

 

Wijze van meten richtafstanden 

 

De richtafstanden gelden enerzijds de grens van de bestemming of 

perceel die bedrijven/bedrijfsactiviteiten en/of andere 

milieubelastende functies toelaat en anderzijds de uiterste situering 

van de gevel van het milieugevoelig object zoals een woning of een 

andere milieugevoelige functie die volgens het bestemmingsplan of 

via vergunningvrij bouwen (bijvoorbeeld voor een uitbreiding van de 

woning) mogelijk is. De gegeven afstanden zijn richtafstanden en 

geen harde afstandsnormen. Geringe afwijkingen kunnen in de 

lokale situatie (gemotiveerd) mogelijk zijn. 

 

Bij de onderscheiden bedrijfstypen is bij de beoordeling van de 

milieu-planologische aspecten uitgegaan van: 

- in Nederland aanvaarde normen voor wat betreft de emissies 

door milieubelastende activiteiten; 

- in Nederland voorgeschreven of aanvaarde grens- en 

richtwaarden voor wat betreft de toelaatbare immissies bij 

woningen en andere milieugevoelige objecten; 

- ervaringen/waarnemingen voor wat betreft de omvang en 

schadelijkheid van emissies door activiteiten. 

 

Doordat de bedrijfstypen zodanig gedefinieerd/geclusterd zijn dat 

voor wat betreft de milieubelastingen sprake is van een zekere 

uniformiteit kan, onder meer door verschillende installaties, 

processen, (grond)stoffen, producten, productieomvang, 

terreinindeling, voorzieningen en dergelijke, sprake zijn een zekere 

variatie. De in de lijst aangegeven afstanden zijn dan ook indicatief. 

In concrete situaties kan er sprake zijn van afwijkingen van de 

gehanteerde uitgangspunten voor lijst 1 en 2. Daarbij kan er in 

concrete situaties sprake zijn van een hogere dan wel een lagere 

milieubelasting  

 

Kolom met richtafstanden voor geluid 

 

In de kolom met richtafstanden voor geluid is, waar van toepassing, 

de letter “C” van continu opgenomen om aan te geven dat bij de 

betreffende activiteiten voor geluid meestal continu (dag en nacht) in 

bedrijf zijn. Voor bedrijven die in belangrijke mate geluidhinder 

kunnen veroorzaken in de zin van de Wet geluidhinder art 4.2 van 

het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer is de letter “Z“ 

opgenomen.  
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Kolom met richtafstanden voor gevaar 

 

Het betreft hier over het algemeen alle gevaarsaspecten met inbegrip 

van brandgevaar en explosiegevaar. De letter “R” is opgenomen voor 

activiteiten die onder de werking van het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi) vallen of gaan vallen. Voor deze activiteiten die 

altijd te worden nagegaan of het Bevi van toepassing is en dient 

zonodig te worden getoetst aan de in het Bevi opgenomen vaste 

afstanden voor het plaatsgebonden risico. Daarnaast geldt ook nog 

de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico in het invloedsgebied 

rondom deze inrichtingen. Nieuwvestiging van een Bevi-inrichting is 

slechts mogelijk nadat een “afweging op maat” heeft 

plaatsgevonden, waarbij is bezien wat de gevolgen zijn voor de 

bouw- en gebruiksmogelijkheden in de omgeving van de vestiging. 

De letter “V” is opgenomen voor activiteiten waarop het 

Vuurwerkbesluit van toepassing is. 

 

Grootste afstand en milieucategorie 

 

- Per bedrijfsactiviteit is voor elke milieucomponent een afstand 

aangegeven, die vanwege die milieucomponent tot een 

milieugevoelig object in beginsel moet worden 

aangehouden. De grootste daarvan vormt de indicatie voor de aan te 

houden afstand van de bedrijfsactiviteit tot een milieugevoelig object. 

Deze grootste afstand is daarom in de Staat van bedrijfsactiviteiten 

opgenomen in de kolom "afstand". De in deze kolom gegeven 

afstandsmaten bepalen tezamen met de indices de milieucategorie 

van een bedrijfsactiviteit; deze categorieën staan vermeld in de kolom 

"cat". Er zijn zes milieucategorieën; per milieucategorie gelden de 

volgende afstanden: 

 

 

 

Kolom milieucategorie 

 

Bij de bepaling van de richtafstanden is uitgegaan van “gemiddelde 

moderne activiteiten met gebruikelijke productieprocessen en 

voorzieningen. In deze kolom is de letter “D” opgenomen indien er 

sprake is van een grote variatie in productieprocessen, waardoor er 

sprake kan zijn van een grote variatie in milieubelasting. In die 

gevallen dient dat per casus te worden bekeken.  

 

Milieucategorie Aan te houden 

richtafstand tot 

omgevingstype rustige 

woonwijk en rustig 

buitengebied 

1 0 - 10 m 

2 30 m 

3.1 50 m 

3.2 100 m 

4.1 200 m 

4.2 300 m 

5.1 500 m 

5.2 700 m 

5.3 1.000 m 

6 1.500 m 

 

Tevens zijn indices opgenomen voor verkeer, visueel, bodem en 

lucht, waarbij voor: 

- index 1 sprake is van potentieel geen of geringe emissie of 

hinder; 

- index 2 sprake is van aanzienlijke emissie of hinder; 

- index 3 sprake is van potentieel ernstige emissie of hinder. 
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Index voor verkeersaantrekkende werking 

 

In de kolom is onderscheid gemaakt tussen goederenvervoer (G) en 

personenvervoer (P). De index is van belang in relatie tot de gekozen 

verkeersontsluiting. Daar waar de verkeersontsluiting slecht is zijn 

activiteiten met een relatief grote verkeersaantrekkende werking niet 

gewenst. 

 

Visuele hinder 

 

De index voor visuele hinder is een indicator voor de (visuele) 

inpasbaarheid van activiteiten. Hoe kolossale industriële 

bouwwerken hebben een index gelijk aan 3; een klein 

kantoorgebouw een index gelijk aan 1. De bepaling van de index is 

subjectief en niet eenduidig. Door aankleding of afscherming kunnen 

“lelijke” installaties worden gemaskeerd. De index heeft dan ook 

vooral een signaalfunctie.  

 

Bodemverontreiniging 

 

De index voor bodem kan een hulpmiddel zijn bij de selectie van 

toelaatbare inrichtingen op gevoelige gebieden zoals 

bodembeschermingsgebieden. In de kolom is de letter “B” 

opgenomen indien een activiteit een verhoogde kans geeft op 

bodemverontreiniging bijvoorbeeld bij calamiteiten, incidenten of 

“sluimerende” lekkages. 

 

Luchtverontreiniging 

 

De uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht is niet te vertalen in 

een richtafstand die bij voorkeur tot milieugevoelige objecten in acht 

genomen zou moeten worden. Toch kan de uitstoot van schadelijke 

stoffen naar de lucht planologisch relevant zijn, zoals ingeval van 

geëmitteerde stoffen op gevoelige bodems, gewassen en flora, zoals 

ingeval van neerslag verzurende stoffen op natuurgebieden en de 

neerslag van ware metalen op groenten. Bij activiteiten waar dit 

mogelijk relevant is, is de letter “L“ van luchtverontreiniging 

opgenomen. 

 

Tabellen 

 

De Staat van bedrijfsactiviteiten uit de publicatie "Bedrijven en 

milieuzonering" van de VNG bevat twee tabellen.  

 

Tabel 1 van de Staat van bedrijfsactiviteiten bevat de verschillende 

bedrijfstypen met de SBI-codes, alsmede de bij de bedrijfstypen 

behorende milieu-planologische kenmerken gerelateerd aan de 

richtafstand tot het omgevingstype "rustige woonwijk" en "rustig 

buitengebied"; deze gegevens zijn verwerkt in de hierna volgende 

Staat van bedrijfsactiviteiten.  

De in tabel 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten van de VNG 

opgenomen "Opslagen en installaties" zijn niet afzonderlijk in de 

hierna volgende versie van de Staat vermeld, omdat deze doorgaans 

reeds tot een andere bedrijfsvoering gerekend worden.  
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Milieucategorie Aan te houden 

richtafstand tot 

omgevingstype gemengd 

gebied 

1 0 m 

2 10 m 

3.1 30 m 

3.2 50 m 

4.1 100 m 

4.2 200 m 

5.1 300 m 

5.2 500 m 

5.3 700 m 

6 1.000 m 

Lijst van afkortingen: 

 
- niet van toepassing of niet relevant 

< kleiner dan 

> groter dan 

= gelijk aan 

cat. categorie 

e.d. en dergelijke 

kl. klasse 

n.e.g. niet elders genoemd 

o.c. opslagcapaciteit 

p.c. productiecapaciteit 

p.o. productieoppervlak 

v.c. verwerkingscapaciteit 

u uur 

d dag 

w week 

t ton 

j jaar 

B bodemverontreiniging 

C continu 

D divers 

L luchtverontreiniging 

Z zonering (op basis van de Wet geluidhinder) 

R risico (Besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van 

toepassing 

V vuurwerkbesluit van toepassing 
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SBI-1993 SBI-2008                              OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS                                indices   
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01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW               

0111, 0113 011, 012, 013  Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 10 10 30 C  10  30  2 1 G 1 B L 

0112 011, 012, 013, 016 0 Tuinbouw:                

0112 011, 012, 013 1 - bedrijfsgebouwen 10 10 30 C  10  30  2 1 G 1 B L 

0112 011, 012, 013 2 - kassen zonder verwarming 10 10 30 C  10  30  2 1 G 1 B L 

0112 011, 012, 013 3 - kassen met gasverwarming 10 10 30 C  10  30  2 1 G 1 B L 

0112 0113 4 - champignonkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C  10  30  2 1 G 1 B  

0112 0113 5 - champignonkwekerijen met mestfermentatie 100 10 30 C  10  100  3.2 1 G 1 B  

0112 0163 6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven 30 10 30 C  10  30  2 1 G 1 B  

0112 011 7 - witlofkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C  10  30  2 1 G    

0121 0141, 0142  Fokken en houden van rundvee 100 30 30 C  0  100  3.2 1 G 1   

0122 0143, 0145 0 Fokken en houden van overige graasdieren:                

0122 0143 1 - paardenfokkerijen 50 30 30 C  0  50  3.1 1 G 1   

0122 0145 2 - overige graasdieren 50 30 30 C  0  50  3.1 1 G 1   

0123 0146  Fokken en houden van varkens 200 30 50 C  0  200 D 4.1 1 G 1   

0124 0147 0 Fokken en houden van pluimvee:                

0124 0147 1 - legkippen 200 30 50 C  0  200 D 4.1 1 G 1   

0124 0147 2 - opfokkippen en mestkuikens 200 30 50 C  0  200  4.1 1 G 1   

0124 0147 3 - eenden en ganzen 200 50 50 C  0  200  4.1 1 G 1   

0124 0147 4 - overig pluimvee 100 30 50 C  0  100 D 3.2 1 G 1   

0125 0149 0 Fokken en houden van overige dieren:                

0125 0149 1 - nertsen en vossen 200 30 30 C  0  200  4.1 1 G 1   

0125 0149 2 - konijnen 100 30 30 C  0  100  3.2 1 G 1   

0125 0149 3 - huisdieren 30 0 50 C  10  50  3.1 1 G 1   

0125 0149 4 - maden, wormen e.d. 100 0 30 C  10  100  3.2 1 G 1   

0125 0149 5 - bijen 10 0 30 C  10  30  2 1 G 1   

0125 0149 6 - overige dieren 30 10 30 C  0  30 D 2 1 G 1   

0130 0150  Akker-en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren (niet 
intensief) 

100 30 30 C  0  100  3.2 1 G 1   

014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:                

014 016 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50   10  50 D 3.1 2 G 1   

014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m²  30 10 30   10  30  2 1 G 1   

014 016 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50   10  50  3.1 2 G 1   

014 016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30   10  30  2 1 G 1   

0142 0162  KI-stations 30 10 30 C  0  30  2 1 G 1   

02 02 -                  



 

Richtafstandenlijst, Versie 101       15 juli 2013 

Gemeente Albrandswaard, Bestemmingsplan Poortugaal Dorp      7 

SBI-1993 SBI-2008                              OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS                                indices   

- - 

n
u

m
m

e
r 

G
E

U
R

 

S
T

O
F

 

G
E

L
U

ID
 

G
E

V
A

A
R

 

G
R

O
O

T
S

T
E

 

A
F

S
T

A
N

D
  

C
A

T
E

G
O

R
IE

 

V
E

R
K

E
E

R
 

V
IS

U
E

E
L

 

B
O

D
E

M
 

L
U

C
H

T
 

02 02 - BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW                

020 021, 022, 024  Bosbouwbedrijven 10 10 50   0  50  3.1 1 G 1   

05 03 -                  

05 03 - VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN                

0501.1 0311  Zeevisserijbedrijven 100 0 100 C  50 R 100  3.2 2 G 2   

0501.2 0312  Binnenvisserijbedrijven 50 0 50 C  10  50  3.1 1 G 1   

0502 032 0 Vis- en schaaldierkwekerijen                

0502 032 1 - oester, mossel- en schelpenteelt bedrijven 100 30 50 C  0  100  3.2 1 G 1   

0502 032 2 - visteeltbedrijven 50 0 50 C  0  50  3.1 1 G 1   

10 08 -                  

10 08 - TURFWINNING                

103 089  Turfwinningbedrijven 50 50 100 C  10  100  3.2 2 G 2   

11 06 -                  

11 06 - AARDOLIE- EN AARDGASWINNING                

111 061, 062 0 Aardolie- en aardgaswinning:                

111 061 1 - aardoliewinputten 100 0 200 C  200 R 200  4.1 1 G 2 B L 

111 062 2 - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: < 10.000.000 N m3/d 30 0 500 C  200 R 500  5.1 1 G 1 B  

111 062 3 - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: >= 10.000.000 N m3/d 50 0 700 C Z 200 R 700  5.2 1 G 1 B  

14 08 -                  

14 08 - WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D.                

1421 0812 0 Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht):                

1421 0812 1 - algemeen 10 100 200   10  200 D 4.1 2 G 1   

1421 0812 2 - steenbrekerijen 10 200 700  Z 10  700  5.2 2 G 2   

144 0893  Zoutwinningbedrijven 50 10 100 C  30  100  3.2 2 G 1 B  

145 0899  Mergel- en overige delfstoffenwinningbedrijven 10 200 500 C  50  500  5.1 3 G 3   

15 10, 11 -                  

15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN               

151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:                

151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C  50 R 100 D 3.2 2 G 1   

151 101 2 - vetsmelterijen 700 0 100 C  30  700  5.2 2 G 2   

151 101 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 300 0 100 C  50 R 300  4.2 2 G 2   

151 101 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 100 0 100 C  50 R 100  3.2 2 G 2   

151 101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² 50 0 50 C  30  50  3.1 1 G 1   

151 101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 30 0 50   10  50  3.1 1 G 1   

151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50   10  50  3.1 1 G 1   

151 108 8 - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met 
p.o. < 2.000 m²  

50 0 50   10  50  3.1 2 G 1   
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152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:                

152 102 1 - drogen 700 100 200 C  30  700  5.2 2 G 2   

152 102 2 - conserveren 200 0 100 C  30  200  4.1 2 G 2   

152 102 3 - roken 300 0 50 C  0  300  4.2 1 G 2   

152 102 4 - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² 300 10 50 C  30  300 D 4.2 2 G 2   

152 102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 100 10 50   30  100  3.2 1 G 1   

152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30   10  50  3.1 1 G 1   

1531 1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:                

1531 1031 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C  50 R 300  4.2 2 G 2   

1531 1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 50 10 50   50 R 50  3.1 1 G 1   

1532, 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:                

1532, 1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C  10  100  3.2 1 G 1   

1532, 1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C  10  100  3.2 2 G 2   

1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C  10  100  3.2 2 G 2   

1532, 1533 1032, 1039 4 - met drogerijen 300 10 200 C  30  300  4.2 2 G 2   

1532, 1533 1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C  10  300  4.2 2 G 2   

1541 104101 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:               

1541 104101 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 30 100 C  30 R 200  4.1 3 G 2 B  

1541 104101 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 50 300 C Z 50 R 300  4.2 3 G 3 B  

1542 104102 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:                

1542 104102 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 10 100 C  100 R 200  4.1 3 G 2 B  

1542 104102 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 10 300 C Z 200 R 300  4.2 3 G 3 B  

1543 1042 0 Margarinefabrieken:                

1543 1042 1 - p.c. < 250.000 t/j 100 10 200 C  30 R 200  4.1 3 G 2   

1543 1042 2 - p.c. >= 250.000 t/j 200 10 300 C Z 50 R 300  4.2 3 G 3 B  

1551 1051 0 Zuivelprodukten fabrieken:                

1551 1051 1 - gedroogde produkten, p.c. >= 1,5 t/u 200 100 500 C Z 50 R 500  5.1 3 G 2   

1551 1051 2 - geconcentreerde produkten, verdamp. cap. >=20 t/u 200 30 500 C Z 50 R 500  5.1 3 G 2   

1551 1051 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 50 0 100 C  50 R 100  3.2 2 G 1   

1551 1051 4 - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j 100 0 300 C Z 50 R 300  4.2 3 G 2   

1551 1051 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 50 50 300 C  50 R 300  4.2 3 G 2   

1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C  50 R 100  3.2 2 G 2   

1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30   0  30  2 1 G 1   

1561 1061 0 Meelfabrieken:                 

1561 1061 1 - p.c. >= 500 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300  4.2 2 G 2   

1561 1061 2 - p.c. < 500 t/u 100 50 200 C  50 R 200  4.1 2 G 2   

1561 1061  Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C  50  200 D 4.1 2 G 2   

1562 1062 0 Zetmeelfabrieken:                

1562 1062 1 - p.c. < 10 t/u 200 50 200 C  30 R 200  4.1 1 G 2   
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1562 1062 2 - p.c. >= 10 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300  4.2 2 G 3   

1571 1091 0 Veevoerfabrieken:                

1571 1091 1 - destructiebedrijven 700 30 200 C  50  700 D 5.2 3 G 3   

1571 1091 2 - beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek 700 100 100 C  30 R 700 D 5.2 3 G 3   

1571 1091 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water 300 100 200 C  30  300  4.2 2 G 2   

1571 1091 4 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. >= 10 t/u water 700 200 300 C Z 50  700  5.2 3 G 3   

1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 50 200 C  30  200  4.1 3 G 3   

1571 1091 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300  4.2 3 G 3   

1572 1092  Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C  30  200  4.1 2 G 2   

1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:                

1581 1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C  10  30  2 1 G 1   

1581 1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 100 30 100 C  30  100  3.2 2 G 2   

1582 1072  Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C  30  100  3.2 2 G 2   

1583 1081 0 Suikerfabrieken:                

1583 1081 1 - v.c. < 2.500 t/j 500 100 300 C  100 R 500  5.1 2 G 2 B  

1583 1081 2 - v.c. >= 2.500 t/j 1000 200 700 C Z 200 R 1000  5.3 3 G 3 B  

1584 10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:               

1584 10821 1 - Cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m² 500 50 100   50 R 500  5.1 2 G 3   

1584 10821 2 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 
2.000 m² 

100 30 50   30  100  3.2 2 G 2   

1584 10821 3 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. 
<= 200 m² 

30 10 30   10  30  2 1 G 1   

1584 10821 4 - Suikerwerkfabrieken met suiker branden 300 30 50   30 R 300  4.2 2 G 2   

1584 10821 5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² 100 30 50   30 R 100  3.2 2 G 2   

1584 10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30   10  30  2 1 G 1   

1585 1073  Deegwarenfabrieken 50 30 10   10  50  3.1 2 G 2   

1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:                

1586 1083 1 - koffiebranderijen 500 30 200 C  10  500 D 5.1 2 G 1   

1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30   10  100  3.2 2 G 1   

1587 108401  Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 30 50   10  200  4.1 2 G 1   

1589 1089  Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30 50   30  200 D 4.1 2 G 2   

1589.1 1089  Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50   50 R 200  4.1 2 G 2   

1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:                

1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50   10  100  3.2 2 G 2   

1589.2 1089 2 - met poederdrogen 300 50 50   50 R 300  4.2 2 G 2   

1589.2 1089  Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50   30  200  4.1 2 G 2   

1591 110101  Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C  30  300  4.2 2 G 2   

1592 110102 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:                

1592 110102 1 - p.c. < 5.000 t/j 200 30 200 C  30 R 200  4.1 1 G 2   
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1592 110102 2 - p.c. >= 5.000 t/j 300 50 300 C  50 R 300  4.2 2 G 3 B  

1593 t/m 
1595 

1102 t/m 1104 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C  0  30  2 1 G 1   

1596 1105  Bierbrouwerijen 300 30 100 C  50 R 300  4.2 2 G 2   

1597 1106  Mouterijen 300 50 100 C  30  300  4.2 2 G 2   

1598 1107  Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100   50 R 100  3.2 3 G 2   

16 12 -                  

16 12 - VERWERKING VAN TABAK                

160 120  Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C  30  200  4.1 2 G 1   

17 13 -                  

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL                

171 131  Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100   30  100  3.2 2 G 1   

172 132 0 Weven van textiel:                

172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100   0  100  3.2 2 G 1   

172 132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300  Z 50  300  4.2 3 G 2   

173 133  Textielveredelingsbedrijven 50 0 50   10  50  3.1 2 G 2 B  

174, 175 139  Vervaardiging van textielwaren 10 0 50   10  50  3.1 1 G 1   

1751 1393  Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200   10  200  4.1 2 G 2 B L 

176, 177 139, 143  Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50   10  50  3.1 1 G 2   

18 14 -                  

18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT              

181 141  Vervaardiging kleding van leer 30 0 50   0  50  3.1 1 G 1   

182 141  Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30   10  30  2 2 G 2   

183 142, 151  Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10   10  50  3.1 1 G 1 B L 

19 19 -                  

19 15 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)              

191 151,152  Lederfabrieken 300 30 100   10  300  4.2 2 G 2 B L 

192 151  Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 50 10 30   10  50 D 3.1 2 G 2   

193 152  Schoenenfabrieken 50 10 50   10  50  3.1 2 G 1   

20  -                  

20 16 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.          

2010.1 16101  Houtzagerijen 0 50 100   50 R 100  3.2 2 G 2   

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:                

2010.2 16102 1 - met creosootolie 200 30 50   10  200  4.1 2 G 2 B L 

2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50   10  50  3.1 2 G 1 B  

202 1621  Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100   10  100  3.2 3 G 2 B  

203, 204, 
205 

162 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 0 30 100   0  100  3.2 2 G 2   

203, 204, 
205 

162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50   0  50  3.1 1 G 1   
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205 162902  Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30   0  30  2 1 G 1   

21 17 -                  

21 17 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN            

2111 1711  Vervaardiging van pulp 200 100 200 C  50 R 200  4.1 3 G 2   

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:                

2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C  30 R 50  3.1 1 G 2   

2112 1712 2 - p.c. 3 - 15 t/u 100 50 200 C Z 50 R 200  4.1 2 G 2   

2112 1712 3 - p.c. >= 15 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300  4.2 3 G 2   

212 172  Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C  30 R 100  3.2 2 G 2   

2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:                

2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C  30 R 100  3.2 2 G 2   

2121.2 17212 2 - p.c. >= 3 t/u 50 30 200 C Z 30 R 200  4.1 2 G 2   

22 58 -                  

22 58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA           

221 581  Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

2221 1811  Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C  10  100  3.2 3 G 2 B L 

2222 1812  Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 30 0 100   10  100  3.2 3 G 2 B  

2222.6 18129  Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30   0  30  2 1 P 1 B  

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10   0  10  1 1 G 1   

2223 1814 B Binderijen 30 0 30   0  30  2 2 G 1   

2224 1813  Grafische reproduktie en zetten 30 0 10   10  30  2 2 G 1 B  

2225 1814  Overige grafische aktiviteiten 30 0 30   10  30 D 2 2 G 1 B  

223 182  Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10   0  10  1 1 G 1   

23 19 -                  

23 19 - AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN          

231 191  Cokesfabrieken 1000 700 1000 C Z 100 R 1000  5.3 2 G 3 B L 

2320.1 19201  Aardolieraffinaderijen 1500 100 1500 C Z 1500 R 1500  6 3 G 3 B L 

2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100   30 R 100  3.2 2 G 2 B L 

2320.2 19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100   50 R 300  4.2 2 G 2 B L 

2320.2 19202 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 300 0 200   50 R 300 D 4.2 2 G 2 B L 

233 201, 212, 244  Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven 10 10 100   1500  1500 D 6 1 G 2 B  

24 20 -                  

24 20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN                

2411 2011 0 Vervaardiging van industriële gassen:                

2411 2011 1 - luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht 10 0 700 C Z 100 R 700  5.2 3 G 3   

2411 2011 2 - overige gassenfabrieken, niet explosief 100 0 500 C  100 R 500  5.1 3 G 3  L 

2411 2011 3 - overige gassenfabrieken, explosief 100 0 500 C  300 R 500  5.1 3 G 3  L 

2412 2012  Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C  200 R 200 D 4.1 3 G 3 B L 

2413 2012 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:                
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2413 2012 1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 100 30 300 C  300 R 300 D 4.2 2 G 3 B L 

2413 2012 2 - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 50 500 C  700 R 700 D 5.2 3 G 3 B L 

2414.1 20141 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:                

2414.1 20141 A1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 10 200 C  300 R 300 D 4.2 2 G 3 B L 

2414.1 20141 A2 - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 1000 30 500 C  700 R 1000 D 5.3 2 G 2 B L 

2414.1 20141 B0 Methanolfabrieken:                

2414.1 20141 B1 - p.c. < 100.000 t/j 100 0 200 C  100 R 200  4.1 2 G 2 B  

2414.1 20141 B2 - p.c. >= 100.000 t/j 200 0 300 C Z 200 R 300  4.2 3 G 3 B  

2414.2 20149 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):                

2414.2 20149 1 - p.c. < 50.000 t/j 300 0 200 C  100 R 300  4.2 2 G 2 B L 

2414.2 20149 2 - p.c. >= 50.000 t/j 500 0 300 C Z 200 R 500  5.1 3 G 3 B L 

2415 2015  Kunstmeststoffenfabrieken 500 300 500 C  500 R 500  5.1 3 G 3 B L 

2416 2016  Kunstharsenfabrieken e.d. 700 30 300 C  500 R 700  5.2 3 G 3 B L 

242 202 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:                

242 202 1 - fabricage 300 50 100 C  1000 R 1000  5.3 3 G 3 B L 

242 202 2 - formulering en afvullen 100 10 30 C  500 R 500 D 5.1 2 G 2 B  

243 203  Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C  300 R 300 D 4.2 3 G 2 B L 

2441 2110 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:                

2441 2110 1 - p.c. < 1.000 t/j 200 10 200 C  300 R 300  4.2 1 G 2 B L 

2441 2110 2 - p.c. >= 1.000 t/j 300 10 300 C  500 R 500  5.1 2 G 2 B L 

2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:                

2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50   50 R 50  3.1 2 G 1 B L 

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30   10  30  2 2 G 1   

2451 2041  Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C  100 R 300  4.2 3 G 2 B  

2452 2042  Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C  50 R 300  4.2 2 G 2   

2461 2051  Kruit-, vuurwerk-, en springstoffenfabrieken 30 10 50   1000 V 1000  5.3 1 G 2 B  

2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:                

2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100   50  100  3.2 3 G 2 B L 

2462 2052 2 - met dierlijke grondstoffen 500 30 100   50  500  5.1 3 G 2 B  

2464 205902  Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100   50 R 100  3.2 3 G 2 B L 

2466 205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50   50 R 50  3.1 3 G 2 B  

2466 205903 B Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. 200 30 100 C  200 R 200 D 4.1 2 G 2 B L 

247 2060  Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 300 30 300 C  200 R 300  4.2 3 G 3 B L 

25 22 -                  

25 22 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF              

2511 221101  Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C  100 R 300  4.2 2 G 2 B  

2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:                

2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30   30  50  3.1 1 G 1   

2512 221102 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 50 100   50 R 200  4.1 2 G 2 B  
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2513 2219  Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50   50 R 100 D 3.2 1 G 2   

252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:                

252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100   100 R 200  4.1 2 G 2   

252 222 2 - met fenolharsen 300 50 100   200 R 300  4.2 2 G 2 B L 

252 222 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van 
kunststofbouwmaterialen 

50 30 50   30  50  3.1 2 G 1   

26 23 -                  

26 23 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN         

261 231 0 Glasfabrieken:                

261 231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 30 30 100   30  100  3.2 1 G 1  L 

261 231 2 - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j 30 100 300 C Z 50 R 300  4.2 2 G 2  L 

261 231 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 300 100 100   30  300  4.2 1 G 1  L 

261 231 4 - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j 500 200 300 C Z 50 R 500  5.1 2 G 2  L 

2615 231  Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50   10  50  3.1 1 G 1   

262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:                

262, 263 232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30   10  30  2 1 G 1  L 

262, 263 232, 234 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 30 50 100   30  100  3.2 2 G 2  L 

264 233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200   30  200  4.1 2 G 2  L 

264 233 B Dakpannenfabrieken 50 200 200   100 R 200  4.1 2 G 2   

2651 2351 0 Cementfabrieken:                

2651 2351 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 300 500 C  30 R 500  5.1 2 G 2   

2651 2351 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 500 1000 C Z 50 R 1000  5.3 3 G 3 B  

2652 235201 0 Kalkfabrieken:                

2652 235201 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200   30 R 200  4.1 2 G 2   

2652 235201 2 - p.c. >= 100.000 t/j 50 500 300  Z 50 R 500  5.1 3 G 3   

2653 235202 0 Gipsfabrieken:                

2653 235202 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200   30 R 200  4.1 2 G 2   

2653 235202 2 - p.c. >= 100.000 t/j 50 500 300  Z 50 R 500  5.1 3 G 3 B  

2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken:                

2661.1 23611 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrille 10 100 200   30  200  4.1 2 G 2 B  

2661.1 23611 2 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d 10 100 300   30  300  4.2 2 G 2 B  

2661.1 23611 3 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d 30 200 700  Z 30  700  5.2 3 G 3 B  

2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:                

2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100   30  100  3.2 2 G 2   

2661.2 23612 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 200 300  Z 30  300  4.2 3 G 3   

2662 2362  Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100   30  100  3.2 2 G 2   

2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:                

2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 10 50 100   10  100  3.2 3 G 2   
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2663, 2664 2363, 2364 2 - p.c. >= 100 t/u 30 200 300  Z 10  300  4.2 3 G 3   

2665, 2666 2365, 2369 0 Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:                

2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100   50 R 100  3.2 2 G 2   

2665, 2666 2365, 2369 2 - p.c. >= 100 t/d 30 200 300  Z 200 R 300  4.2 3 G 2 B  

267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:                

267 237 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 10 30 100   0  100 D 3.2 1 G 2   

267 237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 10 30 50   0  50  3.1 1 G 1   

267 237 3 - met breken, zeven of drogen,   v.c. < 100.000 t/j 10 100 300   10  300  4.2 1 G 2   

267 237 4 - met breken, zeven of drogen,   v.c. >= 100.000 t/j 30 200 700  Z 10  700  5.2 2 G 3   

2681 2391  Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50   10  50 D 3.1 1 G 2   

2682 2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:                

2682 2399 A1 - p.c. < 100 t/u 300 100 100   30  300  4.2 3 G 2 B L 

2682 2399 A2 - p.c. >= 100 t/u 500 200 200  Z 50  500  5.1 3 G 3 B L 

2682 2399 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):                

2682 2399 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 100 200 300 C Z 30  300  4.2 2 G 2   

2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C  50  200  4.1 2 G 2   

2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100   50  100 D 3.2 2 G 2   

2682 2399 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 100 50 200   30  200  4.1 3 G 2 B L 

2682 2399 D1 - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300  Z 50  300  4.2 3 G 2 B L 

27 24 -                  

27 24 - VERVAARDIGING VAN METALEN                

271 241 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:                

271 241 1 - p.c. < 1.000 t/j 700 500 700   200 R 700  5.2 2 G 2 B  

271 241 2 - p.c. >= 1.000 t/j 1500 1000 1500 C Z 300 R 1500  6 3 G 3 B L 

272 245 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:                

272 245 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 500   30  500  5.1 2 G 2 B  

272 245 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 1000  Z 50 R 1000  5.3 3 G 2 B  

273 243 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:                

273 243 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 300   30  300  4.2 2 G 2   

273 243 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 50 700  Z 50 R 700  5.2 3 G 3 B  

274 244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:                

274 244 A1 - p.c. < 1.000 t/j 100 100 300   30 R 300  4.2 1 G 2 B  

274 244 A2 - p.c. >= 1.000 t/j 200 300 700  Z 50 R 700  5.2 2 G 3 B  

274 244 B0 Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:                

274 244 B1 - p.o. < 2.000 m2 50 50 500   50 R 500  5.1 2 G 2 B  

274 244 B2 - p.o. >= 2.000 m2 200 100 1000  Z 100 R 1000  5.3 3 G 3 B  

2751, 2752 2451, 2452 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:                

2751, 2752 2451, 2452 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C  30 R 300  4.2 1 G 2 B  

2751, 2752 2451, 2452 2 - p.c. >= 4.000 t/j 200 100 500 C Z 50 R 500  5.1 2 G 3 B L 
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2753, 2754 2453, 2454 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:                

2753, 2754 2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C  30 R 300  4.2 1 G 2 B  

2753, 2754 2453, 2454 2 - p.c. >= 4.000 t/j 200 100 500 C Z 50 R 500  5.1 2 G 3 B L 

28 25 -                  

28 25, 31 - VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)     

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen                

281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100   30  100  3.2 2 G 2 B  

281 251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30 50   10  50  3.1 1 G 1   

281 251, 331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 30 50 200   30  200  4.1 2 G 2 B  

281 251, 331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 50 200 300  Z 30  300  4.2 3 G 3 B  

2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:                

2821 2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 300   30 R 300  4.2 2 G 2 B  

2821 2529, 3311 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 500  Z 50 R 500  5.1 3 G 3 B  

2822, 2830 2521, 2530, 3311 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 30 30 200   30  200  4.1 2 G 2 B  

284 255, 331 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 10 30 200   30  200  4.1 1 G 2 B  

284 255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 50 30 100   30  100 D 3.2 2 G 2 B  

284 255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 30 30 50   10  50 D 3.1 1 G 2 B  

2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:                

2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100   50  100  3.2 2 G 2 B L 

2851 2561, 3311 10 - stralen 30 200 200   30  200 D 4.1 2 G 2 B L 

2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100   50  100 D 3.2 1 G 2 B  

2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100   50 R 100 D 3.2 2 G 2 B L 

2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100   30 R 100 D 3.2 2 G 2 B L 

2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100   50  100  3.2 2 G 2 B L 

2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100   50  100  3.2 2 G 2 B L 

2851 2561, 3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 30 50 100   30  100  3.2 2 G 2 B  

2851 2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100   30  100  3.2 2 G 2 B  

2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100   30  100  3.2 2 G 2 B  

2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100   50 R 100  3.2 1 G 1 B L 

2851 2561, 3311 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 30 30 100   50  100  3.2 2 G 2 B  

2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100   30  100 D 3.2 1 G 2 B  

2852 2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 10 30 50   10  50 D 3.1 1 G 2 B  

287 259, 331 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:                

287 259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 200   30  200  4.1 2 G 2 B  

287 259, 331 A2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 500  Z 30  500  5.1 3 G 3 B  

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100   30  100  3.2 2 G 2 B  

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2  30 30 50   10  50  3.1 1 G 2 B  

29 27, 28, 33 -                  
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29 27, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN                

29 27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:                

29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100   30  100 D 3.2 2 G 1 B  

29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200   30  200 D 4.1 3 G 2 B  

29 28, 33 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300  Z 30  300 D 4.2 3 G 2 B  

30 26, 28, 33 -                 

30 26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS               

30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30   10  30  2 1 G 1   

31 26, 27, 33 -                  

31 26, 27, 33 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.          

311 271, 331  Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie 200 30 30   50  200  4.1 1 G 2 B L 

312 271, 273  Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30   50  200  4.1 1 G 2 B L 

313 273  Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200   100 R 200 D 4.1 2 G 2  L 

314 272  Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100   50  100  3.2 2 G 2 B L 

315 274  Lampenfabrieken 200 30 30   300 R 300  4.2 2 G 2 B L 

316 293  Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30   10  30  2 1 G 1   

3162 2790  Koolelektrodenfabrieken 1500 300 1000 C Z 200 R 1500  6 2 G 3 B L 

32 26, 33 -                  

32 26, 33 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.          

321 t/m 
323 

261, 263, 264, 331 Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 30 0 50   30  50 D 3.1 2 G 1 B  

3210 2612  Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50   30  50  3.1 1 G 2 B  

33 26, 32, 33 -                  

33 26, 32, 33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN         

33 26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. 
reparatie 

30 0 30   0  30  2 1 G 1   

34 29 -                  

34 29  VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS             

341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven                

341 291 1 - p.o. < 10.000 m2 100 10 200 C  30 R 200 D 4.1 3 G 2 B  

341 291 2 - p.o. >= 10.000 m2 200 30 300  Z 50 R 300  4.2 3 G 2 B L 

3420.1 29201  Carrosseriefabrieken 100 10 200   30 R 200  4.1 2 G 2 B  

3420.2 29202  Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200   30  200  4.1 2 G 2 B  

343 293  Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 2 G 2   

35 30 -                  

35 30 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)         

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:                

351 301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50   10  50  3.1 2 G 1 B  

351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100   50 R 100  3.2 2 G 1 B  
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351 301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200   30  200  4.1 2 G 2 B  

351 301, 3315 4 - metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW 100 100 500 C Z 50  500  5.1 2 G 3 B  

3511 3831  Scheepssloperijen 100 200 700   100 R 700  5.2 2 G 3 B  

352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:                

352 302, 317 1 - algemeen 50 30 100   30  100  3.2 2 G 2 B  

352 302, 317 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300  Z 30 R 300  4.2 2 G 2 B  

353 303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:                

353 303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200   30  200  4.1 2 G 2 B  

353 303, 3316 2 - met proefdraaien motoren 100 30 1000  Z 100 R 1000  5.3 2 G 2 B  

354 309  Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 2 G 2 B  

355 3099  Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100   30  100 D 3.2 2 G 2 B  

36 31 -                  

36 31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.              

361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100   30  100 D 3.2 2 G 2 B  

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10   0  10  1 1 P 1   

362 321  Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10   10  30  2 1 G 1 B  

363 322  Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30   10  30  2 2 G 2   

364 323  Sportartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 2 G 2   

365 324  Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 2 G 2   

3663.1 32991  Sociale werkvoorziening 0 30 30   0  30  2 1 P 1   

3663.2 32999  Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50   30  50 D 3.1 2 G 2   

37 38 -                  

37 38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING                

371 383201  Metaal- en autoschredders 30 100 500  Z 30  500  5.1 2 G 3 B  

372 383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:                

372 383202 A1 - v.c. < 100.000 t/j 30 100 300   10  300  4.2 2 G 2   

372 383202 A2 - v.c. >= 100.000 t/j 30 200 700   10  700  5.2 3 G 3   

372 383202 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100   50 R 300  4.2 2 G 2   

372 383202 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C  50  300  4.2 3 G 2 B  

40 35 -                  

40 35 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER          

40 35 A0 Elektriciteitsproduktiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe)               

40 35 A1 - kolengestookt (incl. meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth 100 700 700 C Z 200  700  5.2 2 G 3 B L 

40 35 A2 - oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth 100 100 500 C Z 100  500  5.1 2 G 3 B L 

40 35 A3 - gasgestookt (incl. bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth,in 100 100 500 C Z 100 R 500  5.1 1 G 3   

40 35 A4 - kerncentrales met koeltorens 10 10 500 C  1500  1500 D 6 1 P 3   

40 35 A5 - warmte-kracht-installaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth 30 30 500 C Z 100 R 500  5.1 1 G 2   

40 35 B0 bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:                
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40 35 B1 - covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen 
voedingsindustrie 

100 50 100   30 R 100  3.2 2 G 1  L 

40 35 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 50 50 100   30 R 100  3.2 2 G 1  L 

40 35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:                

40 35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C  10  30  2 1 P 1 B  

40 35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C  30  50  3.1 1 P 1 B  

40 35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C  50  100  3.2 1 P 2 B  

40 35 C4 - 200 - 1000 MVA 0 0 300 C Z 50  300  4.2 1 P 2 B  

40 35 C5 - >= 1000 MVA 0 0 500 C Z 50  500  5.1 1 P 2 B  

40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:                

40 35 D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 300 C  100  300  4.2 1 P 1   

40 35 D2 - gascompressorstations vermogen >= 100 MW 0 0 500 C  200 R 500  5.1 1 P 2   

40 35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 10 C  10  10  1 1 P 1   

40 35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 0 0 30 C  10  30  2 1 P 1   

40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C  50 R 50  3.1 1 P 1   

40 35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:                

40 35 E1 - stadsverwarming 30 10 100 C  50  100  3.2 1 P 2   

40 35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C  10  30  2 1 P 1   

40 35 F0 windmolens:                

40 35 F1 - wiekdiameter 20 m 0 0 100 C  30  100  3.2 1 P 2   

40 35 F2 - wiekdiameter 30 m 0 0 200 C  50  200  4.1 1 P 2   

40 35 F3 - wiekdiameter 50 m 0 0 300 C  50  300  4.2 1 P 3   

41 36 -                  

41 36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER                

41 36 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:                

41 36 A1 - met chloorgas 50 0 50 C  1000 R 1000 D 5.3 1 G 2  L 

41 36 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 10 0 50 C  30  50  3.1 1 G 2   

41 36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:                

41 36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C  10  30  2 1 P 1   

41 36 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C  10  100  3.2 1 P 1   

41 36 B3 - >= 15 MW 0 0 300 C  10  300  4.2 1 P 2   

45 41, 42, 43 -                  

45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID                

45 41, 42, 43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² 10 30 100   10  100  3.2 2 G 2 B  

45 41, 42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 10 30 50   10  50  3.1 2 G 1 B  

45 41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² 10 30 50   10  50  3.1 2 G 1 B  

45 41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30   10  30  2 1 G 1 B  

50 45, 47 -                  

50 45, 47 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS          
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501, 502, 
504 

451, 452, 454  Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 10 0 30   10  30  2 2 P 1 B  

501 451  Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie) 10 10 100   10  100  3.2 2 G 1   

5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100   10  100  3.2 1 G 1   

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10   10  10  1 1 G 1   

5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30   30 R 50  3.1 1 G 1 B L 

5020.5 45205  Autowasserijen 10 0 30   0  30  2 3 P 1   

503, 504 453  Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30   10  30  2 1 P 1   

505 473 0 Benzineservisestations:                

505 473 1 - met LPG > 1000 m3/jr 30 0 30   200 R 200  4.1 3 P 1 B  

505 473 2 - met LPG < 1000 m3/jr 30 0 30   50 R 50  3.1 3 P 1 B  

505 473 3 - zonder LPG 30 0 30   10  30  2 3 P 1 B  

51 46 -                  

51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING                

511 461  Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

5121 4621 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50   30 R 50  3.1 2 G 2   

5121 4621 1 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit 
van 500 ton/uur of meer 

100 100 300  Z 50 R 300  4.2 2 G 2   

5122 4622  Grth in bloemen en planten 10 10 30   0  30  2 2 G 1   

5123 4623  Grth in levende dieren 50 10 100 C  0  100  3.2 2 G 1   

5124 4624  Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30   0  50  3.1 2 G 1   

5125, 5131 46217, 4631  Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 10 30   50 R 50  3.1 2 G 1   

5132, 5133 4632, 4633  Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30   50 R 50  3.1 2 G 1   

5134 4634  Grth in dranken 0 0 30   0  30  2 2 G 1   

5135 4635  Grth in tabaksprodukten 10 0 30   0  30  2 2 G 1   

5136 4636  Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30   0  30  2 2 G 1   

5137 4637  Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30   0  30  2 2 G 1   

5138, 5139 4638, 4639  Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30   10  30  2 2 G 1   

514 464, 46733  Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30   10  30  2 2 G 1   

5148.7 46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:                

5148.7 46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30   10 V 30  2 2 G 1   

5148.7 46499 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 10 0 30   50 V 50  3.1 2 G 1   

5148.7 46499 3 - professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats < 750 kg (en > 
25 kg theatervuurwerk) 

10 0 30   500 V 500  5.1 2 G 1   

5148.7 46499 4 - professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats 750 kg tot 6 ton 10 0 30   1000 V 1000  5.3 2 G 1   

5148.7 46499 5 - munitie 0 0 30   30  30  2 2 G 1   

5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:                

5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50   30  50  3.1 2 P 2   

5151.1 46711 2 - kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m2 50 500 500  Z 100  500  5.1 3 G 3 B  

5151.2 46712 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:                
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5151.2 46712 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 50 0 50   200 R 200 D 4.1 2 G 2 B L 

5151.2 46712 2 - vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m3 100 0 50   500 R 500 D 5.1 2 G 2 B L 

5151.2 46712 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50   300 R 300 D 4.2 2 G 2   

5151.3 46713  Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 100 0 30   50  100  3.2 2 G 2 B  

5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen:                

5152.1 46721 1 - opslag opp. < 2.000 m2 30 300 300   10  300  4.2 3 G 3 B  

5152.1 46721 2 - opslag opp. >= 2.000 m2 50 500 700  Z 10  700  5.2 3 G 3 B  

5152.2 /.3 46722, 46723  Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100   10  100  3.2 2 G 2   

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:                

5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50   10  50  3.1 2 G 2   

5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30   10  30  2 1 G 1   

5153.4 46735 4 zand en grind:                

5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100   0  100  3.2 2 G 2   

5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  0 10 30   0  30  2 1 G 1   

5154 4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:                

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50   10  50  3.1 2 G 2   

5154 4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30   0  30  2 1 G 1   

5155.1 46751  Grth in chemische produkten 50 10 30   100 R 100 D 3.2 2 G 2 B  

5155.2 46752  Grth in kunstmeststoffen 30 30 30   30 R 30  2 1 G 1   

5156 4676  Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30   10  30  2 2 G 2   

5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m² 10 30 100   30  100  3.2 2 G 2 B  

5157 4677 1 - autosloperijen: b.o. <= 1000 m² 10 10 50   10  50  3.1 2 G 2 B  

5157.2/3 4677 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m² 10 30 100   10  100 D 3.2 2 G 2 B  

5157.2/3 4677 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² 10 10 50   10  50  3.1 2 G 2 B  

518 466 0 Grth in machines en apparaten:                

518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100   10  100  3.2 2 G 2   

518 466 2 - overige 0 10 50   0  50  3.1 2 G 1   

519 466, 469  Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30   0  30  2 2 G 1   

52 47 -                  

52 47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN                

52 47 A Detailhandel voor zover n.e.g. 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

5211/2,524
6/9 

471  Supermarkten, warenhuizen 0 0 10   10  10  1 2 P 1   

5222, 5223 4722, 4723  Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken 10 0 10   10  10  1 1 P 1   

5224 4724  Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel 10 10 10 C  10  10  1 1 P 1   

5231, 5232 4773, 4774  Apotheken en drogisterijen 0 0 0   10  10  1 1 P 1   

5246/9 4752  Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten 0 0 30   10  30  2 3 P 1   

5249 4778  Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt 0 0 10   10 V 10  1 1 P 1   

5261 4791  Postorderbedrijven 0 0 50   0  50  3.1 2 G 1   
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527 952  Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10   10  10  1 1 P 1   

55 55 -                  

55 55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING                

5511, 5512 5510  Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra 10 0 10   10  10  1 2 P 1   

552 553, 552  Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken) 30 0 50 C  30  50  3.1 2 P 1   

553 561  Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, 
viskramen e.d. 

10 0 10 C  10  10  1 2 P 1   

554 563 1 Café's, bars 0 0 10 C  10  10  1 2 P 1   

554 563 2 Discotheken, muziekcafé's 0 0 30 C  10  30 D 2 2 P 1   

5551 5629  Kantines 10 0 10 C  10  10 D 1 1 P 1   

5552 562  Cateringbedrijven 10 0 30 C  10  30  2 1 G
/
P 

1   

60 49 -                  

60 49 - VERVOER OVER LAND                

601 491, 492 0 Spoorwegen:                

601 491, 492 1 - stations 0 0 100 C  50 R 100 D 3.2 3 P 2   

601 491, 492 2 - rangeerterreinen, overslagstations (zonder rangeerheuvel) 30 30 300 C  300 R 300 D 4.2 3 G 2   

6021.1 493  Bus-, tram- en metrostations en -remises 0 10 100 C  0  100 D 3.2 2 P 2   

6022 493  Taxibedrijven 0 0 30 C  0  30  2 2 P 1   

6023 493  Touringcarbedrijven 10 0 100 C  0  100  3.2 2 G 1   

6024 494 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C  30  100  3.2 3 G 1   

6024 494 1 - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C  30  50  3.1 2 G 1   

603 495  Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C  10  30 D 2 1 P 1 B  

61, 62 50, 51 -                  

61, 62 50, 51 - VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT                

61, 62 50, 51 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 0 0 10   0  10  1 2 P 1   

63 52 -                  

63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER                

6311.1 52241 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:                

6311.1 52241 1 - containers 0 10 500 C  100 R 500  5.1 3 G 3   

6311.1 52241 2 - stukgoederen 0 30 300 C  100 R 300 D 4.2 3 G 3 B  

6311.1 52241 3 - ertsen, mineralen e.d., opslagopp. >= 2.000 m2 50 700 1000 C Z 50  1000  5.3 3 G 3 B  

6311.1 52241 4 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 100 500 500 C Z 100 R 500  5.1 3 G 3   

6311.1 52241 5 - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 50 700 700 C Z 100  700  5.2 3 G 3 B  

6311.1 52241 6 - olie, LPG, e.d. 300 0 100 C  1000 R 1000  5.3 2 G 3 B L 

6311.1 52241 7 - tankercleaning 300 10 100 C  200 R 300  4.2 1 G 2 B  

6311.2 52242 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:                

6311.2 52242 1 - containers 0 10 300   50 R 300  4.2 2 G 2   

6311.2 52242 10 - tankercleaning 300 10 100   200 R 300  4.2 1 G 2 B  
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6311.2 52242 2 - stukgoederen 0 10 100   50 R 100 D 3.2 2 G 2 B  

6311.2 52242 3 - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m² 30 200 300   30  300  4.2 2 G 2 B  

6311.2 52242 4 - ersten, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m² 50 500 700  Z 50  700  5.2 3 G 3 B  

6311.2 52242 5 - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u 50 300 200   50 R 300  4.2 2 G 2   

6311.2 52242 6 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 100 500 300  Z 100 R 500  5.1 3 G 3   

6311.2 52242 7 - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2 50 300 300   50  300  4.2 2 G 2 B  

6311.2 52242 8 - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 50 500 500  Z 100  500  5.1 3 G 3 B  

6311.2 52242 9 - olie, LPG, e.d. 100 0 50   700 R 700  5.2 2 G 3 B L 

6312 52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C  50 R 50 D 3.1 2 G 2   

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C  10  30  2 2 G 1   

6321 5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 C  0  30  2 3 P 1  L 

6321 5221 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 10 0 100 C  30  100  3.2 2 G 1   

6322, 6323 5222  Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 0 0 10   0  10  1 2 P 1   

6323 5223 A Luchthavens 200 50 1500 C  500 R 1500 D 6 3 P 3 B L 

6323 5223 B Helikopterlandplaatsen 0 50 500   50  500  5.1 1 P 2   

633 791  Reisorganisaties 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

634 5229  Expediteurs, cargadoors (kantoren) 0 0 10   0  10 D 1 1 P 1   

64 64 -                  

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE                

641 531, 532  Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C  0  30  2 2 P 1   

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C  0  10  1 1 P 1   

642 61 B0 zendinstallaties:                

642 61 B1 - LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: onderzoek!) 0 0 0 C  100  100  3.2 1 P 2   

642 61 B2 - FM en TV 0 0 0 C  10  10  1 1 P 2   

642 61 B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 0 0 0 C  10  10  1 1 P 2   

65, 66, 67 64, 65, 66 -                  

65, 66, 67 64, 65, 66 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN                

65, 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 10 C  0  10  1 1 P 1   

70 41, 68 -                  

70 41, 68 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED                

70 41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

71 77 -                  

71 77 - VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN     

711 7711  Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30   10  30  2 2 P 1   

712 7712, 7739  Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 10 0 50   10  50 D 3.1 2 G 1   

713 773  Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50   10  50 D 3.1 2 G 1 B  

714 772  Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30   10  30 D 2 2 G 2   

72 62 -                  
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72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE                

72 62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

72 58, 63 B Datacentra 0 0 30 C  0  30  2 1 P 1   

73 72 -                  

73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                

731 721  Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30   30 R 30  2 1 P 1   

732 722  Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

74 63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 80tm82 

-                  

74 63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 80tm82 

- OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING                

74 63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 80tm82 

A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10   0  10 D 1 2 P 1   

747 812  Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30   30  50 D 3.1 1 P 1 B  

7481.3 74203  Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C  10  30  2 2 G 1 B  

7484.3 82991  Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten 50 30 200 C  50 R 200  4.1 3 G 2   

7484.4 82992  Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10   0  10  1 2 P 1   

75 84 -                  

75 84 - OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN            

75 84 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 0 0 10   0  10  1 2 P 1   

7522 8422  Defensie-inrichtingen 30 30 200 C  100  200 D 4.1 3 G 1 B  

7525 8425  Brandweerkazernes 0 0 50 C  0  50  3.1 1 G 1   

80 85 -                  

80 85 - ONDERWIJS                

801, 802 852, 8531  Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs 0 0 30   0  30  2 1 P 1   

803, 804 8532, 854, 855 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs 10 0 30   10  30 D 2 2 P 1   

85 86 -                  

85 86 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG                

8511 8610  Ziekenhuizen 10 0 30 C  10  30  2 3 P 2   

8512, 8513 8621, 8622, 8623 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 0 0 10   0  10  1 2 P 1   

8514, 8515 8691, 8692  Consultatiebureaus 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

853 871 1 Verpleeghuizen 10 0 30 C  0  30  2 1 P 1   

853 8891 2 Kinderopvang 0 0 30   0  30  2 2 P 1   

90 37, 38, 39 -                  

90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING                

9001 3700 A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:               

9001 3700 A1 - < 100.000 i.e. 200 10 100 C  10  200  4.1 2 G 1   

9001 3700 A2 - 100.000 - 300.000 i.e. 300 10 200 C Z 10  300  4.2 2 G 1   

9001 3700 A3 - >= 300.000 i.e. 500 10 300 C Z 10  500  5.1 3 G 2   

9001 3700 B rioolgemalen 30 0 10 C  0  30  2 1 P 1   
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9002.1 381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50 30 50   10  50  3.1 2 G 1   

9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50   30 R 50  3.1 2 G 1 B  

9002.1 381 C Vuiloverslagstations 200 200 300   30  300  4.2 3 G 3 B  

9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:                

9002.2 382 A1 - mestverwerking/korrelfabrieken 500 10 100 C  10  500  5.1 3 G 3   

9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30   10  100  3.2 1 G 1 B L 

9002.2 382 A3 - verwerking radio-actief afval 0 10 200 C  1500  1500  6 1 G 1   

9002.2 382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 10 30   10  50  3.1 1 G 2  L 

9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10   30 R 100 D 3.2 1 G 2 B L 

9002.2 382 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50  300 D 4.2 3 G 3 B L 

9002.2 382 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30   30 R 30  2 1 G 1 B L 

9002.2 382 B Vuilstortplaatsen 300 200 300   10  300  4.2 3 G 3 B  

9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:                

9002.2 382 C1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr 300 100 50   10  300  4.2 2 G 2 B  

9002.2 382 C2 - niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jr 700 300 100   30  700  5.2 2 G 2 B  

9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100   10  100  3.2 2 G 2 B  

9002.2 382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 200 200 100   30  200  4.1 3 G 2 B  

9002.2 382 C5 - GFT in gesloten gebouw 200 50 100   100 R 200  4.1 3 G 1 B L 

91 94 -                  

91 94 - DIVERSE ORGANISATIES                

9111 941, 942  Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

9131 9491  Kerkgebouwen e.d. 0 0 30   0  30  2 2 P 1   

9133.1 94991 A Buurt- en clubhuizen 0 0 30 C  0  30 D 2 2 P 1   

9133.1 94991 B Hondendressuurterreinen 0 0 50   0  50  3.1 1 P 1   

92 59 -                  

92 59 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE                

921, 922 591, 592, 601, 602 Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C  10  30  2 2 G 1   

9213 5914  Bioscopen 0 0 30 C  0  30  2 3 P 1   

9232 9004  Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen 0 0 30 C  0  30  2 3 P 1   

9233 9321  Recreatiecentra, vaste kermis e.d. 30 10 300   10  300 D 4.2 3 P 3   

9234 8552  Muziek- en balletscholen 0 0 30   0  30  2 2 P 1   

9234.1 85521  Dansscholen 0 0 30 C  0  30  2 2 P 1   

9251, 9252 9101, 9102  Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 0 0 10   0  10  1 2 P 1   

9253.1 91041  Dierentuinen 100 10 50 C  0  100  3.2 3 P 1   

9253.1 91041  Kinderboerderijen 30 10 30 C  0  30  2 1 P 1   

926 931 0 Zwembaden:                

926 931 1 - overdekt 10 0 50 C  10  50  3.1 3 P 1   

926 931 2 - niet overdekt 30 0 200   10  200  4.1 3 P 1   

926 931 A Sporthallen 0 0 50 C  0  50  3.1 2 P 1   
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926 931 B Bowlingcentra 0 0 30 C  0  30  2 2 P 1   

926 931 C Overdekte kunstijsbanen 0 0 100 C  50 R 100  3.2 2 P 1   

926 931 D Stadions en open-lucht-ijsbanen 0 0 300 C  50 R 300  4.2 3 P 2   

926 931 E Maneges 50 30 30   0  50  3.1 2 P 1   

926 931 F Tennisbanen (met verlichting) 0 0 50 C  0  50  3.1 2 P 2   

926 931 G Veldsportcomplex (met verlichting) 0 0 50 C  0  50  3.1 2 P 2   

926 931 H Golfbanen 0 0 10   0  10  1 2 P 1   

926 931 I Kunstskibanen 0 0 30 C  50 R 50  3.1 2 P 2   

926 931 0 Schietinrichtingen:                

926 931 1 - binnenbanen: geweer- en pistoolbanen 0 0 200 C  10  200  4.1 2 P 1   

926 931 10 - buitenbanen met voorzieningen: pistoolbanen 10 0 1000   200  1000  5.3 1 P 1   

926 931 11 - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen 0 0 30   30  30  2 1 P 1   

926 931 2 - binnenbanen: boogbanen 0 0 10 C  10  10  1 1 P 1   

926 931 3 - vrije buitenbanen: kleiduiven 0 0 200   300  300  4.2 2 P 1  L 

926 931 4 - vrije buitenbanen: schietbomen 0 0 500   1500  1500  6 1 P 1   

926 931 5 - vrije buitenbanen: geweerbanen 10 0 1500   1500  1500  6 2 P 1   

926 931 6 - vrije buitenbanen: pistoolbanen 10 0 1500   1500  1500  6 2 P 1   

926 931 7 - vrije buitenbanen: boogbanen 0 0 10   200  200  4.1 1 P 1   

926 931 8 - buitenbanen met voorzieningen: schietbomen 10 0 300   500  500  5.1 2 P 1   

926 931 9 - buitenbanen met voorzieningen: geweerbanen 10 0 1000   1500  1500  6 2 P 1   

926 931 A Skelter- en kartbanen, in een hal 10 0 50   10  50  3.1 2 P 1   

926 931 B Skelter- en kartbanen, open lucht, < 8 uur/week in gebruik 50 30 500   30  500  5.1 2 P 1 B  

926 931 C Skelter- en kartbanen, open lucht, >=8 uur/week in gebruik 50 50 1000  Z 30  1000  5.3 2 P 1 B  

926 931 D Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., < 8 uur/week in gebruik 100 50 700   50  700  5.2 3 P 1 B  

926 931 E Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., >=8 uur/week in gebruik 100 100 1500  Z 50  1500  6 3 P 1 B  

926 931 F Sportscholen, gymnastiekzalen 0 0 30 C  0  30  2 2 P 1   

926 932 G Jachthavens met diverse voorzieningen 10 10 50 C  30  50  3.1 3 P 1 B  

9271 9200  Casino's 10 0 30 C  0  30  2 3 P 1   

9272.1 92009  Amusementshallen 0 0 30 C  0  30  2 2 P 1   

9272.4 93299  Modelvliegtuig-velden 10 0 300   100  300  4.2 1 P 1   

93 93 -                  

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING                

9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C  30  50  3.1 2 G 1   

9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50   30  50  3.1 2 G 1  L 

9301.2 96012  Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30   30 R 30  2 2 G 1 B L 

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30   0  30  2 1 G 1   

9301.3 96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

9302 9602  Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

9303 9603 0 Begrafenisondernemingen:                
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9303 9603 1 - uitvaartcentra 0 0 10   0  10  1 2 P 1   

9303 96031 2 - begraafplaatsen 0 0 10   0  10  1 2 P 1   

9303 96032 3 - crematoria 100 10 30   10  100  3.2 2 P 2  L 

9304 9313, 9604  Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 10 0 30 C  0  30  2 1 P 1   

9305 9609 A Dierenasiels en -pensions 30 0 100 C  0  100  3.2 1 P 1   

9305 9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C  0  10 D 1 1 P 1   
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Staat van bedrijfsactiviteiten Distripark Albrandswaard 
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Toelichting op de Staat van bedrijfsactiviteiten 

 

 

Inleiding 

 

Een goede milieuhygiënische kwaliteit in gebieden kan worden 

gerealiseerd door een juiste afstemming van de situering van 

bedrijven en milieugevoelige functies (zoals woningen). Om dit te 

bereiken kunnen globaal bezien twee wegen worden bewandeld: 

- beïnvloeding door middel van ruimtelijke ordening; 

- het nemen van maatregelen op het milieuhygiënische vlak. 

 

De ruimtelijke ordening fungeert daarbij als het beleidskader en 

vormt een "grove zeef", waarbij getracht wordt de juiste functie op de 

juiste plaats te situeren. Bij de ruimtelijke ordening zijn het 

aanhouden van afstand tussen bron en gevoelig object (zonering) en 

functietoedeling de belangrijkste middelen. 

Milieuhygiënische maatregelen zorgen er vervolgens voor dat, 

zonodig, voor de inrichting maatregelen worden getroffen ter 

voorkoming of beperking van hinder in het omliggende gebied. 

 

Bij de regeling in het bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van 

een "Staat van bedrijfsactiviteiten", gebaseerd op de publicatie 

"Bedrijven en milieuzonering" van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG, publicatie juni 2007; “het groene boekje”). Door 

het koppelen van soorten bedrijven aan richtafstanden met 

betrekking tot aan te houden afstanden tussen bedrijven en 

milieugevoelige objecten biedt de staat een (aanvullend) instrument 

voor ruimtelijk-ordeningsbeleid bij bestemmingsplannen. 

 

Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de Staat van 

bedrijfsactiviteiten. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen 

naar de eerdergenoemde publicatie "Bedrijven en milieuzonering" 

van de VNG. 

 

Staat van bedrijfsactiviteiten 

 

De Staat van bedrijfsactiviteiten geeft slechts inzicht in milieu-

planologische aspecten per bedrijfstype en een specifieke 

bedrijfssituatie. Voor de onderscheiden bedrijfstypen, gerangschikt 

volgens de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI-lijst) van het CBS, zijn 

per bedrijfstype voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar 

de richtafstanden aangegeven die in de meeste gevallen kunnen 

worden aangehouden tussen een bedrijf, bedrijven c.q. 

bedrijfsactiviteiten (de milieubelastende activiteiten, opslagen en 

installaties) en een rustige woonwijk. Bij het aanhouden van de 

richtafstanden tussen de bedrijven/bedrijfsactiviteiten en 

milieugevoelige objecten (woningen) kan hinder en schade aan 

mensen binnen aanvaardbare normen worden gehouden. Onder 

bedrijven worden in dit verband ook begrepen diverse productie- en 

handelsbedrijven en recreatiebedrijven en milieubelastende vormen 

van publieke dienstverlening en openbare instellingen. Onder 

milieugevoelige objecten vallen ook ziekenhuizen scholen en 

terreinen voor verblijfsrecreatie. 

 

In verband met de specifieke situatie van bedrijventerreinen is er, in 

het kader van een goede ruimtelijke ordening, gekozen voor het in 

eerste instantie uitsluiten van een aantal bedrijven/bedrijfsactiviteiten 

(de negatieve lijst). Deze activiteiten zijn in bijgaande staat 

doorgehaald. Aan vestiging van de doorgehaalde bedrijven kan, na 

een door burgemeester en wethouders te verlenen 

omgevingsvergunning voor afwijken, en na een nadere 

belangenafweging, medewerking worden verleend. In de regels is 

aangegeven of en zo ja onder welke voorwaarden medewerking kan 
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worden verleend. Aan de omgevingsvergunning voor afwijken 

kunnen daarbij, zo nodig voorwaarden worden gesteld.  

  

Voor wat betreft de milieucomponenten zijn "afstanden" bepaald ten 

aanzien van: 

- geur; 

- stof; 

- geluid; 

-         gevaar.  

Richtafstanden voor geur, stof, geluid en gevaar 

 

De in lijst 1 en 2 vermelden richtafstanden voor de vier ruimtelijk 

relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. Bij het bepalen 

van de richtafstanden zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:: 

- het betreft "gemiddelde" nieuwe bedrijven met voor nieuwe 

bedrijven gangbare voorzieningen binnen het gedefinieerde 

bedrijfstype; 

- het referentiegebied betreft woningen in een “rustige woonwijk” 

en een “rustig buitengebied”; 

- de opgenomen richtafstanden bieden in beginsel ruimte voor 

normale groei van de bedrijfsactiviteiten; 

 

Wijze van meten richtafstanden 

 

De richtafstanden gelden enerzijds de grens van de bestemming of 

perceel die bedrijven/bedrijfsactiviteiten en/of andere 

milieubelastende functies toelaat en anderzijds de uiterste situering 

van de gevel van het milieugevoelig object zoals een woning of een 

andere milieugevoelige functie die volgens het bestemmingsplan of 

via vergunningvrij bouwen (bijvoorbeeld voor een uitbreiding van de 

woning) mogelijk is. De gegeven afstanden zijn richtafstanden en 

geen harde afstandsnormen. Geringe afwijkingen kunnen in de 

lokale situatie (gemotiveerd) mogelijk zijn. 

 

Bij de onderscheiden bedrijfstypen is bij de beoordeling van de 

milieu-planologische aspecten uitgegaan van: 

- in Nederland aanvaarde normen voor wat betreft de emissies 

door milieubelastende activiteiten; 

- in Nederland voorgeschreven of aanvaarde grens- en 

richtwaarden voor wat betreft de toelaatbare immissies bij 

woningen en andere milieugevoelige objecten; 

- ervaringen/waarnemingen voor wat betreft de omvang en 

schadelijkheid van emissies door activiteiten. 

 

Doordat de bedrijfstypen zodanig gedefinieerd/geclusterd zijn dat 

voor wat betreft de milieubelastingen sprake is van een zekere 

uniformiteit kan, onder meer door verschillende installaties, 

processen, (grond)stoffen, producten, productieomvang, 

terreinindeling, voorzieningen en dergelijke, sprake zijn een zekere 

variatie. De in de lijst aangegeven afstanden zijn dan ook indicatief. 

In concrete situaties kan er sprake zijn van afwijkingen van de 

gehanteerde uitgangspunten voor lijst 1 en 2. Daarbij kan er in 

concrete situaties sprake zijn van een hogere dan wel een lagere 

milieubelasting  

 

Kolom met richtafstanden voor geluid 

 

In de kolom met richtafstanden voor geluid is, waar van toepassing, 

de letter “C” van continu opgenomen om aan te geven dat bij de 

betreffende activiteiten voor geluid meestal continu (dag en nacht) in 

bedrijf zijn. Voor bedrijven die in belangrijke mate geluidhinder 

kunnen veroorzaken in de zin van de Wet geluidhinder art 4.2 van 

het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer is de letter “Z“ 

opgenomen.  
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Kolom met richtafstanden voor gevaar 

 

Het betreft hier over het algemeen alle gevaarsaspecten met inbegrip 

van brandgevaar en explosiegevaar. De letter “R” is opgenomen voor 

activiteiten die onder de werking van het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi) vallen of gaan vallen. Voor deze activiteiten die 

altijd te worden nagegaan of het Bevi van toepassing is en dient 

zonodig te worden getoetst aan de in het Bevi opgenomen vaste 

afstanden voor het plaatsgebonden risico. Daarnaast geldt ook nog 

de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico in het invloedsgebied 

rondom deze inrichtingen. Nieuwvestiging van een Bevi-inrichting is 

slechts mogelijk nadat een “afweging op maat” heeft 

plaatsgevonden, waarbij is bezien wat de gevolgen zijn voor de 

bouw- en gebruiksmogelijkheden in de omgeving van de vestiging. 

De letter “V” is opgenomen voor activiteiten waarop het 

Vuurwerkbesluit van toepassing is. 

 

Grootste afstand en milieucategorie 

 

- Per bedrijfsactiviteit is voor elke milieucomponent een afstand 

aangegeven, die vanwege die milieucomponent tot een 

milieugevoelig object in beginsel moet worden 

aangehouden. De grootste daarvan vormt de indicatie voor de aan te 

houden afstand van de bedrijfsactiviteit tot een milieugevoelig object. 

Deze grootste afstand is daarom in de Staat van bedrijfsactiviteiten 

opgenomen in de kolom "afstand". De in deze kolom gegeven 

afstandsmaten bepalen tezamen met de indices de milieucategorie 

van een bedrijfsactiviteit; deze categorieën staan vermeld in de kolom 

"cat". Er zijn zes milieucategorieën; per milieucategorie gelden de 

volgende afstanden: 

 

 

 

Kolom milieucategorie 

 

Bij de bepaling van de richtafstanden is uitgegaan van “gemiddelde 

moderne activiteiten met gebruikelijke productieprocessen en 

voorzieningen. In deze kolom is de letter “D” opgenomen indien er 

sprake is van een grote variatie in productieprocessen, waardoor er 

sprake kan zijn van een grote variatie in milieubelasting. In die 

gevallen dient dat per casus te worden bekeken.  

 

Milieucategorie Aan te houden 

richtafstand tot 

omgevingstype rustige 

woonwijk en rustig 

buitengebied 

1 0 - 10 m 

2 30 m 

3.1 50 m 

3.2 100 m 

4.1 200 m 

4.2 300 m 

5.1 500 m 

5.2 700 m 

5.3 1.000 m 

6 1.500 m 

 

Tevens zijn indices opgenomen voor verkeer, visueel, bodem en 

lucht, waarbij voor: 

- index 1 sprake is van potentieel geen of geringe emissie of 

hinder; 

- index 2 sprake is van aanzienlijke emissie of hinder; 

- index 3 sprake is van potentieel ernstige emissie of hinder. 

 



 

Richtafstandenlijst, Versie 101        

Gemeente Albrandswaard, Bestemmingsplan Albrandswaard Noord      4 

Index voor verkeersaantrekkende werking 

 

In de kolom is onderscheid gemaakt tussen goederenvervoer (G) en 

personenvervoer (P). De index is van belang in relatie tot de gekozen 

verkeersontsluiting. Daar waar de verkeersontsluiting slecht is zijn 

activiteiten met een relatief grote verkeersaantrekkende werking niet 

gewenst. 

 

Visuele hinder 

 

De index voor visuele hinder is een indicator voor de (visuele) 

inpasbaarheid van activiteiten. Hoe kolossale industriële 

bouwwerken hebben een index gelijk aan 3; een klein 

kantoorgebouw een index gelijk aan 1. De bepaling van de index is 

subjectief en niet eenduidig. Door aankleding of afscherming kunnen 

“lelijke” installaties worden gemaskeerd. De index heeft dan ook 

vooral een signaalfunctie.  

 

Bodemverontreiniging 

 

De index voor bodem kan een hulpmiddel zijn bij de selectie van 

toelaatbare inrichtingen op gevoelige gebieden zoals 

bodembeschermingsgebieden. In de kolom is de letter “B” 

opgenomen indien een activiteit een verhoogde kans geeft op 

bodemverontreiniging bijvoorbeeld bij calamiteiten, incidenten of 

“sluimerende” lekkages. 

 

Luchtverontreiniging 

 

De uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht is niet te vertalen in 

een richtafstand die bij voorkeur tot milieugevoelige objecten in acht 

genomen zou moeten worden. Toch kan de uitstoot van schadelijke 

stoffen naar de lucht planologisch relevant zijn, zoals ingeval van 

geëmitteerde stoffen op gevoelige bodems, gewassen en flora, zoals 

ingeval van neerslag verzurende stoffen op natuurgebieden en de 

neerslag van ware metalen op groenten. Bij activiteiten waar dit 

mogelijk relevant is, is de letter “L“ van luchtverontreiniging 

opgenomen. 

 

Tabellen 

 

De Staat van bedrijfsactiviteiten uit de publicatie "Bedrijven en 

milieuzonering" van de VNG bevat twee tabellen.  

 

Tabel 1 van de Staat van bedrijfsactiviteiten bevat de verschillende 

bedrijfstypen met de SBI-codes, alsmede de bij de bedrijfstypen 

behorende milieu-planologische kenmerken gerelateerd aan de 

richtafstand tot het omgevingstype "rustige woonwijk" en "rustig 

buitengebied"; deze gegevens zijn verwerkt in de hierna volgende 

Staat van bedrijfsactiviteiten.  

De in tabel 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten van de VNG 

opgenomen "Opslagen en installaties" zijn niet afzonderlijk in de 

hierna volgende versie van de Staat vermeld, omdat deze doorgaans 

reeds tot een andere bedrijfsvoering gerekend worden.  
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Milieucategorie Aan te houden 

richtafstand tot 

omgevingstype gemengd 

gebied 

1 0 m 

2 10 m 

3.1 30 m 

3.2 50 m 

4.1 100 m 

4.2 200 m 

5.1 300 m 

5.2 500 m 

5.3 700 m 

6 1.000 m 

Lijst van afkortingen: 

 
- niet van toepassing of niet relevant 

< kleiner dan 

> groter dan 

= gelijk aan 

cat. categorie 

e.d. en dergelijke 

kl. klasse 

n.e.g. niet elders genoemd 

o.c. opslagcapaciteit 

p.c. productiecapaciteit 

p.o. productieoppervlak 

v.c. verwerkingscapaciteit 

u uur 

d dag 

w week 

t ton 

j jaar 

B bodemverontreiniging 

C continu 

D divers 

L luchtverontreiniging 

Z zonering (op basis van de Wet geluidhinder) 

R risico (Besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van 

toepassing 

V vuurwerkbesluit van toepassing 
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01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW               

0111, 0113 011, 012, 013  Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 10 10 30 C  10  30  2 1 G 1 B L 

0112 011, 012, 013, 016 0 Tuinbouw:                

0112 011, 012, 013 1 - bedrijfsgebouwen 10 10 30 C  10  30  2 1 G 1 B L 

0112 011, 012, 013 2 - kassen zonder verwarming 10 10 30 C  10  30  2 1 G 1 B L 

0112 011, 012, 013 3 - kassen met gasverwarming 10 10 30 C  10  30  2 1 G 1 B L 

0112 0113 4 - champignonkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C  10  30  2 1 G 1 B  

0112 0113 5 - champignonkwekerijen met mestfermentatie 100 10 30 C  10  100  3.2 1 G 1 B  

0112 0163 6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven 30 10 30 C  10  30  2 1 G 1 B  

0112 011 7 - witlofkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C  10  30  2 1 G    

0121 0141, 0142  Fokken en houden van rundvee 100 30 30 C  0  100  3.2 1 G 1   

0122 0143, 0145 0 Fokken en houden van overige graasdieren:                

0122 0143 1 - paardenfokkerijen 50 30 30 C  0  50  3.1 1 G 1   

0122 0145 2 - overige graasdieren 50 30 30 C  0  50  3.1 1 G 1   

0123 0146  Fokken en houden van varkens 200 30 50 C  0  200 D 4.1 1 G 1   

0124 0147 0 Fokken en houden van pluimvee:                

0124 0147 1 - legkippen 200 30 50 C  0  200 D 4.1 1 G 1   

0124 0147 2 - opfokkippen en mestkuikens 200 30 50 C  0  200  4.1 1 G 1   

0124 0147 3 - eenden en ganzen 200 50 50 C  0  200  4.1 1 G 1   

0124 0147 4 - overig pluimvee 100 30 50 C  0  100 D 3.2 1 G 1   

0125 0149 0 Fokken en houden van overige dieren:                

0125 0149 1 - nertsen en vossen 200 30 30 C  0  200  4.1 1 G 1   

0125 0149 2 - konijnen 100 30 30 C  0  100  3.2 1 G 1   

0125 0149 3 - huisdieren 30 0 50 C  10  50  3.1 1 G 1   

0125 0149 4 - maden, wormen e.d. 100 0 30 C  10  100  3.2 1 G 1   

0125 0149 5 - bijen 10 0 30 C  10  30  2 1 G 1   

0125 0149 6 - overige dieren 30 10 30 C  0  30 D 2 1 G 1   

0130 0150  Akker-en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren (niet 
intensief) 

100 30 30 C  0  100  3.2 1 G 1   

014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:                

014 016 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50   10  50 D 3.1 2 G 1   

014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m²  30 10 30   10  30  2 1 G 1   

014 016 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50   10  50  3.1 2 G 1   

014 016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30   10  30  2 1 G 1   

0142 0162  KI-stations 30 10 30 C  0  30  2 1 G 1   

02 02 -                  
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02 02 - BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW                

020 021, 022, 024  Bosbouwbedrijven 10 10 50   0  50  3.1 1 G 1   

05 03 -                  

05 03 - VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN                

0501.1 0311  Zeevisserijbedrijven 100 0 100 C  50 R 100  3.2 2 G 2   

0501.2 0312  Binnenvisserijbedrijven 50 0 50 C  10  50  3.1 1 G 1   

0502 032 0 Vis- en schaaldierkwekerijen                

0502 032 1 - oester, mossel- en schelpenteelt bedrijven 100 30 50 C  0  100  3.2 1 G 1   

0502 032 2 - visteeltbedrijven 50 0 50 C  0  50  3.1 1 G 1   

10 08 -                  

10 08 - TURFWINNING                

103 089  Turfwinningbedrijven 50 50 100 C  10  100  3.2 2 G 2   

11 06 -                  

11 06 - AARDOLIE- EN AARDGASWINNING                

111 061, 062 0 Aardolie- en aardgaswinning:                

111 061 1 - aardoliewinputten 100 0 200 C  200 R 200  4.1 1 G 2 B L 

111 062 2 - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: < 10.000.000 N m3/d 30 0 500 C  200 R 500  5.1 1 G 1 B  

111 062 3 - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: >= 10.000.000 N m3/d 50 0 700 C Z 200 R 700  5.2 1 G 1 B  

14 08 -                  

14 08 - WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D.                

1421 0812 0 Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht):                

1421 0812 1 - algemeen 10 100 200   10  200 D 4.1 2 G 1   

1421 0812 2 - steenbrekerijen 10 200 700  Z 10  700  5.2 2 G 2   

144 0893  Zoutwinningbedrijven 50 10 100 C  30  100  3.2 2 G 1 B  

145 0899  Mergel- en overige delfstoffenwinningbedrijven 10 200 500 C  50  500  5.1 3 G 3   

15 10, 11 -                  

15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN               

151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:                

151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C  50 R 100 D 3.2 2 G 1   

151 101 2 - vetsmelterijen 700 0 100 C  30  700  5.2 2 G 2   

151 101 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 300 0 100 C  50 R 300  4.2 2 G 2   

151 101 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 100 0 100 C  50 R 100  3.2 2 G 2   

151 101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² 50 0 50 C  30  50  3.1 1 G 1   

151 101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 30 0 50   10  50  3.1 1 G 1   

151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50   10  50  3.1 1 G 1   

151 108 8 - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met 
p.o. < 2.000 m²  

50 0 50   10  50  3.1 2 G 1   
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152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:                

152 102 1 - drogen 700 100 200 C  30  700  5.2 2 G 2   

152 102 2 - conserveren 200 0 100 C  30  200  4.1 2 G 2   

152 102 3 - roken 300 0 50 C  0  300  4.2 1 G 2   

152 102 4 - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² 300 10 50 C  30  300 D 4.2 2 G 2   

152 102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 100 10 50   30  100  3.2 1 G 1   

152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30   10  50  3.1 1 G 1   

1531 1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:                

1531 1031 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C  50 R 300  4.2 2 G 2   

1531 1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 50 10 50   50 R 50  3.1 1 G 1   

1532, 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:                

1532, 1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C  10  100  3.2 1 G 1   

1532, 1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C  10  100  3.2 2 G 2   

1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C  10  100  3.2 2 G 2   

1532, 1533 1032, 1039 4 - met drogerijen 300 10 200 C  30  300  4.2 2 G 2   

1532, 1533 1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C  10  300  4.2 2 G 2   

1541 104101 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:               

1541 104101 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 30 100 C  30 R 200  4.1 3 G 2 B  

1541 104101 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 50 300 C Z 50 R 300  4.2 3 G 3 B  

1542 104102 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:                

1542 104102 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 10 100 C  100 R 200  4.1 3 G 2 B  

1542 104102 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 10 300 C Z 200 R 300  4.2 3 G 3 B  

1543 1042 0 Margarinefabrieken:                

1543 1042 1 - p.c. < 250.000 t/j 100 10 200 C  30 R 200  4.1 3 G 2   

1543 1042 2 - p.c. >= 250.000 t/j 200 10 300 C Z 50 R 300  4.2 3 G 3 B  

1551 1051 0 Zuivelprodukten fabrieken:                

1551 1051 1 - gedroogde produkten, p.c. >= 1,5 t/u 200 100 500 C Z 50 R 500  5.1 3 G 2   

1551 1051 2 - geconcentreerde produkten, verdamp. cap. >=20 t/u 200 30 500 C Z 50 R 500  5.1 3 G 2   

1551 1051 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 50 0 100 C  50 R 100  3.2 2 G 1   

1551 1051 4 - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j 100 0 300 C Z 50 R 300  4.2 3 G 2   

1551 1051 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 50 50 300 C  50 R 300  4.2 3 G 2   

1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C  50 R 100  3.2 2 G 2   

1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30   0  30  2 1 G 1   

1561 1061 0 Meelfabrieken:                 

1561 1061 1 - p.c. >= 500 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300  4.2 2 G 2   

1561 1061 2 - p.c. < 500 t/u 100 50 200 C  50 R 200  4.1 2 G 2   

1561 1061  Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C  50  200 D 4.1 2 G 2   

1562 1062 0 Zetmeelfabrieken:                

1562 1062 1 - p.c. < 10 t/u 200 50 200 C  30 R 200  4.1 1 G 2   
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1562 1062 2 - p.c. >= 10 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300  4.2 2 G 3   

1571 1091 0 Veevoerfabrieken:                

1571 1091 1 - destructiebedrijven 700 30 200 C  50  700 D 5.2 3 G 3   

1571 1091 2 - beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek 700 100 100 C  30 R 700 D 5.2 3 G 3   

1571 1091 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water 300 100 200 C  30  300  4.2 2 G 2   

1571 1091 4 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. >= 10 t/u water 700 200 300 C Z 50  700  5.2 3 G 3   

1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 50 200 C  30  200  4.1 3 G 3   

1571 1091 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300  4.2 3 G 3   

1572 1092  Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C  30  200  4.1 2 G 2   

1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:                

1581 1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C  10  30  2 1 G 1   

1581 1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 100 30 100 C  30  100  3.2 2 G 2   

1582 1072  Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C  30  100  3.2 2 G 2   

1583 1081 0 Suikerfabrieken:                

1583 1081 1 - v.c. < 2.500 t/j 500 100 300 C  100 R 500  5.1 2 G 2 B  

1583 1081 2 - v.c. >= 2.500 t/j 1000 200 700 C Z 200 R 1000  5.3 3 G 3 B  

1584 10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:               

1584 10821 1 - Cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m² 500 50 100   50 R 500  5.1 2 G 3   

1584 10821 2 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 
2.000 m² 

100 30 50   30  100  3.2 2 G 2   

1584 10821 3 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. 
<= 200 m² 

30 10 30   10  30  2 1 G 1   

1584 10821 4 - Suikerwerkfabrieken met suiker branden 300 30 50   30 R 300  4.2 2 G 2   

1584 10821 5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² 100 30 50   30 R 100  3.2 2 G 2   

1584 10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30   10  30  2 1 G 1   

1585 1073  Deegwarenfabrieken 50 30 10   10  50  3.1 2 G 2   

1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:                

1586 1083 1 - koffiebranderijen 500 30 200 C  10  500 D 5.1 2 G 1   

1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30   10  100  3.2 2 G 1   

1587 108401  Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 30 50   10  200  4.1 2 G 1   

1589 1089  Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30 50   30  200 D 4.1 2 G 2   

1589.1 1089  Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50   50 R 200  4.1 2 G 2   

1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:                

1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50   10  100  3.2 2 G 2   

1589.2 1089 2 - met poederdrogen 300 50 50   50 R 300  4.2 2 G 2   

1589.2 1089  Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50   30  200  4.1 2 G 2   

1591 110101  Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C  30  300  4.2 2 G 2   

1592 110102 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:                

1592 110102 1 - p.c. < 5.000 t/j 200 30 200 C  30 R 200  4.1 1 G 2   
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1592 110102 2 - p.c. >= 5.000 t/j 300 50 300 C  50 R 300  4.2 2 G 3 B  

1593 t/m 
1595 

1102 t/m 1104 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C  0  30  2 1 G 1   

1596 1105  Bierbrouwerijen 300 30 100 C  50 R 300  4.2 2 G 2   

1597 1106  Mouterijen 300 50 100 C  30  300  4.2 2 G 2   

1598 1107  Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100   50 R 100  3.2 3 G 2   

16 12 -                  

16 12 - VERWERKING VAN TABAK                

160 120  Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C  30  200  4.1 2 G 1   

17 13 -                  

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL                

171 131  Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100   30  100  3.2 2 G 1   

172 132 0 Weven van textiel:                

172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100   0  100  3.2 2 G 1   

172 132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300  Z 50  300  4.2 3 G 2   

173 133  Textielveredelingsbedrijven 50 0 50   10  50  3.1 2 G 2 B  

174, 175 139  Vervaardiging van textielwaren 10 0 50   10  50  3.1 1 G 1   

1751 1393  Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200   10  200  4.1 2 G 2 B L 

176, 177 139, 143  Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50   10  50  3.1 1 G 2   

18 14 -                  

18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT              

181 141  Vervaardiging kleding van leer 30 0 50   0  50  3.1 1 G 1   

182 141  Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30   10  30  2 2 G 2   

183 142, 151  Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10   10  50  3.1 1 G 1 B L 

19 19 -                  

19 15 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)              

191 151,152  Lederfabrieken 300 30 100   10  300  4.2 2 G 2 B L 

192 151  Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 50 10 30   10  50 D 3.1 2 G 2   

193 152  Schoenenfabrieken 50 10 50   10  50  3.1 2 G 1   

20  -                  

20 16 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.          

2010.1 16101  Houtzagerijen 0 50 100   50 R 100  3.2 2 G 2   

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:                

2010.2 16102 1 - met creosootolie 200 30 50   10  200  4.1 2 G 2 B L 

2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50   10  50  3.1 2 G 1 B  

202 1621  Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100   10  100  3.2 3 G 2 B  

203, 204, 
205 

162 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 0 30 100   0  100  3.2 2 G 2   

203, 204, 
205 

162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50   0  50  3.1 1 G 1   
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205 162902  Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30   0  30  2 1 G 1   

21 17 -                  

21 17 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN            

2111 1711  Vervaardiging van pulp 200 100 200 C  50 R 200  4.1 3 G 2   

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:                

2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C  30 R 50  3.1 1 G 2   

2112 1712 2 - p.c. 3 - 15 t/u 100 50 200 C Z 50 R 200  4.1 2 G 2   

2112 1712 3 - p.c. >= 15 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300  4.2 3 G 2   

212 172  Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C  30 R 100  3.2 2 G 2   

2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:                

2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C  30 R 100  3.2 2 G 2   

2121.2 17212 2 - p.c. >= 3 t/u 50 30 200 C Z 30 R 200  4.1 2 G 2   

22 58 -                  

22 58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA           

221 581  Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

2221 1811  Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C  10  100  3.2 3 G 2 B L 

2222 1812  Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 30 0 100   10  100  3.2 3 G 2 B  

2222.6 18129  Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30   0  30  2 1 P 1 B  

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10   0  10  1 1 G 1   

2223 1814 B Binderijen 30 0 30   0  30  2 2 G 1   

2224 1813  Grafische reproduktie en zetten 30 0 10   10  30  2 2 G 1 B  

2225 1814  Overige grafische aktiviteiten 30 0 30   10  30 D 2 2 G 1 B  

223 182  Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10   0  10  1 1 G 1   

23 19 -                  

23 19 - AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN          

231 191  Cokesfabrieken 1000 700 1000 C Z 100 R 1000  5.3 2 G 3 B L 

2320.1 19201  Aardolieraffinaderijen 1500 100 1500 C Z 1500 R 1500  6 3 G 3 B L 

2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100   30 R 100  3.2 2 G 2 B L 

2320.2 19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100   50 R 300  4.2 2 G 2 B L 

2320.2 19202 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 300 0 200   50 R 300 D 4.2 2 G 2 B L 

233 201, 212, 244  Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven 10 10 100   1500  1500 D 6 1 G 2 B  

24 20 -                  

24 20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN                

2411 2011 0 Vervaardiging van industriële gassen:                

2411 2011 1 - luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht 10 0 700 C Z 100 R 700  5.2 3 G 3   

2411 2011 2 - overige gassenfabrieken, niet explosief 100 0 500 C  100 R 500  5.1 3 G 3  L 

2411 2011 3 - overige gassenfabrieken, explosief 100 0 500 C  300 R 500  5.1 3 G 3  L 

2412 2012  Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C  200 R 200 D 4.1 3 G 3 B L 

2413 2012 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:                
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2413 2012 1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 100 30 300 C  300 R 300 D 4.2 2 G 3 B L 

2413 2012 2 - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 50 500 C  700 R 700 D 5.2 3 G 3 B L 

2414.1 20141 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:                

2414.1 20141 A1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 10 200 C  300 R 300 D 4.2 2 G 3 B L 

2414.1 20141 A2 - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 1000 30 500 C  700 R 1000 D 5.3 2 G 2 B L 

2414.1 20141 B0 Methanolfabrieken:                

2414.1 20141 B1 - p.c. < 100.000 t/j 100 0 200 C  100 R 200  4.1 2 G 2 B  

2414.1 20141 B2 - p.c. >= 100.000 t/j 200 0 300 C Z 200 R 300  4.2 3 G 3 B  

2414.2 20149 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):                

2414.2 20149 1 - p.c. < 50.000 t/j 300 0 200 C  100 R 300  4.2 2 G 2 B L 

2414.2 20149 2 - p.c. >= 50.000 t/j 500 0 300 C Z 200 R 500  5.1 3 G 3 B L 

2415 2015  Kunstmeststoffenfabrieken 500 300 500 C  500 R 500  5.1 3 G 3 B L 

2416 2016  Kunstharsenfabrieken e.d. 700 30 300 C  500 R 700  5.2 3 G 3 B L 

242 202 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:                

242 202 1 - fabricage 300 50 100 C  1000 R 1000  5.3 3 G 3 B L 

242 202 2 - formulering en afvullen 100 10 30 C  500 R 500 D 5.1 2 G 2 B  

243 203  Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C  300 R 300 D 4.2 3 G 2 B L 

2441 2110 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:                

2441 2110 1 - p.c. < 1.000 t/j 200 10 200 C  300 R 300  4.2 1 G 2 B L 

2441 2110 2 - p.c. >= 1.000 t/j 300 10 300 C  500 R 500  5.1 2 G 2 B L 

2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:                

2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50   50 R 50  3.1 2 G 1 B L 

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30   10  30  2 2 G 1   

2451 2041  Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C  100 R 300  4.2 3 G 2 B  

2452 2042  Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C  50 R 300  4.2 2 G 2   

2461 2051  Kruit-, vuurwerk-, en springstoffenfabrieken 30 10 50   1000 V 1000  5.3 1 G 2 B  

2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:                

2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100   50  100  3.2 3 G 2 B L 

2462 2052 2 - met dierlijke grondstoffen 500 30 100   50  500  5.1 3 G 2 B  

2464 205902  Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100   50 R 100  3.2 3 G 2 B L 

2466 205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50   50 R 50  3.1 3 G 2 B  

2466 205903 B Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. 200 30 100 C  200 R 200 D 4.1 2 G 2 B L 

247 2060  Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 300 30 300 C  200 R 300  4.2 3 G 3 B L 

25 22 -                  

25 22 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF              

2511 221101  Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C  100 R 300  4.2 2 G 2 B  

2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:                

2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30   30  50  3.1 1 G 1   

2512 221102 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 50 100   50 R 200  4.1 2 G 2 B  
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2513 2219  Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50   50 R 100 D 3.2 1 G 2   

252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:                

252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100   100 R 200  4.1 2 G 2   

252 222 2 - met fenolharsen 300 50 100   200 R 300  4.2 2 G 2 B L 

252 222 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van 
kunststofbouwmaterialen 

50 30 50   30  50  3.1 2 G 1   

26 23 -                  

26 23 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN         

261 231 0 Glasfabrieken:                

261 231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 30 30 100   30  100  3.2 1 G 1  L 

261 231 2 - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j 30 100 300 C Z 50 R 300  4.2 2 G 2  L 

261 231 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 300 100 100   30  300  4.2 1 G 1  L 

261 231 4 - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j 500 200 300 C Z 50 R 500  5.1 2 G 2  L 

2615 231  Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50   10  50  3.1 1 G 1   

262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:                

262, 263 232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30   10  30  2 1 G 1  L 

262, 263 232, 234 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 30 50 100   30  100  3.2 2 G 2  L 

264 233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200   30  200  4.1 2 G 2  L 

264 233 B Dakpannenfabrieken 50 200 200   100 R 200  4.1 2 G 2   

2651 2351 0 Cementfabrieken:                

2651 2351 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 300 500 C  30 R 500  5.1 2 G 2   

2651 2351 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 500 1000 C Z 50 R 1000  5.3 3 G 3 B  

2652 235201 0 Kalkfabrieken:                

2652 235201 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200   30 R 200  4.1 2 G 2   

2652 235201 2 - p.c. >= 100.000 t/j 50 500 300  Z 50 R 500  5.1 3 G 3   

2653 235202 0 Gipsfabrieken:                

2653 235202 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200   30 R 200  4.1 2 G 2   

2653 235202 2 - p.c. >= 100.000 t/j 50 500 300  Z 50 R 500  5.1 3 G 3 B  

2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken:                

2661.1 23611 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrille 10 100 200   30  200  4.1 2 G 2 B  

2661.1 23611 2 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d 10 100 300   30  300  4.2 2 G 2 B  

2661.1 23611 3 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d 30 200 700  Z 30  700  5.2 3 G 3 B  

2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:                

2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100   30  100  3.2 2 G 2   

2661.2 23612 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 200 300  Z 30  300  4.2 3 G 3   

2662 2362  Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100   30  100  3.2 2 G 2   

2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:                

2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 10 50 100   10  100  3.2 3 G 2   



 

Richtafstandenlijst, Versie 101        

Gemeente Albrandswaard, Bestemmingsplan Albrandswaard Noord      14 

SBI-1993 SBI-2008                              OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS                                indices   

- - 

n
u

m
m

e
r 

G
E

U
R

 

S
T

O
F

 

G
E

L
U

ID
 

G
E

V
A

A
R

 

G
R

O
O

T
S

T
E

 

A
F

S
T

A
N

D
  

C
A

T
E

G
O

R
IE

 

V
E

R
K

E
E

R
 

V
IS

U
E

E
L

 

B
O

D
E

M
 

L
U

C
H

T
 

2663, 2664 2363, 2364 2 - p.c. >= 100 t/u 30 200 300  Z 10  300  4.2 3 G 3   

2665, 2666 2365, 2369 0 Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:                

2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100   50 R 100  3.2 2 G 2   

2665, 2666 2365, 2369 2 - p.c. >= 100 t/d 30 200 300  Z 200 R 300  4.2 3 G 2 B  

267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:                

267 237 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 10 30 100   0  100 D 3.2 1 G 2   

267 237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 10 30 50   0  50  3.1 1 G 1   

267 237 3 - met breken, zeven of drogen,   v.c. < 100.000 t/j 10 100 300   10  300  4.2 1 G 2   

267 237 4 - met breken, zeven of drogen,   v.c. >= 100.000 t/j 30 200 700  Z 10  700  5.2 2 G 3   

2681 2391  Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50   10  50 D 3.1 1 G 2   

2682 2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:                

2682 2399 A1 - p.c. < 100 t/u 300 100 100   30  300  4.2 3 G 2 B L 

2682 2399 A2 - p.c. >= 100 t/u 500 200 200  Z 50  500  5.1 3 G 3 B L 

2682 2399 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):                

2682 2399 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 100 200 300 C Z 30  300  4.2 2 G 2   

2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C  50  200  4.1 2 G 2   

2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100   50  100 D 3.2 2 G 2   

2682 2399 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 100 50 200   30  200  4.1 3 G 2 B L 

2682 2399 D1 - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300  Z 50  300  4.2 3 G 2 B L 

27 24 -                  

27 24 - VERVAARDIGING VAN METALEN                

271 241 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:                

271 241 1 - p.c. < 1.000 t/j 700 500 700   200 R 700  5.2 2 G 2 B  

271 241 2 - p.c. >= 1.000 t/j 1500 1000 1500 C Z 300 R 1500  6 3 G 3 B L 

272 245 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:                

272 245 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 500   30  500  5.1 2 G 2 B  

272 245 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 1000  Z 50 R 1000  5.3 3 G 2 B  

273 243 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:                

273 243 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 300   30  300  4.2 2 G 2   

273 243 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 50 700  Z 50 R 700  5.2 3 G 3 B  

274 244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:                

274 244 A1 - p.c. < 1.000 t/j 100 100 300   30 R 300  4.2 1 G 2 B  

274 244 A2 - p.c. >= 1.000 t/j 200 300 700  Z 50 R 700  5.2 2 G 3 B  

274 244 B0 Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:                

274 244 B1 - p.o. < 2.000 m2 50 50 500   50 R 500  5.1 2 G 2 B  

274 244 B2 - p.o. >= 2.000 m2 200 100 1000  Z 100 R 1000  5.3 3 G 3 B  

2751, 2752 2451, 2452 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:                

2751, 2752 2451, 2452 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C  30 R 300  4.2 1 G 2 B  

2751, 2752 2451, 2452 2 - p.c. >= 4.000 t/j 200 100 500 C Z 50 R 500  5.1 2 G 3 B L 
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2753, 2754 2453, 2454 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:                

2753, 2754 2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C  30 R 300  4.2 1 G 2 B  

2753, 2754 2453, 2454 2 - p.c. >= 4.000 t/j 200 100 500 C Z 50 R 500  5.1 2 G 3 B L 

28 25 -                  

28 25, 31 - VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)     

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen                

281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100   30  100  3.2 2 G 2 B  

281 251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30 50   10  50  3.1 1 G 1   

281 251, 331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 30 50 200   30  200  4.1 2 G 2 B  

281 251, 331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 50 200 300  Z 30  300  4.2 3 G 3 B  

2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:                

2821 2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 300   30 R 300  4.2 2 G 2 B  

2821 2529, 3311 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 500  Z 50 R 500  5.1 3 G 3 B  

2822, 2830 2521, 2530, 3311 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 30 30 200   30  200  4.1 2 G 2 B  

284 255, 331 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 10 30 200   30  200  4.1 1 G 2 B  

284 255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 50 30 100   30  100 D 3.2 2 G 2 B  

284 255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 30 30 50   10  50 D 3.1 1 G 2 B  

2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:                

2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100   50  100  3.2 2 G 2 B L 

2851 2561, 3311 10 - stralen 30 200 200   30  200 D 4.1 2 G 2 B L 

2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100   50  100 D 3.2 1 G 2 B  

2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100   50 R 100 D 3.2 2 G 2 B L 

2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100   30 R 100 D 3.2 2 G 2 B L 

2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100   50  100  3.2 2 G 2 B L 

2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100   50  100  3.2 2 G 2 B L 

2851 2561, 3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 30 50 100   30  100  3.2 2 G 2 B  

2851 2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100   30  100  3.2 2 G 2 B  

2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100   30  100  3.2 2 G 2 B  

2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100   50 R 100  3.2 1 G 1 B L 

2851 2561, 3311 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 30 30 100   50  100  3.2 2 G 2 B  

2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100   30  100 D 3.2 1 G 2 B  

2852 2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 10 30 50   10  50 D 3.1 1 G 2 B  

287 259, 331 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:                

287 259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 200   30  200  4.1 2 G 2 B  

287 259, 331 A2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 500  Z 30  500  5.1 3 G 3 B  

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100   30  100  3.2 2 G 2 B  

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2  30 30 50   10  50  3.1 1 G 2 B  

29 27, 28, 33 -                  
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29 27, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN                

29 27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:                

29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100   30  100 D 3.2 2 G 1 B  

29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200   30  200 D 4.1 3 G 2 B  

29 28, 33 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300  Z 30  300 D 4.2 3 G 2 B  

30 26, 28, 33 -                 

30 26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS               

30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30   10  30  2 1 G 1   

31 26, 27, 33 -                  

31 26, 27, 33 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.          

311 271, 331  Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie 200 30 30   50  200  4.1 1 G 2 B L 

312 271, 273  Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30   50  200  4.1 1 G 2 B L 

313 273  Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200   100 R 200 D 4.1 2 G 2  L 

314 272  Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100   50  100  3.2 2 G 2 B L 

315 274  Lampenfabrieken 200 30 30   300 R 300  4.2 2 G 2 B L 

316 293  Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30   10  30  2 1 G 1   

3162 2790  Koolelektrodenfabrieken 1500 300 1000 C Z 200 R 1500  6 2 G 3 B L 

32 26, 33 -                  

32 26, 33 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.          

321 t/m 
323 

261, 263, 264, 331 Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 30 0 50   30  50 D 3.1 2 G 1 B  

3210 2612  Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50   30  50  3.1 1 G 2 B  

33 26, 32, 33 -                  

33 26, 32, 33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN         

33 26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. 
reparatie 

30 0 30   0  30  2 1 G 1   

34 29 -                  

34 29  VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS             

341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven                

341 291 1 - p.o. < 10.000 m2 100 10 200 C  30 R 200 D 4.1 3 G 2 B  

341 291 2 - p.o. >= 10.000 m2 200 30 300  Z 50 R 300  4.2 3 G 2 B L 

3420.1 29201  Carrosseriefabrieken 100 10 200   30 R 200  4.1 2 G 2 B  

3420.2 29202  Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200   30  200  4.1 2 G 2 B  

343 293  Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 2 G 2   

35 30 -                  

35 30 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)         

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:                

351 301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50   10  50  3.1 2 G 1 B  

351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100   50 R 100  3.2 2 G 1 B  
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351 301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200   30  200  4.1 2 G 2 B  

351 301, 3315 4 - metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW 100 100 500 C Z 50  500  5.1 2 G 3 B  

3511 3831  Scheepssloperijen 100 200 700   100 R 700  5.2 2 G 3 B  

352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:                

352 302, 317 1 - algemeen 50 30 100   30  100  3.2 2 G 2 B  

352 302, 317 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300  Z 30 R 300  4.2 2 G 2 B  

353 303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:                

353 303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200   30  200  4.1 2 G 2 B  

353 303, 3316 2 - met proefdraaien motoren 100 30 1000  Z 100 R 1000  5.3 2 G 2 B  

354 309  Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 2 G 2 B  

355 3099  Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100   30  100 D 3.2 2 G 2 B  

36 31 -                  

36 31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.              

361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100   30  100 D 3.2 2 G 2 B  

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10   0  10  1 1 P 1   

362 321  Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10   10  30  2 1 G 1 B  

363 322  Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30   10  30  2 2 G 2   

364 323  Sportartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 2 G 2   

365 324  Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 2 G 2   

3663.1 32991  Sociale werkvoorziening 0 30 30   0  30  2 1 P 1   

3663.2 32999  Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50   30  50 D 3.1 2 G 2   

37 38 -                  

37 38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING                

371 383201  Metaal- en autoschredders 30 100 500  Z 30  500  5.1 2 G 3 B  

372 383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:                

372 383202 A1 - v.c. < 100.000 t/j 30 100 300   10  300  4.2 2 G 2   

372 383202 A2 - v.c. >= 100.000 t/j 30 200 700   10  700  5.2 3 G 3   

372 383202 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100   50 R 300  4.2 2 G 2   

372 383202 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C  50  300  4.2 3 G 2 B  

40 35 -                  

40 35 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER          

40 35 A0 Elektriciteitsproduktiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe)               

40 35 A1 - kolengestookt (incl. meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth 100 700 700 C Z 200  700  5.2 2 G 3 B L 

40 35 A2 - oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth 100 100 500 C Z 100  500  5.1 2 G 3 B L 

40 35 A3 - gasgestookt (incl. bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth,in 100 100 500 C Z 100 R 500  5.1 1 G 3   

40 35 A4 - kerncentrales met koeltorens 10 10 500 C  1500  1500 D 6 1 P 3   

40 35 A5 - warmte-kracht-installaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth 30 30 500 C Z 100 R 500  5.1 1 G 2   

40 35 B0 bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:                
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40 35 B1 - covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen 
voedingsindustrie 

100 50 100   30 R 100  3.2 2 G 1  L 

40 35 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 50 50 100   30 R 100  3.2 2 G 1  L 

40 35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:                

40 35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C  10  30  2 1 P 1 B  

40 35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C  30  50  3.1 1 P 1 B  

40 35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C  50  100  3.2 1 P 2 B  

40 35 C4 - 200 - 1000 MVA 0 0 300 C Z 50  300  4.2 1 P 2 B  

40 35 C5 - >= 1000 MVA 0 0 500 C Z 50  500  5.1 1 P 2 B  

40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:                

40 35 D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 300 C  100  300  4.2 1 P 1   

40 35 D2 - gascompressorstations vermogen >= 100 MW 0 0 500 C  200 R 500  5.1 1 P 2   

40 35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 10 C  10  10  1 1 P 1   

40 35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 0 0 30 C  10  30  2 1 P 1   

40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C  50 R 50  3.1 1 P 1   

40 35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:                

40 35 E1 - stadsverwarming 30 10 100 C  50  100  3.2 1 P 2   

40 35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C  10  30  2 1 P 1   

40 35 F0 windmolens:                

40 35 F1 - wiekdiameter 20 m 0 0 100 C  30  100  3.2 1 P 2   

40 35 F2 - wiekdiameter 30 m 0 0 200 C  50  200  4.1 1 P 2   

40 35 F3 - wiekdiameter 50 m 0 0 300 C  50  300  4.2 1 P 3   

41 36 -                  

41 36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER                

41 36 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:                

41 36 A1 - met chloorgas 50 0 50 C  1000 R 1000 D 5.3 1 G 2  L 

41 36 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 10 0 50 C  30  50  3.1 1 G 2   

41 36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:                

41 36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C  10  30  2 1 P 1   

41 36 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C  10  100  3.2 1 P 1   

41 36 B3 - >= 15 MW 0 0 300 C  10  300  4.2 1 P 2   

45 41, 42, 43 -                  

45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID                

45 41, 42, 43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² 10 30 100   10  100  3.2 2 G 2 B  

45 41, 42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 10 30 50   10  50  3.1 2 G 1 B  

45 41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² 10 30 50   10  50  3.1 2 G 1 B  

45 41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30   10  30  2 1 G 1 B  

50 45, 47 -                  

50 45, 47 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS          
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501, 502, 
504 

451, 452, 454  Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 10 0 30   10  30  2 2 P 1 B  

501 451  Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie) 10 10 100   10  100  3.2 2 G 1   

5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100   10  100  3.2 1 G 1   

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10   10  10  1 1 G 1   

5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30   30 R 50  3.1 1 G 1 B L 

5020.5 45205  Autowasserijen 10 0 30   0  30  2 3 P 1   

503, 504 453  Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30   10  30  2 1 P 1   

505 473 0 Benzineservisestations:                

505 473 1 - met LPG > 1000 m3/jr 30 0 30   200 R 200  4.1 3 P 1 B  

505 473 2 - met LPG < 1000 m3/jr 30 0 30   50 R 50  3.1 3 P 1 B  

505 473 3 - zonder LPG 30 0 30   10  30  2 3 P 1 B  

51 46 -                  

51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING                

511 461  Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

5121 4621 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50   30 R 50  3.1 2 G 2   

5121 4621 1 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit 
van 500 ton/uur of meer 

100 100 300  Z 50 R 300  4.2 2 G 2   

5122 4622  Grth in bloemen en planten 10 10 30   0  30  2 2 G 1   

5123 4623  Grth in levende dieren 50 10 100 C  0  100  3.2 2 G 1   

5124 4624  Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30   0  50  3.1 2 G 1   

5125, 5131 46217, 4631  Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 10 30   50 R 50  3.1 2 G 1   

5132, 5133 4632, 4633  Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30   50 R 50  3.1 2 G 1   

5134 4634  Grth in dranken 0 0 30   0  30  2 2 G 1   

5135 4635  Grth in tabaksprodukten 10 0 30   0  30  2 2 G 1   

5136 4636  Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30   0  30  2 2 G 1   

5137 4637  Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30   0  30  2 2 G 1   

5138, 5139 4638, 4639  Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30   10  30  2 2 G 1   

514 464, 46733  Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30   10  30  2 2 G 1   

5148.7 46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:                

5148.7 46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30   10 V 30  2 2 G 1   

5148.7 46499 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 10 0 30   50 V 50  3.1 2 G 1   

5148.7 46499 3 - professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats < 750 kg (en > 
25 kg theatervuurwerk) 

10 0 30   500 V 500  5.1 2 G 1   

5148.7 46499 4 - professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats 750 kg tot 6 ton 10 0 30   1000 V 1000  5.3 2 G 1   

5148.7 46499 5 - munitie 0 0 30   30  30  2 2 G 1   

5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:                

5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50   30  50  3.1 2 P 2   

5151.1 46711 2 - kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m2 50 500 500  Z 100  500  5.1 3 G 3 B  

5151.2 46712 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:                
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5151.2 46712 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 50 0 50   200 R 200 D 4.1 2 G 2 B L 

5151.2 46712 2 - vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m3 100 0 50   500 R 500 D 5.1 2 G 2 B L 

5151.2 46712 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50   300 R 300 D 4.2 2 G 2   

5151.3 46713  Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 100 0 30   50  100  3.2 2 G 2 B  

5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen:                

5152.1 46721 1 - opslag opp. < 2.000 m2 30 300 300   10  300  4.2 3 G 3 B  

5152.1 46721 2 - opslag opp. >= 2.000 m2 50 500 700  Z 10  700  5.2 3 G 3 B  

5152.2 /.3 46722, 46723  Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100   10  100  3.2 2 G 2   

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:                

5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50   10  50  3.1 2 G 2   

5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30   10  30  2 1 G 1   

5153.4 46735 4 zand en grind:                

5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100   0  100  3.2 2 G 2   

5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  0 10 30   0  30  2 1 G 1   

5154 4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:                

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50   10  50  3.1 2 G 2   

5154 4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30   0  30  2 1 G 1   

5155.1 46751  Grth in chemische produkten 50 10 30   100 R 100 D 3.2 2 G 2 B  

5155.2 46752  Grth in kunstmeststoffen 30 30 30   30 R 30  2 1 G 1   

5156 4676  Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30   10  30  2 2 G 2   

5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m² 10 30 100   30  100  3.2 2 G 2 B  

5157 4677 1 - autosloperijen: b.o. <= 1000 m² 10 10 50   10  50  3.1 2 G 2 B  

5157.2/3 4677 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m² 10 30 100   10  100 D 3.2 2 G 2 B  

5157.2/3 4677 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² 10 10 50   10  50  3.1 2 G 2 B  

518 466 0 Grth in machines en apparaten:                

518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100   10  100  3.2 2 G 2   

518 466 2 - overige 0 10 50   0  50  3.1 2 G 1   

519 466, 469  Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30   0  30  2 2 G 1   

52 47 -                  

52 47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN                

52 47 A Detailhandel voor zover n.e.g. 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

5211/2,524
6/9 

471  Supermarkten, warenhuizen 0 0 10   10  10  1 2 P 1   

5222, 5223 4722, 4723  Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken 10 0 10   10  10  1 1 P 1   

5224 4724  Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel 10 10 10 C  10  10  1 1 P 1   

5231, 5232 4773, 4774  Apotheken en drogisterijen 0 0 0   10  10  1 1 P 1   

5246/9 4752  Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten 0 0 30   10  30  2 3 P 1   

5249 4778  Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt 0 0 10   10 V 10  1 1 P 1   

5261 4791  Postorderbedrijven 0 0 50   0  50  3.1 2 G 1   
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527 952  Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10   10  10  1 1 P 1   

55 55 -                  

55 55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING                

5511, 5512 5510  Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra 10 0 10   10  10  1 2 P 1   

552 553, 552  Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken) 30 0 50 C  30  50  3.1 2 P 1   

553 561  Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, 
viskramen e.d. 

10 0 10 C  10  10  1 2 P 1   

554 563 1 Café's, bars 0 0 10 C  10  10  1 2 P 1   

554 563 2 Discotheken, muziekcafé's 0 0 30 C  10  30 D 2 2 P 1   

5551 5629  Kantines 10 0 10 C  10  10 D 1 1 P 1   

5552 562  Cateringbedrijven 10 0 30 C  10  30  2 1 G
/
P 

1   

60 49 -                  

60 49 - VERVOER OVER LAND                

601 491, 492 0 Spoorwegen:                

601 491, 492 1 - stations 0 0 100 C  50 R 100 D 3.2 3 P 2   

601 491, 492 2 - rangeerterreinen, overslagstations (zonder rangeerheuvel) 30 30 300 C  300 R 300 D 4.2 3 G 2   

6021.1 493  Bus-, tram- en metrostations en -remises 0 10 100 C  0  100 D 3.2 2 P 2   

6022 493  Taxibedrijven 0 0 30 C  0  30  2 2 P 1   

6023 493  Touringcarbedrijven 10 0 100 C  0  100  3.2 2 G 1   

6024 494 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C  30  100  3.2 3 G 1   

6024 494 1 - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C  30  50  3.1 2 G 1   

603 495  Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C  10  30 D 2 1 P 1 B  

61, 62 50, 51 -                  

61, 62 50, 51 - VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT                

61, 62 50, 51 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 0 0 10   0  10  1 2 P 1   

63 52 -                  

63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER                

6311.1 52241 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:                

6311.1 52241 1 - containers 0 10 500 C  100 R 500  5.1 3 G 3   

6311.1 52241 2 - stukgoederen 0 30 300 C  100 R 300 D 4.2 3 G 3 B  

6311.1 52241 3 - ertsen, mineralen e.d., opslagopp. >= 2.000 m2 50 700 1000 C Z 50  1000  5.3 3 G 3 B  

6311.1 52241 4 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 100 500 500 C Z 100 R 500  5.1 3 G 3   

6311.1 52241 5 - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 50 700 700 C Z 100  700  5.2 3 G 3 B  

6311.1 52241 6 - olie, LPG, e.d. 300 0 100 C  1000 R 1000  5.3 2 G 3 B L 

6311.1 52241 7 - tankercleaning 300 10 100 C  200 R 300  4.2 1 G 2 B  

6311.2 52242 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:                

6311.2 52242 1 - containers 0 10 300   50 R 300  4.2 2 G 2   

6311.2 52242 10 - tankercleaning 300 10 100   200 R 300  4.2 1 G 2 B  
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6311.2 52242 2 - stukgoederen 0 10 100   50 R 100 D 3.2 2 G 2 B  

6311.2 52242 3 - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m² 30 200 300   30  300  4.2 2 G 2 B  

6311.2 52242 4 - ersten, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m² 50 500 700  Z 50  700  5.2 3 G 3 B  

6311.2 52242 5 - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u 50 300 200   50 R 300  4.2 2 G 2   

6311.2 52242 6 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 100 500 300  Z 100 R 500  5.1 3 G 3   

6311.2 52242 7 - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2 50 300 300   50  300  4.2 2 G 2 B  

6311.2 52242 8 - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 50 500 500  Z 100  500  5.1 3 G 3 B  

6311.2 52242 9 - olie, LPG, e.d. 100 0 50   700 R 700  5.2 2 G 3 B L 

6312 52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C  50 R 50 D 3.1 2 G 2   

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C  10  30  2 2 G 1   

6321 5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 C  0  30  2 3 P 1  L 

6321 5221 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 10 0 100 C  30  100  3.2 2 G 1   

6322, 6323 5222  Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 0 0 10   0  10  1 2 P 1   

6323 5223 A Luchthavens 200 50 1500 C  500 R 1500 D 6 3 P 3 B L 

6323 5223 B Helikopterlandplaatsen 0 50 500   50  500  5.1 1 P 2   

633 791  Reisorganisaties 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

634 5229  Expediteurs, cargadoors (kantoren) 0 0 10   0  10 D 1 1 P 1   

64 64 -                  

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE                

641 531, 532  Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C  0  30  2 2 P 1   

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C  0  10  1 1 P 1   

642 61 B0 zendinstallaties:                

642 61 B1 - LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: onderzoek!) 0 0 0 C  100  100  3.2 1 P 2   

642 61 B2 - FM en TV 0 0 0 C  10  10  1 1 P 2   

642 61 B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 0 0 0 C  10  10  1 1 P 2   

65, 66, 67 64, 65, 66 -                  

65, 66, 67 64, 65, 66 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN                

65, 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 10 C  0  10  1 1 P 1   

70 41, 68 -                  

70 41, 68 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED                

70 41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

71 77 -                  

71 77 - VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN     

711 7711  Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30   10  30  2 2 P 1   

712 7712, 7739  Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 10 0 50   10  50 D 3.1 2 G 1   

713 773  Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50   10  50 D 3.1 2 G 1 B  

714 772  Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30   10  30 D 2 2 G 2   

72 62 -                  
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72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE                

72 62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

72 58, 63 B Datacentra 0 0 30 C  0  30  2 1 P 1   

73 72 -                  

73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                

731 721  Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30   30 R 30  2 1 P 1   

732 722  Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

74 63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 80tm82 

-                  

74 63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 80tm82 

- OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING                

74 63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 80tm82 

A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10   0  10 D 1 2 P 1   

747 812  Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30   30  50 D 3.1 1 P 1 B  

7481.3 74203  Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C  10  30  2 2 G 1 B  

7484.3 82991  Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten 50 30 200 C  50 R 200  4.1 3 G 2   

7484.4 82992  Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10   0  10  1 2 P 1   

75 84 -                  

75 84 - OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN            

75 84 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 0 0 10   0  10  1 2 P 1   

7522 8422  Defensie-inrichtingen 30 30 200 C  100  200 D 4.1 3 G 1 B  

7525 8425  Brandweerkazernes 0 0 50 C  0  50  3.1 1 G 1   

80 85 -                  

80 85 - ONDERWIJS                

801, 802 852, 8531  Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs 0 0 30   0  30  2 1 P 1   

803, 804 8532, 854, 855 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs 10 0 30   10  30 D 2 2 P 1   

85 86 -                  

85 86 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG                

8511 8610  Ziekenhuizen 10 0 30 C  10  30  2 3 P 2   

8512, 8513 8621, 8622, 8623 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 0 0 10   0  10  1 2 P 1   

8514, 8515 8691, 8692  Consultatiebureaus 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

853 871 1 Verpleeghuizen 10 0 30 C  0  30  2 1 P 1   

853 8891 2 Kinderopvang 0 0 30   0  30  2 2 P 1   

90 37, 38, 39 -                  

90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING                

9001 3700 A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:               

9001 3700 A1 - < 100.000 i.e. 200 10 100 C  10  200  4.1 2 G 1   

9001 3700 A2 - 100.000 - 300.000 i.e. 300 10 200 C Z 10  300  4.2 2 G 1   

9001 3700 A3 - >= 300.000 i.e. 500 10 300 C Z 10  500  5.1 3 G 2   

9001 3700 B rioolgemalen 30 0 10 C  0  30  2 1 P 1   
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9002.1 381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50 30 50   10  50  3.1 2 G 1   

9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50   30 R 50  3.1 2 G 1 B  

9002.1 381 C Vuiloverslagstations 200 200 300   30  300  4.2 3 G 3 B  

9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:                

9002.2 382 A1 - mestverwerking/korrelfabrieken 500 10 100 C  10  500  5.1 3 G 3   

9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30   10  100  3.2 1 G 1 B L 

9002.2 382 A3 - verwerking radio-actief afval 0 10 200 C  1500  1500  6 1 G 1   

9002.2 382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 10 30   10  50  3.1 1 G 2  L 

9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10   30 R 100 D 3.2 1 G 2 B L 

9002.2 382 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50  300 D 4.2 3 G 3 B L 

9002.2 382 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30   30 R 30  2 1 G 1 B L 

9002.2 382 B Vuilstortplaatsen 300 200 300   10  300  4.2 3 G 3 B  

9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:                

9002.2 382 C1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr 300 100 50   10  300  4.2 2 G 2 B  

9002.2 382 C2 - niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jr 700 300 100   30  700  5.2 2 G 2 B  

9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100   10  100  3.2 2 G 2 B  

9002.2 382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 200 200 100   30  200  4.1 3 G 2 B  

9002.2 382 C5 - GFT in gesloten gebouw 200 50 100   100 R 200  4.1 3 G 1 B L 

91 94 -                  

91 94 - DIVERSE ORGANISATIES                

9111 941, 942  Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

9131 9491  Kerkgebouwen e.d. 0 0 30   0  30  2 2 P 1   

9133.1 94991 A Buurt- en clubhuizen 0 0 30 C  0  30 D 2 2 P 1   

9133.1 94991 B Hondendressuurterreinen 0 0 50   0  50  3.1 1 P 1   

92 59 -                  

92 59 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE                

921, 922 591, 592, 601, 602 Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C  10  30  2 2 G 1   

9213 5914  Bioscopen 0 0 30 C  0  30  2 3 P 1   

9232 9004  Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen 0 0 30 C  0  30  2 3 P 1   

9233 9321  Recreatiecentra, vaste kermis e.d. 30 10 300   10  300 D 4.2 3 P 3   

9234 8552  Muziek- en balletscholen 0 0 30   0  30  2 2 P 1   

9234.1 85521  Dansscholen 0 0 30 C  0  30  2 2 P 1   

9251, 9252 9101, 9102  Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 0 0 10   0  10  1 2 P 1   

9253.1 91041  Dierentuinen 100 10 50 C  0  100  3.2 3 P 1   

9253.1 91041  Kinderboerderijen 30 10 30 C  0  30  2 1 P 1   

926 931 0 Zwembaden:                

926 931 1 - overdekt 10 0 50 C  10  50  3.1 3 P 1   

926 931 2 - niet overdekt 30 0 200   10  200  4.1 3 P 1   

926 931 A Sporthallen 0 0 50 C  0  50  3.1 2 P 1   



 

Richtafstandenlijst, Versie 101        

Gemeente Albrandswaard, Bestemmingsplan Albrandswaard Noord      25 

SBI-1993 SBI-2008                              OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS                                indices   

- - 

n
u

m
m

e
r 

G
E

U
R

 

S
T

O
F

 

G
E

L
U

ID
 

G
E

V
A

A
R

 

G
R

O
O

T
S

T
E

 

A
F

S
T

A
N

D
  

C
A

T
E

G
O

R
IE

 

V
E

R
K

E
E

R
 

V
IS

U
E

E
L

 

B
O

D
E

M
 

L
U

C
H

T
 

926 931 B Bowlingcentra 0 0 30 C  0  30  2 2 P 1   

926 931 C Overdekte kunstijsbanen 0 0 100 C  50 R 100  3.2 2 P 1   

926 931 D Stadions en open-lucht-ijsbanen 0 0 300 C  50 R 300  4.2 3 P 2   

926 931 E Maneges 50 30 30   0  50  3.1 2 P 1   

926 931 F Tennisbanen (met verlichting) 0 0 50 C  0  50  3.1 2 P 2   

926 931 G Veldsportcomplex (met verlichting) 0 0 50 C  0  50  3.1 2 P 2   

926 931 H Golfbanen 0 0 10   0  10  1 2 P 1   

926 931 I Kunstskibanen 0 0 30 C  50 R 50  3.1 2 P 2   

926 931 0 Schietinrichtingen:                

926 931 1 - binnenbanen: geweer- en pistoolbanen 0 0 200 C  10  200  4.1 2 P 1   

926 931 10 - buitenbanen met voorzieningen: pistoolbanen 10 0 1000   200  1000  5.3 1 P 1   

926 931 11 - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen 0 0 30   30  30  2 1 P 1   

926 931 2 - binnenbanen: boogbanen 0 0 10 C  10  10  1 1 P 1   

926 931 3 - vrije buitenbanen: kleiduiven 0 0 200   300  300  4.2 2 P 1  L 

926 931 4 - vrije buitenbanen: schietbomen 0 0 500   1500  1500  6 1 P 1   

926 931 5 - vrije buitenbanen: geweerbanen 10 0 1500   1500  1500  6 2 P 1   

926 931 6 - vrije buitenbanen: pistoolbanen 10 0 1500   1500  1500  6 2 P 1   

926 931 7 - vrije buitenbanen: boogbanen 0 0 10   200  200  4.1 1 P 1   

926 931 8 - buitenbanen met voorzieningen: schietbomen 10 0 300   500  500  5.1 2 P 1   

926 931 9 - buitenbanen met voorzieningen: geweerbanen 10 0 1000   1500  1500  6 2 P 1   

926 931 A Skelter- en kartbanen, in een hal 10 0 50   10  50  3.1 2 P 1   

926 931 B Skelter- en kartbanen, open lucht, < 8 uur/week in gebruik 50 30 500   30  500  5.1 2 P 1 B  

926 931 C Skelter- en kartbanen, open lucht, >=8 uur/week in gebruik 50 50 1000  Z 30  1000  5.3 2 P 1 B  

926 931 D Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., < 8 uur/week in gebruik 100 50 700   50  700  5.2 3 P 1 B  

926 931 E Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., >=8 uur/week in gebruik 100 100 1500  Z 50  1500  6 3 P 1 B  

926 931 F Sportscholen, gymnastiekzalen 0 0 30 C  0  30  2 2 P 1   

926 932 G Jachthavens met diverse voorzieningen 10 10 50 C  30  50  3.1 3 P 1 B  

9271 9200  Casino's 10 0 30 C  0  30  2 3 P 1   

9272.1 92009  Amusementshallen 0 0 30 C  0  30  2 2 P 1   

9272.4 93299  Modelvliegtuig-velden 10 0 300   100  300  4.2 1 P 1   

93 93 -                  

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING                

9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C  30  50  3.1 2 G 1   

9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50   30  50  3.1 2 G 1  L 

9301.2 96012  Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30   30 R 30  2 2 G 1 B L 

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30   0  30  2 1 G 1   

9301.3 96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

9302 9602  Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

9303 9603 0 Begrafenisondernemingen:                
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9303 9603 1 - uitvaartcentra 0 0 10   0  10  1 2 P 1   

9303 96031 2 - begraafplaatsen 0 0 10   0  10  1 2 P 1   

9303 96032 3 - crematoria 100 10 30   10  100  3.2 2 P 2  L 

9304 9313, 9604  Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 10 0 30 C  0  30  2 1 P 1   

9305 9609 A Dierenasiels en -pensions 30 0 100 C  0  100  3.2 1 P 1   

9305 9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C  0  10 D 1 1 P 1   
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