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Aanleiding/Doel
De gemeente Albrandswaard wil graag woningbouw realiseren voor de opvang van
statushouders. Hiertoe is een studie verricht naar de haalbaarheid voor woningbouw op
negen locaties. Een van de locaties die in beeld is als opvanglocatie is Mariput. Voor de
gemeente speelt nu de vraag:
‘Welke aandachtpunten en belemmeringen gelden bij woningbouwontwikkeling van de
locatie Mariput?’’
Het doel van deze notitie is het inzichtelijk maken wat de (on)mogelijkheden zijn op deze
locatie voor woningbouw. Dit is deels reeds uitgevoerd in het kader van een quickscan naar
de negen zoeklocaties. Deze notitie is een nadere uitwerking hiervan. De conclusie en
bevindingen zijn verbeeld in een stoplichtenkaart. Deze notitie bevat de nodige
achtergrondinformatie die is gebruikt als input voor het opstellen van de kaart.
Welke uitgangspunten worden gehanteerd bij de nadere uitwerking
Welke aspecten zijn van belang? (geluid, externe veiligheid, archeologie, etc.)
Voor de betreffende de locatie zijn de volgende aspecten beschouwd:
-

Beleid (rijk, provincie, regio, gemeente)
Externe veiligheid
Geluidsaspecten - industrie
Waarde – Archeologie
Luchtkwaliteit – berekening NIBM tool
Watertoets
Natuur
Bodem
M.e.r.-beoordeling
Bedrijven en milieuzonering

Locatie
De Mariput-locatie ligt ingeklemd tussen de metro ten noorden van de het gebied en de
Kruisdijk ten zuiden. Het gebied wordt aan de westkant onstloten via de Hofhoek naar de
N492, die evenwijdig loopt aan de Kruisdijk.

Samenvatting
Woningbouw op de locatie Mariput is mogelijk onder voorwaarden. Geluid is hinderlijk
aspect, het vaststellen van hogere waarden is benodigd. Afscherming aan de zijde van de
metrobaan wordt aanbevolen. De gronden hebben een bestemming Bedrijf, woningbouw is
op basis van het bestemmingsplan niet toegestaan. Om ter plaatse woningbouw te kunnen
ontwikkelen moet een nieuwe bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.
De locatie is geheel in eigendom van Mariput b.v. Voor tot herontwikkeling kan worden
overgegaan dienen de percelen verworven te worden. Deze locatie leent zich voor
herontwikkeling naar wonen.
• Externe Veiligheid
De locatie is gelegen binnen de invloedzone van de Groene Kruisweg. De ontwikkeling van
het gebied leidt echter niet tot een overschrijding van de grens van 10% van de
oriëntatiewaarde. Een beperkte verantwoording is benodigd.
• Bedrijven en Milieuzonering
Het projectgebied raakt aan de west en zuidzijde de contouren van respectievelijk kantoren
en bedrijven. Deze contouren maken woningbouw op de locatie niet onmogelijk, daar de
effecten zich niet voordoen op het voorziene bebouwde gedeelte.
• Flora en fauna
Het plangebied is geschikt voor soorten als egel, kleine marterachtigen en vormt mogelijk het
foerageergebied van vleermuizen. In of nabij het plangebied komen mogelijk vogels tot
broeden. Met deze soorten dient rekening gehouden te worden, maar deze staan
ontwikkelingen ter plaatse niet in de weg. Wel dient eerst een veldonderzoek te worden
uitgevoerd, om de aanwezigheid van overige soorten, zoals ook beschermde vaatplanten, uit
te kunnen sluiten. De ontwikkelingen hebben geen effect op natuurgebieden.
• Luchtkwaliteit
Het bouwprogramma op de locatie Mariput aan te merken als een ontwikkeling die Niet In
Betekenende Mate bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit (wettelijke regeling).
Er zijn in de toekomst geen overschrijdingen van de grenswaarden zijn te verwachten.
• Vormvrije m.e.r.-beoordeling
Uit een vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat nader onderzoek in het kader van de m.e.r. niet
benodigd is.
• Geluid
De locatie Mariput is gelegen in de zone van de Groene Kruisweg, de Hofhoek, de
Zwaardijk, de metrolijn en de gezoneerde industrieterreinen ‘Waal-/ Eemhaven’ en
‘Botlek/Pernis’. De maximale ontheffingswaarden worden niet overschreden .Bij de
ruimtelijke procedure moet een akoestisch onderzoek naar wegverkeers-, railverkeers- en
industrielawaai worden uitgevoerd op basis waarvan de definitieve geluidsbelasting worden
berekend, wordt getoetst aan het hogere waarde beleid en waar nodig een hogere
grenswaarde wordt vastgesteld.

• Water
Vanuit het waterschap geldt geen compensatieplicht voor oppervlakte water. Sprake is van
een afname aan verhard oppervlak.
• Mobiliteit
Ten aanzien van de mobiliteit is de verkeersgeneratie en de parkeervraag bepaald. De
parkeerbehoefte kan binnen het plangebied worden opgevangen. De verkeersgeneratie leidt
niet tot onevenredige belemmeringen ten aanzien van de verkeersafwikkeling.
• Bodem en Archeologie
Zowel voor bodem als voor archeologie dient nader onderzoek plaats te vinden. Deze dienen
ten tijde van het opstellen van een eventuele ruimtelijke procedure te worden uitgevoerd.
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Voor de locatie Mariput is zijn er meerdere functies naast het plangebied gelegen, waarvan er twee
zijn die met de VNG-richtafstand het gebied raken. Dit is de functie kantoor ten westen en de functie
bedrijf ten zuiden. Aangenomen is dat nieuwe sociale woningen niet binnen deze VNG-richtafstand
wordt gerealiseerd, waardoor geen nader onderzoek benodigd is. Het binnen het paars gelegen
plangebied zal gebruikt worden voor de ontsluiting van de nieuwe woningen in het ontwerp.
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Externe veiligheid gaat over de invloed van het transport of opslag van gevaarlijke stoffen op de
omgeving. Met de voorgenomen ontwikkeling wordt de realisatie van nieuwe kwetsbare objecten
mogelijk gemaakt.
Wettelijk kader
Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving kunnen
opleveren. Bij de (her)inrichting van een gebied bepaalt de externe veiligheidssituatie mede de
ruimtelijke (on)mogelijkheden.
In het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gelezen in samenhang met de regels omtrent
externe veiligheid moet worden onderzocht of er sprake is van aanwezigheid van risicobronnen in de
nabijheid van de locatie waarop het Wro besluit betrekking heeft en dienen het plaatsgebonden risico
(PR) en het groepsrisico (GR), en de eventuele toename hiervan, berekend te worden.
Kwetsbare objecten
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) regelt in artikel 1 wat beperkt kwetsbare en kwetsbare
objecten zijn. Kwetsbaar is een object als een grote hoeveelheid personen (>50), of als personen
gedurende een groot deel van de dag, aanwezig zijn. Een woning is meestal een beperkt kwetsbaar
object.
Plaatsgebonden risico (PR)
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.
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Voor kwetsbare objecten wordt in zowel bestaande als nieuwe situaties het niveau van 10 per jaar
als grenswaarde gehanteerd. Nieuwe beperkt kwetsbare objecten zijn alleen toegestaan onder een
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gewichtige motivering. Bestaande beperkt kwetsbare objecten zijn toegestaan binnen de PR 10
contour.
Groepsrisico (GR)
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. Voor het bevoegd gezag geldt met
betrekking tot het GR wel een verantwoordingsverplichting.
Verantwoording groepsrisico
Binnen het invloedsgebied geldt dat voor ieder ruimtelijk plan groepsrisicoverantwoording verplicht is.
Een verantwoording is een kwalitatieve beschrijving over de waarde van het groepsrisico,
maatregelen, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. Het advies van de regionale brandweer speelt
hierbij een belangrijke rol. Bij complexe projecten ligt doorgaans een proces van overleg met
veiligheidsdeskundigen ten grondslag.
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).
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Daarmee zijn nieuwe kwetsbare objecten binnen de PR 10 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 opgenomen
in een regeling, de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb).
Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over wegen, water en spoor
Het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) hanteert een vaste afstand van 200 meter,
gemeten vanaf de buitenrand van de transportroute, voor het verantwoordingsgebied. Binnen dit
gebied dient de hoogte van het GR inzichtelijk te worden gemaakt. Het invloedsgebied is afhankelijk
van de afstand van de 1% letaliteitsgrens van de verschillende stoffen over de transportroute. Voor de
meest bepalende stofcategorie GF3 (zoals LPG) is dat 355 meter, gemeten vanaf de as van de
transportroute. Binnen het invloedsgebied dient een motivering te worden opgesteld over de
zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid.
Ten aanzien van de verantwoordingsplicht groepsrisico wordt, net als in het 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 (PAG) 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. Voor transportroutes over de weg bedraagt het PAG 30 meter, gemeten vanuit de rand van
de transportroute.
Beschouwing risicobronnen
Op de onderstaande afbeelding van risicokaart.nl is te zien welke bronnen er in het plangebied
aanwezig zijn.

Inrichtingen
Ten oosten van het gebied bevindt zich een tankstation waar LPG wordt verkocht. De doorzet van dit
3
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LPG-station is vergund voor 1500 m per jaar. Gelet op de vergunde doorzet bedraagt de PR 10 contour 40 meter rondom het vulpunt, 25 meter rondom het reservoir en 15 meter rondom de
afleverzuil. Het invloedsgebied voor het GR is gelegen tot 150 meter vanaf het vulpunt. Zowel de
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PR 10 -contouren als het invloedsgebied komen niet tot in het plangebied. Om die reden levert het
LPG-station geen belemmering op voor de nieuwe woningen op de locatie Mariput.
Buisleidingen
Ten zuiden van het gebied lopen drie leidingen, te weten 2 DPO-leidingen (kerosine) en een hogedruk
aardgastransportleiding. In de volgende tabel zijn de eigenschappen van deze leidingen
weergegeven.
Tabel 1: Eigenschappen buisleidingen
Eigenaar
Leidingnaam
Defensie Pijpleiding
P31_1 DPO
Organisatie (DPO)
Defensie Pijpleiding
P27 DPO
Organisatie (DPO)
N.V. Nederlandse Gasunie W-504-01

Diameter
323,8 mm

Druk
80 bar

Datum laatste mutatie
14-03-2011

273,05 mm

15 bar

14-3-2011

318 mm

12 bar

03-09-2012

In het Bevb is aangegeven dat het besluit van toepassing is voor buisleidingen met een werkdruk van
16 bar of meer. Dit betekent dat alleen de P31 DPO-leiding onder het Bevb valt. Daardoor kan gesteld
worden dat de P27 DPO-leiding en de gasleiding geen belemmeringen opleveren voor de locatie
Mariput.
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In de risicokaart is aangegeven dat zowel langs de P31_1 DPO-leiding geen PR 10 -contour
aanwezig is. Door P31_1 DPO-leidingen wordt kerosine getransporteerd. Om die reden is geen
invloedsgebied aanwezig langs deze leiding. Daardoor treedt er geen GR op langs de DPO-leiding en
levert dit geen belemmeringen op voor de nieuwe woningen in de locatie.

Langs de DPO-leidingen is altijd een belemmerende strook van 5 meter aan weerszijde aanwezig.
Voor de gasleiding is de belemmerende strook 4 meter, omdat de werkdruk lager is dan 40 bar.
Aangezien de leidingen ruim buiten de locatie zijn gelegen levert de belemmerende strook langs deze
leidingen geen belemmering op voor de nieuwe woningen binnen deze locatie.
Zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid
Het maatgevende scenario voor een gasleiding is een fakkelbrandincident. Het zelfredzame vermogen
van personen in de buurt van een risicovolle bron is een belangrijke voorwaarde om grote effecten bij
een incident te voorkomen. Ontvluchting in het geval van een fakkelbrandincident (zichtbaar voor
aanwezigen) is mogelijk, mits er geen bijzondere beperkingen zijn ten aanzien van zelfredzaamheid
van aanwezigen. De nieuwe woningen zijn niet specifiek bestemd voor niet of beperkt zelfredzame
personen, zoals kinderen van 0 tot 4 jaar, ouderen, gehandicapten of gevangenen. De mogelijkheden
voor zelfredzaamheid bestaan globaal uit schuilen en ontvluchten, zonder daadwerkelijke hulp van
hulpverleningsdiensten.
Bij de uiteindelijke planvorming dient advies te worden gevraagd aan de Veiligheidregio RotterdamRijnmond (VRR).
Groene Kruisweg
Ten zuiden van de locatie is de Groene Kruisweg aanwezig. Deze weg is aangemerkt als
transportroute voor gevaarlijke stoffen (LF1, LF2, GF2, GF3). De Groene Kruisweg heeft een
invloedsgebied 1% letaliteitsafstand van 355 m op basis van het transport van GF3 (zoals LPG). Het
plangebied bevindt zich binnen deze zone.
De hoogte van het PR en GR is inzichtelijk gemaakt op basis van de vuistregels uit de Handleiding
Risico Analyse Transport (HART)
Plaatsgebonden risico:
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- Vuistregel 1: Een weg buiten de bebouwde kom heeft geen PR 10 -contour.
- Vuistregel 2: Wanneer het aantal GF3 transporten per jaar lager is dan 500 heeft een weg buiten
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de bebouwde kom geen PR 10 -contour.
Volgens de risicokaart is het aantal GF3-transporten over de Groene Kruisweg 263 per jaar. Om die
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reden wordt geconcludeerd dat er langs deze weg geen PR 10 -contour aanwezig is.
Groepsrisico:
- Vuistregel 1: Wanneer de vervoersstroom gevaarlijke stoffen in tankwagens (bulkvervoer) stoffen
bevat uit de categorieën LT3, GT4 of GT5 (ongeacht de aantallen) pas dan RBM II toe voor het
berekenen van het GR.
- Vuistregel 2: Wanneer GF3 minder is dan de drempelwaarde in Tabel 5 (eenzijdige bebouwing) of
in Tabel 6 (2-zijdige bebouwing) wordt 10% van de oriëntatiewaarde niet overschreden.
Er zijn worden geen stoffen vervoerd uit de stofcategorieën LT3, GT4 of GT5, waardoor vuistregel 2
kan worden toegepast voor het bepalen van het GR.
De nieuwe woningen op de locatie bevinden zich op circa 150 meter vanaf de as van de weg.
Volgens de CBS buurtkaart 2015 hebben de wijken in de kern Poortugaal en Hoogvliet die zich langs
de Groene Kruisweg bevinden een bevolkingsdichtheid van 30 tot 60 inwoners per hectare. Op basis
van tabel 6 (2-zijdige bebouwing) wordt geconcludeerd dat bij een dichtheid van 60 aanwezigen per
ha en een afstand van 150 meter tussen de nieuwe woningen en de as van de weg de grens van 10%
van de oriëntatiewaarde wordt overschreden bij 10.300 GF3-transporten. Aangezien het werkelijke
aantal GF3-transporten ruimschoots lager is wordt gesteld dat het GR geen belemmering oplevert.
In het stedenbouwkundig plan worden er 136 woningen toegevoegd. Om de aanwezigheid te
berekenen wordt uitgegaan van 1,2 aanwezige personen per woning in de dagperiode en 2,4
aanwezige personen per woning in de nachtperiode. In de nachtperiode zou dit een toevoeging zijn
van 326,4 personen. Deze toevoeging brengt geen significante verhoging van de bevolkingsdichtheid
met zich mee, waardoor de grens van 10% van de oriëntatiewaarde ook in deze situatie niet wordt
overschreden.
Mogelijkheden tot voorbereiden van bestrijding van rampen

In het convenant LPG-autogas is afgesproken hoe de sector de bevoorrading van LPG-tankstations
veiliger maakt. De sector heeft voor 1 januari 2010 maatregelen getroffen die de externe
veiligheidsrisico's verminderen. Het aanbrengen van hittewerende coating op LPG-tankauto's is één
van de maatregelen die zijn genomen. Als de coating bij een ongeluk in tact blijft, geeft dit de
brandweer meer tijd en meer mogelijkheden om een BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour
Explosion) te voorkomen.
De VRR adviseert om de gevolgen van een eventuele plasbrand te beperken, door gebouwen bij
herontwikkeling of vervangende nieuwbouw op een afstand van minimaal 35 meter vanaf de Groene
Kruisweg te realiseren. Dit als gevolg van een incident met een tankwagen gevuld met brandbare
vloeistoffen.
Bestrijding van een dreigende BLEVE vereist veel bluswater bedoeld voor het koelen van de LPGtank, goede bereikbaarheid en geschikte opstelplaats voor voertuigen. Bij voldoende koeling zal een
BLEVE worden voorkomen. Hiervoor wordt (vanwege de snelheid die is geboden) gebruik gemaakt
van primaire bluswatervoorzieningen (in het voertuig aanwezige water en brandkranen op het
openbaar waterleidingnet).
Bij de uiteindelijke planvorming dient advies te worden gevraagd aan de VRR.
Mogelijkheden tot zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder daadwerkelijke
hulp van hulpverleningsdiensten. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid bestaan globaal uit schuilen
en ontvluchting. De woningbouw die in het plangebied ontworpen is, is niet specifiek bedoeld voor
personen met een beperkte zelfredzaamheid (zoals kinderen of bejaarden). Het gebied wordt aan de
noordkant begrensd door de metrobaan. Als men vanuit het plangebied richting het noordwesten
vlucht, komt men na ca. 100 meter op een weg die via een tunnel onder de metrobaan doorloopt,
waardoor richting het noorden gevlucht kan worden.

Flora en fauna
Project
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Soorten
• Nader onderzoek in het veld nodig naar het mogelijk voorkomen van egel en kleine
marterachtigen (bunzing, hermelijn, wezel). Voor deze soorten is vanaf 1 januari 2017
mogelijk een ontheffing noodzakelijk in Zuid-Holland.* Het is nog niet duidelijk of dit
voorkomen kan worden door te werken aan de hand van een (door de minister goedgekeurde)
gedragscode.
• Locatie heeft mogelijk een functie als foerageergebied en/of als onderdeel van en
vliegroute(s) en er kunnen vaste verblijfplaatsen aanwezig zijn in de bebouwing en bomen. Dit
dient nader te worden onderzocht in het veld.
• In of nabij het plangebied komen waarschijnlijk vogels tot broeden. Voor alle inheemse
vogelsoorten (dus ook die soorten die geen jaarrond beschermde vaste verblijfplaatsen
hebben) geldt dat ze zijn beschermd door de Ffw en dat rekening dient te worden gehouden
met het broedseizoen. Er mag derhalve niet met verstorende werkzaamheden worden
begonnen in het broedseizoen, dat ongeveer van half maart tot half juli loopt (soortspecifiek),
tenzij door een deskundige is vastgesteld dat op dat moment ter plaatse van de
werkzaamheden geen vogels broeden. Mogelijk zijn ook (nu nog onder de Flora- en faunawet)
jaarrond beschermde vaste verblijfplaatsen van vogels aanwezig in het plangebied, in de
bebouwing en bomen. Dit dient nader te worden onderzocht in het veld, tenzij de bescherming
per 1 januari komt te vervallen (er staat niets over in de Wet natuurbescherming, maar de
provincies kunnen ervoor kiezen deze nesten alsnog te beschermen; hierover staat echter
niets in de concept Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland, dus mogelijk
zijn deze nesten niet langer jaarrond beschermd in Zuid-Holland).
• Mogelijk komen beschermde vaatplanten als Glad biggenkruid voor. Dit dient nader te worden
onderzocht in het veld.

Gebieden
• Voor alle locaties geldt dat stikstof geen negatief effect heeft op Natura 2000. Andere effecten
op Natura 2000 treden gezien de ruime afstand evenmin op.
• Geen van de locaties ligt in de EHS / NNN (Natuurnetwerk Nederland).

Luchtkwaliteit
Project
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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 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 in belangrijke mate 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 (NO 2 ), fijnstof (PM 10 ) en zeer
fijnstof (PM 2,5 ) de belangrijkste stoffen. De in de Wet luchtkwaliteit gestelde norm voor NO 2 en PM 10
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jaargemiddelde grenswaarde is voor beide stoffen 40 µg/m . Daarnaast mag de PM 10 24
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uurgemiddelde grenswaarde van 50 µg/m maximaal 35 keer per jaar worden overschreden. De
jaargemiddelde grenswaarde voor zeer fijnstof (PM 2,5 ) bedraagt 25 µg/m3.
Naast de introductie van het NSL is het begrip ‘niet in betekenende mate bijdragen’ (NIBM) een
belangrijk onderdeel van de Wet luchtkwaliteit. Een project draagt NIBM bij aan de verslechtering van
de luchtkwaliteit als de NO 2 en PM 10 jaargemiddelde concentraties niet meer toenemen dan 1,2
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µg/m . In dat geval is de ontwikkeling als NIBM te beschouwen.
Een ruimtelijke ontwikkeling kan volgens de Wet luchtkwaliteit doorgang als:
- 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.
Beoordeling luchtkwaliteit
In de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdrage (luchtkwaliteitseisen)’ (Regeling NIBM) zijn voor
verschillende functiecategorieën cijfermatige kwantificaties opgenomen, waarbij een ontwikkeling als
een NIBM-project kan worden beschouwd. Deze categorieën betreffen landbouwinrichtingen,
spoorwegemplacementen, kantoorlocaties, woningbouwlocaties en een combinatielocatie van
woningbouw en kantoren. De cijfermatige kwantificatie voor een woningbouwplan bedraagt 1.500
woningen bij één ontsluitingsweg.
Uit de stedenbouwkundige verkenning blijkt dat de locatie Mariput is geschikt voor de realisatie van
136 woningen voor de inbreidingsvariant. Dit aantal is ruimschoots lager dan de gestelde cijfermatige
kwantificatie voor woningbouw. Om die reden is het bouwprogramma op de locatie Mariput aan te
merken als een ontwikkeling die NIBM bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Toetsing
aan de grenswaarden van de Wet luchtkwaliteit is niet aan de orde.
Goede ruimtelijke ordening (NSL-monitoringstool)
In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de jaargemiddelde concentraties NO 2 , PM 10 en
PM 2,5 in de omgeving van de locatie Mariput inzichtelijk gemaakt. Deze concentraties zijn afkomstig
uit de NSL-monitoringstool 2015. In deze tool is onder andere de Groene Kruisweg, de Hofhoek en de
Zwaardijk opgenomen. In de volgende tabel zijn de concentraties NO 2 , PM 10 en PM 2,5 weergegeven
voor het peiljaar 2015.

Tabel: Overzicht concentraties NO 2 , PM 10 en PM 2,5 , locatie Mariput.
GrensStof
2015
waarde
3
NO 2 jaargemiddelde concentratie
40 µg/m
29 µg/m3
3
PM 10 jaargemiddelde concentratie
40 µg/m
23 µg/m3
PM 10 24 uurgemiddelde concentratie
35 dagen
11dagen
PM 2,5 jaargemiddelde concentratie
25 µg/m3
14 µg/m3

2020

2030
3

24 µg/m
21 µg/m3
9 dagen
13 µg/m3

20 µg/m3
20 µg/m3
8 dagen
12 µg/m3

Uit de voorgaande tabel blijkt dat de concentraties NO 2 , PM 10 en PM 2,5 ruim lager zijn dan de
gestelde grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit. Vanwege de trend dat in de toekomst de emissies
en de achtergrondconcentraties van deze stoffen zullen dalen, zijn er in de toekomst geen
overschrijdingen van de grenswaarden zijn te verwachten.

Vormvrije m.e.r.-beoordeling
Project

Zoeklocaties sociale huisvesting Albrandswaard – locatie Mariput

Kader
Op 1 april 2011 is het nieuwe Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Een belangrijke
wijziging die daarin is aangebracht, is dat voor de vraag of een m.e.r.-beoordelingsprocedure moet
worden doorlopen, toetsing aan de drempelwaarden in de D-lijst niet toereikend is. Indien een activiteit
een omvang heeft die onder de grenswaarden ligt, dient op grond van de selectiecriteria in de EEGrichtlijn milieu-effectbeoordeling te worden vastgesteld of belangrijke nadelige gevolgen van de
activiteit voor het milieu kunnen worden uitgesloten. Pas als dat het geval is, is de activiteit niet m.e.r.(beoordelings)plichtig.
Bij het uitvoeren van de (vormvrije) m.e.r.-beoordeling worden de selectiecriteria van de Europese
richtlijn gevolgd. De criteria van bijlage III van de richtlijn omvatten:
•
De kenmerken van de activiteit, onder andere omvang en cumulatie.
•
De plaats waar de activiteit wordt verricht; de kenmerken van het plangebied in relatie met
kwetsbaarheid van de omgeving.
•
De kenmerken van de gevolgen van de activiteit; mogelijke effecten van de activiteit.
Afweging en conclusie
De ontwikkeling beoogd een programma van 50-80 woningen. Ingevolge 11.2 van de D-lijst
behorende bij het Besluit m.e.r. dient voor een bestemmingsplan een m.e.r.-beoordeling te worden
verricht voor situaties waarin het bestemmingsplan voorziet in de aanleg, wijziging of uitbreiding van
een stedelijk ontwikkelingsproject (waaronder woningen) met inbegrip van de bouw van winkelcentra
of parkeerterreinen. Daarbij geldt als drempelwaarde dat deze activiteit betrekking heeft op 2000
woningen of meer.
Voor Mariput zijn totaal maximaal 80 woningen beoogd. Nu er ruim onder deze drempelwaarde wordt
gebleven is er van een m.e.r.-plicht of een m.e.r.-beoordelingsplicht geen sprake.
Zoals hierboven beschreven rest dan nog de vraag of er vanuit de vormvrije m.e.r.-beoordeling
zodanig bijzondere effecten naar voren komen dat er alsnog een m.e.r. zou moeten worden verricht.
Kijkende naar de beperkte omvang van het project, waarbinnen slechts 80 woningen worden
toegevoegd, zullen de effecten hiervan te verwaarlozen zijn. Voorts is het plangebied ook niet gelegen
in of in de nabijheid van een kwetsbaar gebied of een gebied met hoge ecologische waarden.
Gelet op deze vormvrije m.e.r.-beoordeling wordt dan ook geconcludeerd dat er geen aanleiding
bestaat nader onderzoek uit te voeren in het kader het m.e.r.
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Kader
De Wet geluidhinder (Wgh) verlangt inzicht in de akoestische effecten bij de realisatie van nieuwe
geluidsgevoelige objecten, zoals de realisatie van woningen.
De locatie Mariput is gelegen in de zone van de Groene Kruisweg, de Hofhoek, de Zwaardijk, de
metrolijn en de gezoneerde industrieterreinen ‘Waal-/ Eemhaven’ en ‘Botlek/Pernis’.
In het geval nieuwe woningen worden gerealiseerd binnen een zone van een weg, een spoorlijn of
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 burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard bevoegd tot het
vaststellen van hogere waarden.
In tabel 1 is aangegeven wat de voorkeurswaarde en de maximale ontheffingswaarde is voor nieuwe
woningen in stedelijk gebied door wegverkeers-, railverkeerslawaai en industrielawaai.
Tabel 1: Grenswaarden locatie Mariput.
Voorkeurswaarde

Maximale ontheffingswaarde

Weg

48 dB (art. 82, lid 1 Wgh)

63 dB (art. 83, lid 2 Wgh)

Rail

55 dB (art. 4.9 Bgh)

68 dB (art. 4.10 Bgh) *

Industrie

50 dB(A) (art. 57, lid 1 Wgh)

55 dB(A) (art. 59 Wgh) **

* Bgh staat voor Besluit geluidhinder.
** Onder voorwaarden is de maximale ontheffingswaarde 60 dB(A), de zogenoemde zeehavennorm.
Op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst afneemt,
mogen de berekende geluidsbelastingen op de gevels worden gereduceerd. Volgens artikel 110g
Wgh is deze reductie variërend van 2 dB tot maximaal 4 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.
Gelet op de wettelijke toegestane rijsnelheid van 80 km/uur op de Groene Kruisweg is een variabele
reductie van toepassing van 2, 3 of 4 dB (afhankelijk van de geluidsbelasting zonder reductie). Voor
de gemeentelijke wegen, zoals de Hofhoek en de Zwaardijk, is een reductie van toepassing van 5 dB.
Beoordeling wegverkeerslawaai
In het kader van de Richtlijn omgevingslawaai zijn voor de gemeente Albrandswaard zijn de
Geluidsbelastingkaarten Tweede tranche opgesteld. De Geluidsbelastingkaarten zijn opgesteld op
basis van de verkeersgegevens uit het beoordelingsjaar 2011. Op de volgende afbeelding zijn de
geluidscontouren van de wegen rondom de locatie Mariput weergegeven.
Voor wegverkeerslawaai zijn geluidscontouren weergegeven op een beoordelingshoogte van 4 meter
boven plaatselijk maaiveld, waarbij geen rekening is gehouden met de toegestane geluidreductie
overeenkomstig artikel 110g Wgh. De ervaring leert dat het verkeer in de jaren toeneemt. Om die
reden is in deze beschouwing rekening te houden met een groei van het verkeer die resulteert in een
geluidtoename van circa 2 dB.
In de Geluidsbelastingkaarten zijn de geluidsbelastingen inzichtelijk gemaakt voor de Groene
Kruisweg afzonderlijk en de gemeentelijke wegen afzonderlijk.
Gelet op het verkavelingsprincipe (wandbebouwing, gestapelde bouw in vijf lagen) worden de nieuwe
woningen gesitueerd binnen de contouren met een maximale geluidsbelasting van 55 dB-contour
vanwege het verkeer op de Groene Kruisweg. Dit betekent dat de woningen hoogstwaarschijnlijk een

overschrijding van de voorkeurswaarde van 48 dB ondervinden, maar niet van de maximale
ontheffingswaarde van 63 dB. Op de volgende afbeelding zijn de geluidscontouren van de Groene
Kruisweg uit de Geluidsbelastingkaarten rondom het plangebied weergegeven.

Uit de geluidscontouren uit de Geluidsbelastingkaarten blijkt dat voor de gezoneerde gemeentelijke
wegen (Hofhoek en Zwaardijk) de geluidsbelasting lager is dan 50 dB-contour (zonder reductie artikel
110g Wgh) vanwege het verkeer op deze wegen. Daardoor kan worden geconcludeerd dat ter plaatse
van de woningen geen overschrijding van de voorkeurswaarde plaatsvindt. Op de volgende afbeelding
zijn de geluidscontouren van de gemeentelijke wegen uit de Geluidsbelastingkaarten rondom het
plangebied weergegeven.

Beoordeling railverkeerslawaai
Uit de geluidscontouren uit de Geluidsbelastingkaarten blijkt dat voor de spoorlijn door de gemeente
Albrandswaard de geluidsbelasting maximaal 65 dB bedraagt vanwege het railverkeer op deze
spoorlijn. Daardoor wordt de voorkeurswaarde van 55 dB overschreden, maar de maximale
ontheffingswaarde van 68 dB niet. Op de volgende afbeelding zijn de geluidscontouren van het
railverkeer wegen uit de Geluidsbelastingkaarten rondom het plangebied weergegeven.

Beoordeling industrielawaai
Voor het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ is de zogenoemde ‘T+-contour’ van toepassing voor het
planologisch aandachtsgebied rondom het industrieterrein. Deze T+-contour bepaald in het kader van
het saneringsprogramma dat op 22 december 1997 is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de
provincie Zuid-Holland.
In de notitie ‘Bepaling hogere waarden Wgh industrielawaai Waal-/Eemhaven’ is omschreven welke
werkwijze moet worden gehanteerd voor het vaststellen van hogere waarden als het bouwplan is
gelegen binnen de T+-contour.
De locatie Mariput is gelegen in het ‘gebied voor standaard onderzoek’. Voor het bepalen van de
geluidsbelastingen in dit gebied, kan gebruik worden gemaakt van de geluidscontouren, welke zijn
berekend op basis van het ‘Bronnenmodel 2025 Waal-/ Eemhaven. Op de volgende afbeelding is het
plangebied met de T+-contouren weergegeven.

De 54 dB(A)-contour is over de locatie gelegen. Maar aangezien op deze locatie gestapelde woningen
in vijf bouwlagen is voorzien, bedraagt de maximale geluidsbelasting niet 55 dB(A) maar 57 dB(A).
Deze maximale geluidsbelasting is lager dan de maximale ontheffingswaarde die geldt als de
zogenoemde zeehavennorm van 60 dB(A).
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.

De locatie Mariput is eveneens gelegen in de zone van het industrieterrein ‘Botlek/Pernis’. Voor dit
industrieterrein is in 1997 een Saneringsprogramma opgesteld. Uit de saneringscontouren blijkt dat de
locatie is gelegen in het gebied tussen de zonegrens en de 55 dB(A)-contour.
In de Handleiding bouwplanmodel Botlek-Pernis; versie BP-11-01 is aangegeven op welke wijze de
geluidsbelasting dient te worden berekend voor het gebied tussen de zonegrens en de 55 dB(A)contour. Uit die berekening blijkt dat ter plaatse van de locatie de geluidsbelasting niet hoger zal zijn
dan de voorkeurswaarde van 50 dB(A).
Conclusie
Uit deze quickscan geluid blijkt dat woningbouw binnen de locatie Mariput plaats kan vinden binnen
het kader van de Wet geluidhinder.
Bij de ruimtelijke procedure moet een akoestisch onderzoek naar wegverkeers-, railverkeers- en
industrielawaai worden uitgevoerd op basis waarvan de definitieve geluidsbelasting worden berekend,
wordt getoetst aan het hogere waarde beleid en waar nodig een hogere grenswaarde wordt
vastgesteld.
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Conform de beleidsregels van het waterschap dient vanaf een toename van 500 m compenserende
waterberging toegepast.

De toename aan bebouwing en overige verharding dient voor 10% te worden gecompenseerd in de
vorm van extra oppervlaktewater.
Tuinen tellen voor 50% mee als verharding.
Huidig
Plangebied
Bebouwd
Verhard
Groen
Water
Overig
TOTAAL onverhard
TOTAAL verhard
TOTAAL tuin
COMPENSATIE VEREIST?
TOTAAL benodigd (indien vereist)

Nieuw

13220
2450
2500
4500
100
3670

44569
2460
5860
4900
0
0

4500
8620

4900
8320

Verschil

Benodigd

400
-300
0

-30
0
nee
-30

In het plan hoeft geen oppervlaktewater te worden gecompenseerd. Het plan voorziet in een afname
aan verhard oppervlak.
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Voor de locatie Mariput is gekeken naar de effecten op de mobiliteit in en nabij het plangebied. Het
plangebied wordt volledig ontsloten op Kruisdijk/Hofhoek. Op de buurtontsluiting geldt een
snelheidsregime van 30 km/u. Via het kruispunt met de Hofhoek wordt het gebied ontsloten via de
Groene Kruisweg. De infrastructuur voldoet in de huidige en in de toekomstige situatie ruim. Reeds in
de planontwikkeling is met woningbouw ter plaatse van het zoekgebied rekening gehouden. De
infrastructuur is derhalve afgestemd op de toename aan motorvoertuigen.
Om inzicht te verkrijgen in de verkeersaantrekkende werking van het project is de CROW-online tool
gebruikt. In deze tool wordt met behulp van de CROW-uitgave 317 de verkeersbewegingen en
parkeerbehoefte bepaalt. De resultaten van deze tool zijn hierna opgenomen.
De maatgevende verkeersgeneratie door het project bedraagt circa 740 motorvoertuigen per etmaal
(mvt/et). Het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen bedraagt circa 150 tot 250.

Notitie Nadere uitwerking zoeklocatie Poortugaal-West
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Aanleiding/Doel
De gemeente Albrandswaard wil graag woningbouw realiseren voor de opvang van
statushouders. Hiertoe is een studie verricht naar de haalbaarheid voor woningbouw op
negen locaties. Een van de locaties die in beeld is als opvanglocatie is Poortugaal-West.
Voor de gemeente speelt nu de vraag:
‘Welke aandachtpunten en belemmeringen gelden bij woningbouwontwikkeling van de
locatie Poortugaal-West?’’
Het doel van deze notitie is het inzichtelijk maken wat de (on)mogelijkheden zijn op deze
locatie voor woningbouw. Dit is deels reeds uitgevoerd in het kader van een quickscan naar
de negen zoeklocaties. Deze notitie is een nadere uitwerking hiervan. Deze notitie bevat de
nodige achtergrondinformatie die is gebruikt als input.
Welke aspecten zijn van belang? (geluid, externe veiligheid, A4, archeologie, etc.)
Voor de betreffende de locatie zijn de volgende aspecten beschouwd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beleid (rijk, provincie, regio, gemeente)
Externe veiligheid
Geluidsaspecten
Waarde – Archeologie
Luchtkwaliteit – berekening NIBM tool
Watertoets
Natuur
M.e.r.-beoordeling
Bedrijven en milieuzonering

Samenvatting
Binnen een zone van 75 meter van de DOW-leiding is geen woningbouw toegestaan. Als
gevolg van de transportroute voor gevaarlijke stoffen over de weg (Groene Kruisweg) is een
verantwoording van de toename van het groepsrisico benodigd. Mogelijk is ook voor de
DOW-leiding en de toekomstige A4 een verantwoording benodigd.
Op basis van het Barro geldt voor de betreffende locatie geen belemmeringen. Het gebied is
niet aangewezen als reserveringsgebied voor nieuwe infrastructuur. De Provincie heeft in
haar beleid wel een reserveringsgebied opgenomen. Woningbouw in de reserveringszone is
uitgesloten. Nabij de reserveringszone zijn ontwikkelingen toegestaan mits deze de aanleg
van nieuwe infrastructuur niet onmogelijk maken. In de toekomst kunnen in overleg met de
provincie aanvullende maatregelen worden getroffen, zoals het ophogen van de
geluidschermen, om ter plaatse aan de wettelijke norm voor woningbouw te voldoen.
Voor het noordelijk deel van het plangebied geldt dat naar verwachting de voorkeurswaarde
voor industrielawaai wordt overschreden. Wel blijft het geluidsniveau onder de maximale
ontheffingswaarde. Een hogere waardenbesluit is benodigd, maar zal geen belemmering zijn
voor woningbouw.
Op basis van de dubbelbestemming Archeologie geldt een onderzoeks- en
omgevingsvergunningsplicht. De woningbouwontwikkeling aan te merken als NIBM in het
kader van luchtkwaliteit. Voor het plangebied geldt dat door de toenamen van de verharding
er een watercompensatie maatregel moet worden uitgevoerd (436 m³ waterberging per
hectare verharding). Een quickscan naar flora- en fauna dient te worden uitgevoerd. Mogelijk
is nader onderzoek benodigd. Middels een verkennend bodemonderzoek dient te worden
aangetoond dat de grond ter plaatse geschikt is voor de functie wonen.
Ladder van duurzame verstedelijking
De gemeente Albranswaard moet de woningbouwontwikkeling van 60 woningen via de
ladder van verduurzaming onderbouwen. Allereerst moet er gekeken worden naar de vraag
of er een regionale of lokale behoefte is. In het geval een lokale behoefte, moeten alle treden
van de ladder doorlopen worden gericht op de gemeente Albrandswaard. In het geval van
een regionale behoefte, moet naar heel de stadsregio Rotterdam gekeken worden.
Na een kort onderzoek is te concluderen is dat er voor de gemeente Albrandswaard meer
woningen op de planning staan dan er behoefte is.
De kwalitatieve behoefte is ook niet direct uit de cijfers te verklaren. Voor de kwalitatieve
behoefte en trede 2 van de ladder is verder onderzoek benodigd in samenwerking met een
ambtenaar Wonen van de gemeente Albrandswaard. Een andere optie om de
woningbouwprocedure van de 60 woningen te versnellen is te beragumenteren dat de
ontwikkeling voor een specifiek doelgroep is bedoelt, namelijk de statushouders. Hierdoor is
de kans groot dat er geen onderbouwing voor de ladder benodigd is.

Beleid
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Barro
Op basis van het Barro geldt voor de betreffende locatie geen belemmeringen. Het gebied is niet
aangewezen als reserveringsgebied voor nieuwe infrastructuur. De Provincie heeft in haar beleid wel
een reserveringsgebied opgenomen. Woningbouw in de reserveringszone is uitgesloten. Nabij de
reserveringszone zijn ontwikkelingen toegestaan mits deze de aanleg van nieuwe infrastructuur niet
onmogelijk maken. In de toekomst kunnen in overleg met de provincie aanvullende maatregelen
worden getroffen, zoals het ophogen van de geluidschermen, om ter plaatse aan de wettelijke norm
voor woningbouw te voldoen.

Tracé voor toekomstige A4.
Het Programma Mobiliteit stelt het op langere termijn wellicht nodig is om de A4-corridor van
Amsterdam tot Antwerpen te voltooien met de doortrekking van de A4 tussen Hoogvliet en Klaaswaal.
Voor het tracé van de A4 is een reservering opgenomen. De reservering is geborgd in het
bestemmingsplan ‘’Deeldijk’’. Voor dit tracé geldt dat in het kader van de Nota Mobiliteit de volledige
PKB-procedure (Planologische Kern Beslissing) nog doorlopen moeten worden. Realisatie van het
tracé heeft geen prioriteit als investeringsproject in het Programma. Het tracé is ook aangegeven op
de Visie Ruimte en Mobiliteit en het Programma Ruimte.
In het provinciaal beleid, de Provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit, Programma Ruimte en Programma
Mobiliteit is voor de toekomstige A4 wél een reserveringszone opgenomen. Ter plaatse van de
indicatieve aanduiding mag de aanleg van infrastructuur niet onmogelijk gemaakt worden. Gelet op de
ligging nabij de reserveringszone dient de ontwikkeling afgestemd te worden met de provincie.

Ladder
De WBR voorziet voor heel Albrandswaard alle woonmilieus ten zame een behoefte van 107 woningen in de periode van 2016
t/m 2019, 101 woningen in de periode van 2020 t/m 2024 en 72 woningen in de periode van 2025 t/m 2029. Het
woningbouwprogramma voorziet geen huizen in de huursector in de periode van 2014-2020, wel staan er 198 koophuizen op
de planning om gebouwd te worden. In de periode van 2020-2025 staan er 208 huurwoningen en 257 koopwoningen op de
planning om gebouwd te worden.

Bedrijven en milieuzonering
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Voor de locatie Poortugaal-West is geen nader onderzoek benodigd, omdat de bedrijven/inrichtingen
die in de omgeving liggen niet het plangebied met de richtafstand-contour raken. Zie ook
onderstaande verbeelding.

Externe veiligheid
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Externe veiligheid gaat over de invloed van het transport of opslag van gevaarlijke stoffen op de
omgeving. Met de voorgenomen ontwikkeling wordt de realisatie van nieuwe kwetsbare objecten
mogelijk gemaakt.
Wettelijk kader
Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving kunnen
opleveren. Bij de (her)inrichting van een gebied bepaalt de externe veiligheidssituatie mede de
ruimtelijke (on)mogelijkheden.
In het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gelezen in samenhang met de regels omtrent
externe veiligheid moet worden onderzocht of er sprake is van aanwezigheid van risicobronnen in de
nabijheid van de locatie waarop het Wro besluit betrekking heeft en dienen het plaatsgebonden risico
(PR) en het groepsrisico (GR), en de eventuele toename hiervan, berekend te worden.
Kwetsbare objecten
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) regelt in artikel 1 wat beperkt kwetsbare en kwetsbare
objecten zijn. Kwetsbaar is een object als een grote hoeveelheid personen (>50), of als personen
gedurende een groot deel van de dag, aanwezig zijn. Een woning is meestal een beperkt kwetsbaar
object.
Plaatsgebonden risico (PR)
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.
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Voor kwetsbare objecten wordt in zowel bestaande als nieuwe situaties het niveau van 10 per jaar
als grenswaarde gehanteerd. Nieuwe beperkt kwetsbare objecten zijn alleen toegestaan onder een
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gewichtige motivering. Bestaande beperkt kwetsbare objecten zijn toegestaan binnen de PR 10
contour.
Groepsrisico (GR)
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. Voor het bevoegd gezag geldt met
betrekking tot het GR wel een verantwoordingsverplichting.
Verantwoording groepsrisico
Binnen het invloedsgebied geldt dat voor ieder ruimtelijk plan groepsrisicoverantwoording verplicht is.
Een verantwoording is een kwalitatieve beschrijving over de waarde van het groepsrisico,
maatregelen, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. Het advies van de regionale brandweer speelt
hierbij een belangrijke rol. Bij complexe projecten ligt doorgaans een proces van overleg met
veiligheidsdeskundigen ten grondslag.
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).
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Daarmee zijn nieuwe kwetsbare objecten binnen de PR 10 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 opgenomen
in een regeling, de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb).
Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over wegen, water en spoor
Het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) hanteert een vaste afstand van 200 meter,
gemeten vanaf de buitenrand van de transportroute, voor het verantwoordingsgebied. Binnen dit
gebied dient de hoogte van het GR inzichtelijk te worden gemaakt. Het invloedsgebied is afhankelijk
van de afstand van de 1% letaliteitsgrens van de verschillende stoffen over de transportroute. Voor de
meest bepalende stofcategorie GF3 (zoals LPG) is dat 355 meter, gemeten vanaf de as van de
transportroute. Binnen het invloedsgebied dient een motivering te worden opgesteld over de
zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid.
Ten aanzien van de verantwoordingsplicht groepsrisico wordt, net als in het 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 (PAG) 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. Voor transportroutes over de weg bedraagt het PAG 30 meter, gemeten vanuit de rand van
de transportroute.
Beschouwing risicobronnen
Op de onderstaande afbeelding van risicokaart.nl is te zien welke bronnen er in het plangebied
aanwezig zijn.

Inrichtingen
Ten westen van het plangebied is een benzinestation aanwezig, gelet op het ontbreken van een LPGinstallatie vormt deze geen belemmering voor de woningbouw binnen de locatie Poortugaal-West.
Leidingen
Ten westen van de locatie bevind zich een DOW-leiding. Deze leiding heeft volgens de risicokaart een
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veiligheidscontour PR 10 van 75 meter. Binnen deze zone mogen geen kwetsbare of beperkt
kwetsbare objecten worden gebouwd.
Tabel 1: Eigenschappen DOW leiding
Eigenaar
Leidingnaam
Dow Benelux Holding NV
4298 - Dow
Propylene

Diameter
168 mm

Druk
100 bar

Datum laatste mutatie
10-9-2008
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Om het groepsrisico te bepalen wordt als invloedsgebied uitgegaan van de veiligheidscontour PR 10 .
Deze contour is volgens risicokaart 100 meter. Aangezien het in de eerste 75 meter vanaf de leiding
verboden is om kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten te bouwen, blijft er slechts een zone van 25
meter over. Het overgrote gedeelte van de bebouwing wordt volgens het stedenbouwkundig plan
buiten deze zone gerealiseerd. Het groepsrisico zal in deze zone zodanig laag zijn dat de
oriënterende waarde niet wordt overschreden.

Verder liggen er ten noorden van de locatie nog drie andere leidingen, te weten 2 DPO-leidingen
(kerosine) en een hogedruk aardgastransportleiding. In de volgende tabel zijn de eigenschappen van
deze leidingen weergegeven.
Tabel 2: Eigenschappen buisleidingen
Eigenaar
Leidingnaam
Defensie Pijpleiding
P31_1 DPO
Organisatie (DPO)
Defensie Pijpleiding
P27 DPO
Organisatie (DPO)
N.V. Nederlandse Gasunie W-504-01

Diameter
323,8 mm

Druk
80 bar

Datum laatste mutatie
14-03-2011

273,05 mm

15 bar

14-3-2011

318 mm

12 bar

03-09-2012

In het Bevb is aangegeven dat het besluit van toepassing is voor buisleidingen met een werkdruk van
16 bar of meer. Dit betekent dat alleen de P31 DPO-leiding onder het Bevb valt. Daardoor kan gesteld
worden dat de P27 DPO-leiding en de gasleiding geen belemmeringen opleveren voor de locatie
Poortugaal-West.
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In de risicokaart is aangegeven dat zowel langs de P31_1 DPO-leiding geen PR 10 -contour
aanwezig is. Door P31_1 DPO-leidingen wordt kerosine getransporteerd. Om die reden is geen
invloedsgebied aanwezig langs deze leiding. Daardoor treedt er geen GR op langs de DPO-leiding en
levert dit geen belemmeringen op voor de nieuwe woningen in de locatie.

Langs de DPO-leidingen is altijd een belemmerende strook van 5 meter aan weerszijde aanwezig.
Voor de gasleiding is de belemmerende strook 4 meter, omdat de werkdruk lager is dan 40 bar.
Aangezien de leidingen ruim buiten de locatie zijn gelegen levert de belemmerende strook langs deze
leidingen geen belemmering op voor de nieuwe woningen binnen deze locatie.
Zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid
Het maatgevende scenario voor een gasleiding is een fakkelbrandincident. Het zelfredzame vermogen
van personen in de buurt van een risicovolle bron is een belangrijke voorwaarde om grote effecten bij
een incident te voorkomen. Ontvluchting in het geval van een fakkelbrandincident (zichtbaar voor
aanwezigen) is mogelijk, mits er geen bijzondere beperkingen zijn ten aanzien van zelfredzaamheid
van aanwezigen. De nieuwe woningen zijn niet specifiek bestemd voor niet of beperkt zelfredzame
personen, zoals kinderen van 0 tot 4 jaar, ouderen, gehandicapten of gevangenen. De mogelijkheden
voor zelfredzaamheid bestaan globaal uit schuilen en ontvluchten, zonder daadwerkelijke hulp van
hulpverleningsdiensten.
Bij de uiteindelijke planvorming dient advies te worden gevraagd aan de Veiligheidregio RotterdamRijnmond (VRR).
Groene Kruisweg
Ten zuiden van de locatie is de Groene Kruisweg aanwezig. Deze weg is aangemerkt als
transportroute voor gevaarlijke stoffen (LF1, LF2, GF2, GF3). De Groene Kruisweg heeft een
invloedsgebied 1% letaliteitsafstand van 355 m op basis van het transport van GF3 (zoals LPG). Het
plangebied bevindt zich binnen deze zone.
De hoogte van het PR en GR is inzichtelijk gemaakt op basis van de vuistregels uit de Handleiding
Risico Analyse Transport (HART)
Plaatsgebonden risico:
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- Vuistregel 1: Een weg buiten de bebouwde kom heeft geen PR 10 -contour.
- Vuistregel 2: Wanneer het aantal GF3 transporten per jaar lager is dan 500 heeft een weg buiten
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de bebouwde kom geen PR 10 -contour.
Volgens de risicokaart is het aantal GF3-transporten over de Groene Kruisweg 263 per jaar. Om die
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reden wordt geconcludeerd dat er langs deze weg geen PR 10 -contour aanwezig is.
Groepsrisico:
- Vuistregel 1: Wanneer de vervoersstroom gevaarlijke stoffen in tankwagens (bulkvervoer) stoffen
bevat uit de categorieën LT3, GT4 of GT5 (ongeacht de aantallen) pas dan RBM II toe voor het
berekenen van het GR.

-

Vuistregel 2: Wanneer GF3 minder is dan de drempelwaarde in Tabel 5 (eenzijdige bebouwing) of
in Tabel 6 (2-zijdige bebouwing) wordt 10% van de oriëntatiewaarde niet overschreden.

Er zijn worden geen stoffen vervoerd uit de stofcategorieën LT3, GT4 of GT5, waardoor vuistregel 2
kan worden toegepast voor het bepalen van het GR.
De nieuwe woningen op de locatie bevinden zich op circa 125 meter vanaf de as van de weg.
Volgens de CBS buurtkaart 2015 hebben de wijken in de kern Poortugaal en Hoogvliet die zich langs
de Groene Kruisweg bevinden een bevolkingsdichtheid van 30 tot 60 inwoners per hectare. Op basis
van tabel 6 (2-zijdige bebouwing) wordt geconcludeerd dat bij een dichtheid van 60 aanwezigen per
ha en een afstand van 125 meter tussen de nieuwe woningen en de as van de weg de grens van 10%
van de oriëntatiewaarde wordt overschreden bij 10.300 GF3-transporten. Aangezien het werkelijke
aantal GF3-transporten ruimschoots lager is wordt gesteld dat het GR geen belemmering oplevert.
De woningen in het plangebied bevinden zich op ca. 125 meter vanaf de as van de weg.
Volgens de CBS buurtkaart 2015 hebben de wijken in Portugaal en Hoogvliet die zich langs de
Groene Kruisweg bevinden een bevolkingsdichtheid van 30 tot 60 inwoners per hectare. Bij een
dichtheid van 60 aanwezigen per ha en een afstand van 125 meter tussen de te ontwikkelen
bebouwing in het plangebied en de as van de weg, zijn er 6.120 GF3 transporten toegestaan.
In het stedenbouwkundig plan worden er 83 woningen toegevoegd. Om de aanwezigheid te
berekenen wordt uitgegaan van 1,2 aanwezige personen per woning in de dagperiode en 2,4
aanwezige personen per woning in de nachtperiode. In de nachtperiode zou dit een toevoeging zijn
van 199,2 personen. Deze toevoeging brengt geen significante verhoging van de bevolkingsdichtheid
met zich mee, waardoor de grens van 10% van de oriëntatiewaarde ook in deze situatie niet wordt
overschreden.
Mogelijkheden tot voorbereiden van bestrijding van rampen
In het convenant LPG-autogas is afgesproken hoe de sector de bevoorrading van LPG-tankstations
veiliger maakt. De sector heeft voor 1 januari 2010 maatregelen getroffen die de externe
veiligheidsrisico's verminderen. Het aanbrengen van hittewerende coating op LPG-tankauto's is één
van de maatregelen die zijn genomen. Als de coating bij een ongeluk in tact blijft, geeft dit de
brandweer meer tijd en meer mogelijkheden om een BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour
Explosion) te voorkomen.
De VRR adviseert om de gevolgen van een eventuele plasbrand te beperken, door gebouwen bij
herontwikkeling of vervangende nieuwbouw op een afstand van minimaal 35 meter vanaf de Groene
Kruisweg te realiseren. Dit als gevolg van een incident met een tankwagen gevuld met brandbare
vloeistoffen.
Bestrijding van een dreigende BLEVE vereist veel bluswater bedoeld voor het koelen van de LPGtank, goede bereikbaarheid en geschikte opstelplaats voor voertuigen. Bij voldoende koeling zal een
BLEVE worden voorkomen. Hiervoor wordt (vanwege de snelheid die is geboden) gebruik gemaakt
van primaire bluswatervoorzieningen (in het voertuig aanwezige water en brandkranen op het
openbaar waterleidingnet).
Bij de uiteindelijke planvorming dient advies te worden gevraagd aan de VRR.
Mogelijkheden tot zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder daadwerkelijke
hulp van hulpverleningsdiensten. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid bestaan globaal uit schuilen
en ontvluchting. De woningbouw die in het plangebied ontworpen is, is niet specifiek bedoeld voor
personen met een beperkte zelfredzaamheid. In het stedenbouwkundig plan is een weg gepland die in
noord-zuid richting. Deze weg bied de mogelijkheid om bij een incident op de Groene Kruisweg
richting het zuiden te vluchten. Tevens zijn er twee wegen aangesloten op de bestaande infrastructuur
van Poortugaal.

Flora en fauna
Project

Zoeklocaties sociale huisvesting Albrandswaard – locatie Poortugaal-West

Voor de locatie Essendael is een bureaustudie uitgevoerd naar de mogelijke gevolgen voor de flora en
fauna in en nabij het plangebied. Hieronder zijn de resultaten weergegeven.

Soorten
• Nader onderzoek in het veld nodig naar het mogelijk voorkomen van egel en kleine
marterachtigen (bunzing, hermelijn, wezel). Voor deze soorten is vanaf 1 januari 2017
mogelijk een ontheffing noodzakelijk in Zuid-Holland.* Het is nog niet duidelijk of dit
voorkomen kan worden door te werken aan de hand van een (door de minister goedgekeurde)
gedragscode.
• Locatie heeft mogelijk een functie als foerageergebied en/of als onderdeel van en
vliegroute(s) en er kunnen vaste verblijfplaatsen aanwezig zijn in de bebouwing en bomen. Dit
dient nader te worden onderzocht in het veld.
• In of nabij het plangebied komen waarschijnlijk vogels tot broeden. Voor alle inheemse
vogelsoorten (dus ook die soorten die geen jaarrond beschermde vaste verblijfplaatsen
hebben) geldt dat ze zijn beschermd door de Ffw en dat rekening dient te worden gehouden
met het broedseizoen. Er mag derhalve niet met verstorende werkzaamheden worden
begonnen in het broedseizoen, dat ongeveer van half maart tot half juli loopt (soortspecifiek),
tenzij door een deskundige is vastgesteld dat op dat moment ter plaatse van de
werkzaamheden geen vogels broeden. Mogelijk zijn ook jaarrond beschermde vaste
verblijfplaatsen van vogels aanwezig in het plangebied, in de bebouwing en bomen. Dit dient
nader te worden onderzocht in het veld, tenzij de bescherming per 1 januari komt te vervallen
(er staat niets over in de Wet natuurbescherming, maar de provincies kunnen ervoor kiezen
deze nesten alsnog te beschermen; hierover staat echter niets in de concept Verordening
uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland, dus mogelijk zijn deze nesten niet langer
jaarrond beschermd in Zuid-Holland).
• Mogelijk komen beschermde vaatplanten als Glad biggenkruid voor. Dit dient nader te worden
onderzocht in het veld.
Gebieden
• Voor alle locaties geldt dat stikstof geen negatief effect heeft op Natura 2000. Andere effecten
op Natura 2000 treden gezien de ruime afstand evenmin op.
• Geen van de locaties ligt in de EHS / NNN (Natuurnetwerk Nederland).

Luchtkwaliteit
Project
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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 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 in belangrijke mate 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 (NO 2 ), fijnstof (PM 10 ) en zeer
fijnstof (PM 2,5 ) de belangrijkste stoffen. De in de Wet luchtkwaliteit gestelde norm voor NO 2 en PM 10
jaargemiddelde grenswaarde is voor beide stoffen 40 µg/m3. Daarnaast mag de PM 10 24
3
uurgemiddelde grenswaarde van 50 µg/m maximaal 35 keer per jaar worden overschreden. De
3
jaargemiddelde grenswaarde voor zeer fijnstof (PM 2,5 ) bedraagt 25 µg/m .
Naast de introductie van het NSL is het begrip ‘niet in betekenende mate bijdragen’ (NIBM) een
belangrijk onderdeel van de Wet luchtkwaliteit. Een project draagt NIBM bij aan de verslechtering van
de luchtkwaliteit als de NO 2 en PM 10 jaargemiddelde concentraties niet meer toenemen dan 1,2
3
µg/m . In dat geval is de ontwikkeling als NIBM te beschouwen.
Een ruimtelijke ontwikkeling kan volgens de Wet luchtkwaliteit doorgang als:
• 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.
Beoordeling luchtkwaliteit
In de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdrage (luchtkwaliteitseisen)’ (Regeling NIBM) zijn voor
verschillende functiecategorieën cijfermatige kwantificaties opgenomen, waarbij een ontwikkeling als
een NIBM-project kan worden beschouwd. Deze categorieën betreffen landbouwinrichtingen,
spoorwegemplacementen, kantoorlocaties, woningbouwlocaties en een combinatielocatie van
woningbouw en kantoren. De cijfermatige kwantificatie voor een woningbouwplan bedraagt 1.500
woningen bij één ontsluitingsweg.
Uit de stedenbouwkundige verkenning blijkt dat de locatie Poortugaal-West is geschikt voor de
realisatie van 83 tot 113 woningen voor de inbreidingsvariant. Dit aantal is ruimschoots lager dan de
gestelde cijfermatige kwantificatie voor woningbouw. Om die reden is het bouwprogramma op de
locatie Poortugaal-West aan te merken als een ontwikkeling die NIBM bijdraagt aan de verslechtering
van de luchtkwaliteit. Toetsing aan de grenswaarden van de Wet luchtkwaliteit is niet aan de orde.
Goede ruimtelijke ordening (NSL-monitoringstool)
In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de jaargemiddelde concentraties NO 2 , PM 10 en
PM 2,5 in de omgeving van de locatie Poortugaal-West inzichtelijk gemaakt. Deze concentraties zijn
afkomstig uit de NSL-monitoringstool 2015. In deze tool is onder andere de Groene Kruisweg en de
Welhoeksedijk opgenomen. In de volgende tabel zijn de concentraties NO 2 , PM 10 en PM 2,5
weergegeven voor het peiljaar 2015.

Tabel: Overzicht concentraties NO 2 , PM 10 en PM 2,5 , locatie Poortugaal-West.

Stof
NO 2 jaargemiddelde concentratie
PM 10 jaargemiddelde concentratie
PM 10 24 uurgemiddelde concentratie
PM 2,5 jaargemiddelde concentratie

Grenswaarde
40 µg/m3
40 µg/m3
35 dagen
25 µg/m3

2015

2020
3

29 µg/m
23 µg/m3
11 dagen
14 µg/m3

2030
3

24 µg/m
21 µg/m3
9 dagen
13 µg/m3

20 µg/m3
20 µg/m3
8 dagen
12 µg/m3

Uit de voorgaande tabel blijkt dat de concentraties NO 2 , PM 10 en PM 2,5 ruim lager zijn dan de
gestelde grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit. Vanwege de trend dat in de toekomst de emissies
en de achtergrondconcentraties van deze stoffen zullen dalen, zijn er in de toekomst geen
overschrijdingen van de grenswaarden zijn te verwachten.

Vormvrije m.e.r.-beoordeling
Project
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Kader
Op 1 april 2011 is het nieuwe Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Een belangrijke
wijziging die daarin is aangebracht, is dat voor de vraag of een m.e.r.-beoordelingsprocedure moet
worden doorlopen, toetsing aan de drempelwaarden in de D-lijst niet toereikend is. Indien een activiteit
een omvang heeft die onder de grenswaarden ligt, dient op grond van de selectiecriteria in de EEGrichtlijn milieu-effectbeoordeling te worden vastgesteld of belangrijke nadelige gevolgen van de
activiteit voor het milieu kunnen worden uitgesloten. Pas als dat het geval is, is de activiteit niet m.e.r.(beoordelings)plichtig.
Bij het uitvoeren van de (vormvrije) m.e.r.-beoordeling worden de selectiecriteria van de Europese
richtlijn gevolgd. De criteria van bijlage III van de richtlijn omvatten:
•
De kenmerken van de activiteit, onder andere omvang en cumulatie.
•
De plaats waar de activiteit wordt verricht; de kenmerken van het plangebied in relatie met
kwetsbaarheid van de omgeving.
•
De kenmerken van de gevolgen van de activiteit; mogelijke effecten van de activiteit.
Afweging en conclusie
De ontwikkeling beoogd een programma van 83-113 woningen. Ingevolge 11.2 van de D-lijst
behorende bij het Besluit m.e.r. dient voor een bestemmingsplan een m.e.r.-beoordeling te worden
verricht voor situaties waarin het bestemmingsplan voorziet in de aanleg, wijziging of uitbreiding van
een stedelijk ontwikkelingsproject (waaronder woningen) met inbegrip van de bouw van winkelcentra
of parkeerterreinen. Daarbij geldt als drempelwaarde dat deze activiteit betrekking heeft op 2000
woningen of meer.
Voor Portugaal-West zijn totaal maximaal 113 woningen beoogd in een omgeving die zich kenmerkt
als een woongebied met de daarbij behorende functies. Nu er ruim onder deze drempelwaarde wordt
gebleven is er van een m.e.r.-plicht of een m.e.r.-beoordelingsplicht geen sprake.
Zoals hierboven beschreven rest dan nog de vraag of er vanuit de vormvrije m.e.r.-beoordeling
zodanig bijzondere effecten naar voren komen dat er alsnog een m.e.r. zou moeten worden verricht.
Kijkende naar de beperkte omvang van het project, waarbinnen slechts 113 woningen aan reeds
bestaande woonomgeving worden toegevoegd, zullen de effecten hiervan te verwaarlozen zijn. Voorts
is het plangebied ook niet gelegen in of in de nabijheid van een kwetsbaar gebied of een gebied met
hoge ecologische waarden.
Gelet op deze vormvrije m.e.r.-beoordeling wordt dan ook geconcludeerd dat er geen aanleiding
bestaat nader onderzoek uit te voeren in het kader het m.e.r.

Geluid
Project
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Inleiding
Bij de bouw van nieuwe woningen speelt geluid een belangrijke rol. Voor deze locaties is specifiek het
geluid van de bestaande rijkswegen en de toekomstige Rijksweg A4-Zuid een belangrijke rol.
Daarnaast ligt ten noorden van deze locatie de Groene Kruisweg die eveneens druk bereden is.
Daarnaast is deze locatie gelegen in de zone van de industrieterreinen ‘Waal-/Eemhaven’ en
‘Botlek/Pernis’.
Kader
Uitgangspunt in dit onderzoek is dat de woningen in een goedgekeurd plan zijn geprojecteerd voordat
het (ontwerp)besluit voor de aanleg van de Rijksweg A4-Zuid ter inzage wordt gelegd. Dit betekent dat
voor de aanleg van de Rijksweg A4-Zuid wordt uitgegaan dat de woningen op deze locatie als
bestaande woningen worden beschouwd. Samengevat betekent het voorgaande dat het geluid van
alle genoemde bronnen wordt getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Voor de aanleg
van de Rijksweg A4 wordt getoetst aan de Wet milieubeheer omdat de aanleg en de reconstructie van
hoofdwegen is geregeld in de Wet milieubeheer.
In het geval nieuwe woningen worden gerealiseerd binnen het aandachtsgebied van de Rijksweg A4Zuid en binnen de zone van de Groene Kruisweg of een 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 stedenbouwkundige,
verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard dan is het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Albrandswaard bevoegd tot het vaststellen van hogere waarden.
In tabel 1 is aangegeven wat de voorkeurswaarde en de maximale ontheffingswaarde is voor nieuwe
woningen in stedelijk gebied door wegverkeers- en industrielawaai.
Tabel 1: Grenswaarden locatie Poortugaal-West.

Voorkeurswaarde

Maximale ontheffingswaarde

Weg Groene Kruisweg

48 dB (art. 82, lid 1 Wgh)

63 dB (art. 83, lid 2 Wgh)

Weg Rijkswegen

50 dB (art. 11.2 Wm)

65 dB (art. 11.2 Wm) *

Industrie

50 dB(A) (art. 57, lid 1 Wgh)

55 dB(A) (art. 59 Wgh) **

* Wm staat voor Wet milieubeheer.
** Onder voorwaarden is de maximale ontheffingswaarde 60 dB(A), de zogenoemde zeehavennorm.

Op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst afneemt,
mogen de berekende geluidbelastingen van het verkeer op de Groene Kruisweg worden gereduceerd.
Volgens artikel 110g Wgh varieert deze reductie van 2 dB tot maximaal 4 dB bij wegen met een
rijsnelheid van 70 km/uur en hoger.
Gelet op de wettelijke toegestane rijsnelheid van 80 km/uur of hoger op de Groene Kruisweg en de
Rijksweg A4-Zuid is een variabele reductie van toepassing van 2, 3 of 4 dB (afhankelijk van de
geluidsbelasting zonder reductie).
Beoordeling wegverkeerslawaai
In het kader van de Richtlijn omgevingslawaai zijn voor de gemeente Albrandswaard de
Geluidsbelastingkaarten Tweede tranche opgesteld. De Geluidsbelastingkaarten zijn opgesteld op
basis van de verkeersgegevens uit het beoordelingsjaar 2011.
Voor wegverkeerslawaai zijn geluidscontouren weergegeven op een beoordelingshoogte van 4 m
boven plaatselijk maaiveld, waarbij geen rekening is gehouden met de geluidreductie overeenkomstig
artikel 110g Wgh. De ervaring leert dat het verkeer in de jaren toeneemt. Om die reden is in deze

beschouwing rekening gehouden met een groei van het verkeer die resulteert in een geluidtoename
van circa 2 dB.
In de Geluidsbelastingkaarten zijn de geluidsbelastingen inzichtelijk gemaakt voor de Groene
Kruisweg afzonderlijk en de gemeentelijke wegen afzonderlijk. Gezien de ligging van de locatie
worden de nieuwe woningen gesitueerd binnen de 55 dB-contour door het verkeer op de Groene
Kruisweg. Dit betekent dat de woningen een overschrijding ondervinden van de voorkeurswaarde van
48 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. Op de volgende
afbeelding zijn de geluidscontouren van de Groene Kruisweg rondom het plangebied weergegeven.

Beoordeling industrielawaai
Voor het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ is de zogenoemde ‘T+-contour’ van toepassing voor het
planologisch aandachtsgebied rondom het industrieterrein. Deze T+-contour bepaald in het kader van
het saneringsprogramma dat op 22 december 1997 is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de
provincie Zuid-Holland.

In de notitie ‘Bepaling hogere waarden Wgh industrielawaai Waal-/Eemhaven’ is omschreven welke
werkwijze moet worden gehanteerd voor het vaststellen van hogere waarden als het bouwplan is
gelegen binnen de T+-contour.
De locatie Poortugaal-West is gelegen in het ‘gebied voor standaard onderzoek’. Voor het bepalen
van de geluidsbelastingen in dit gebied, kan gebruik worden gemaakt van de geluidscontouren, welke
zijn berekend op basis van het ‘Bronnenmodel 2025 Waal-/ Eemhaven. Op de volgende afbeelding is
het plangebied met de T+-contouren weergegeven.
De zone van het industrieterrein is gelegen over het noordelijke gedeelte van de locatie. Gelet op de
bepaalde geluidcontouren is de 51 dB(A) geluidscontour over de locatie gelegen. Dit betekent dat de

nieuwe woningen een geluidbelasting ondervindt van maximaal 52 dB(A).
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.
De locatie Poortugaal-West is eveneens gelegen in de zone van het industrieterrein ‘Botlek/Pernis’.
Voor dit industrieterrein is in 1997 een Saneringsprogramma opgesteld. Uit de saneringscontouren
blijkt dat de locatie is gelegen in het gebied tussen de zonegrens en de 55 dB(A)-contour.
In de Handleiding bouwplanmodel Botlek-Pernis; versie BP-11-01 is aangegeven op welke wijze de
geluidbelasting dient te worden berekend voor het gebied tussen de zonegrens en de 55 dB(A)contour. Uit die berekening blijkt dat ter plaatse van de locatie de geluidsbelasting niet hoger zal zijn
dan de voorkeurswaarde van 50 dB(A).
Conclusie
Uit deze quickscan geluid blijkt dat woningbouw binnen de locatie Poortugaal-West plaats kan vinden
binnen het kader van de Wet geluidhinder.
Bij de ruimtelijke procedure moet een akoestisch onderzoek naar wegverkeers- en industrielawaai
worden uitgevoerd op basis waarvan de definitieve geluidsbelasting worden berekend, wordt getoetst
aan het hogere waarde beleid en waar nodig een hogere grenswaarde wordt vastgesteld.
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Conform de beleidsregels van het waterschap dient vanaf een toename van 500 m compenserende
waterberging toegepast.

De toename aan bebouwing en overige verharding dient voor 10% te worden gecompenseerd in de
vorm van extra oppervlaktewater.
Tuinen tellen voor 50% mee als verharding.

Huidig

Nieuw

Plangebied
Bebouwd
Verhard
Groen
Water
Overig

44569
0
0
42069
2500
0

44569
15414
9080
9343
10732
0

TOTAAL onverhard
TOTAAL verhard
TOTAAL tuin

42069
0

9343
24494

COMPENSATIE VEREIST?
TOTAAL benodigd (indien vereist)

Verschil

Benodigd

-32726
24494
0

2449,4
0
ja

2449,4

In het plan dient tenminste 2450 m² oppervlaktewater te worden gecompenseerd. Het plan voldoet
hier ruimschoots aan.
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Voor de locatie Poortugaal-West is gekeken naar de effecten op de mobiliteit in en nabij het
plangebied. Het plangebied kan worden ontsloten via Oedenvliet, Ouwelandsestraat en de Heuvel.
Het verkeer wordt verder ontsloten op de Groene Kruisweg. Op de buurtontsluiting geldt een
snelheidsregime van 30 km/u. Onderzocht dient te worden of de huidige infrastructuur ter plaatse van
de Kerkachterweg-Kerkweg-Groene Kruisweg afdoende capaciteit heeft om de ontwikkeling te kunnen
dragen. Infrastructurele ingrepen aan de ontsluitingswegen verdient nadere aandacht.
Om inzicht te verkrijgen in de verkeersaantrekkende werking van het project is de CROW-online tool
gebruikt. In deze tool wordt met behulp van de CROW-uitgave 317 de verkeersbewegingen en
parkeerbehoefte bepaalt. De resultaten van deze tool zijn hierna opgenomen.
De maatgevende verkeersgeneratie door het project bedraagt circa 625 motorvoertuigen per etmaal
(mvt/et). Het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen bedraagt circa 130 tot 200. Dit kan in het
plangebied worden opgevangen.
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Aanleiding/Doel
De gemeente Albrandswaard wil graag woningbouw realiseren voor de opvang van
statushouders. Hiertoe is een studie verricht naar de haalbaarheid voor woningbouw op
negen locaties. Een van de locaties die in beeld is als opvanglocatie is Essendael. Voor de
gemeente speelt nu de vraag:
‘Welke aandachtpunten en belemmeringen gelden bij woningbouwontwikkeling van de
locatie Essendael?’’
Het doel van deze notitie is het inzichtelijk maken wat de (on)mogelijkheden zijn op deze
locatie voor woningbouw. Dit is deels reeds uitgevoerd in het kader van een quickscan naar
de negen zoeklocaties. Deze notitie is een nadere uitwerking hiervan. De conclusie en
bevindingen zijn verbeeld in een stoplichtenkaart. Deze notitie bevat de nodige
achtergrondinformatie die is gebruikt als input voor het opstellen van de kaart.
Welke uitgangspunten worden gehanteerd bij de nadere uitwerking
Welke aspecten zijn van belang? (geluid, externe veiligheid, A4, archeologie, etc.)
Voor de betreffende de locatie zijn de volgende aspecten beschouwd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beleid (rijk, provincie, regio, gemeente)
Externe veiligheid
Geluidsaspecten
Waarde – Archeologie
Luchtkwaliteit – berekening NIBM tool
Watertoets
Natuur
M.e.r.-beoordeling
Bedrijven en milieuzonering

Locatie
De wijk Essendael in het zuidoosten van de kern Rhoon. De wijk wordt begrensd door de
Tijsjesdijk aan de westkant, de Rijsdijk aan de noorzijde, de Omloopseweg aan de oostkant
en de Essendijk ten zuiden van het gebied. In de zuidoosthoek liggen sportvelden. Aan de
Tijsjesdijk en Rijsdijk liggen een aantal dijkwoningen en (voormalig) agrarische bedrijven.
Via de Van Gogh Allee wordt de wijk ontsloten op de Rijsdijk en de Rivierweg (richting de
N492)

Samenvatting
De beoogde ontwikkeling past binnen het gestelde ten aanzien van het rijks-, provinciaal en
gemeentelijk beleid. Woningbouw op deze locatie is reeds toegestaan binnen de kaders van
het geldende bestemmingsplan. Het is mogelijk om op deze locatie 2 bouwvolumes van elk
20 woningen te realiseren.
Daarnaast kan het bouwplan van de reeds verleende vergunning voor het zorgcomplex
(bestemming Maatschappelijk met wonen) worden aangepast zodat 40 zelfstandige
woningen worden mogelijk gemaakt. Dit maakt de locatie geschikt om snel over te gaan tot
ontwikkeling.
• Externe Veiligheid
De nabij de locatie Essendael gelegen DPO-leiding levert geen belemmeringen op voor de
realisatie van woningen op deze locatie.
• Bedrijven en Milieuzonering
Het projectgebied valt voor een groot gedeelte binnen de contour van de sportvelden die ten
oosten van het gebied liggen. Aanvullend onderzoek is nodig of dichter tegen de sportvelden
gebouwd mag worden.
• Flora en fauna
Het plangebied en met name de essenlaan op de Essendijk vormen mogelijk het
foerageergebied van vleermuizen. In of nabij het plangebied komen mogelijk vogels tot
broeden. Met beide soorten dient rekening gehouden te worden, maar deze staan
ontwikkelingen ter plaatse niet in de weg. Wel dient eerst een veldonderzoek te worden
uitgevoerd, om de aanwezigheid van overige soorten, zoals beschermde vaatplanten, uit te
kunnen sluiten. De ontwikkelingen hebben geen effect op natuurgebieden.
• Luchtkwaliteit
Het bouwprogramma op de locatie Essendael aan te merken als een ontwikkeling die Niet In
Betekenende Mate bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit (wettelijke regeling).
Er zijn in de toekomst geen overschrijdingen van de grenswaarden zijn te verwachten.
• Vormvrije m.e.r.-beoordeling
Uit een vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat nader onderzoek in het kader van de m.e.r. niet
benodigd is.
• Geluid
De locatie Essendael is gelegen in de zone van de Essendijk en het industrieterrein ‘Waal-/
Eemhaven’. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de doorgaande 30 km/uurweg (Willem De Kooning Allee) in de beoordeling meegenomen. De maximale
ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Ook voor industrielawaai zijn er geen
belemmeringen voor de beoogde ontwikkeling.
• Water
Vanuit het waterschap geldt een compensatieplicht voor oppervlakte water. Deze
compensatie bedraagt circa 420m². Dit kan binnen het plangebied ruimschoots worden
opgenomen.

• Mobiliteit
Ten aanzien van de mobiliteit is de verkeersgeneratie en de parkeervraag bepaald. De
parkeerbehoefte kan binnen het plangebied worden opgevangen. De verkeersgeneratie leidt
niet tot onevenredige belemmeringen ten aanzien van de verkeersafwikkeling. De bestaande
infrastructuur voorziet reeds in een dergelijke toename van verkeer.
• Bodem en Archeologie
Zowel voor bodem als voor archeologie dient nader onderzoek plaats te vinden. Deze dienen
ten tijde van het opstellen van een eventuele ruimtelijke procedure te worden uitgevoerd.
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Rijksniveau
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
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.
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
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
Het Barro vormt gezien het voorgaande geen belemmering voor de haalbaarheid van deze
ontwikkeling.
Provinciaal niveau
Provinciale structuurvisie; Visie op Zuid-Holland, ontwikkelen met schaarse ruimte
Op basis van de Wro moeten gemeenten, provincies en Rijk hun beleid neerleggen in één of meer
structuurvisies. Het provinciebestuur van Zuid-Holland heeft ervoor gekozen één integrale ruimtelijke
structuurvisie voor Zuid-Holland te ontwikkelen. Het uitgangspunt is “lokaal wat kan, provinciaal wat
moet”. In de provinciale structuurvisie geeft de provincie aan wat zij als provinciaal belang beschouwt
en hoe zij daarop wil gaan sturen. De provinciale structuurvisie werd op 2 juli 2010 vastgesteld.
Inmiddels zijn ook een eerste herziening en jaarlijkse actualiseringen vastgesteld. De structuurvisie
bevat het ruimtelijk beleid tot 2020 met een doorkijk naar 2040. Het accent ligt op sturing vooraf en
sturing op kwaliteit.

Provinciale Verordening Ruimte; ontwikkelen met schaarse ruimte
Om het provinciale ruimtelijke belang - zoals beschreven in de provinciale structuurvisie - te kunnen
uitvoeren is, onder meer, de provinciale verordening opgesteld. In de provinciale verordening zijn de
zaken die generiek van aard zijn (relevant voor alle gemeenten of een bepaalde groep gemeenten) en
in eerste instantie vooral een werend of beperkend karakter hebben vastgelegd. De provincie acht de
borging hiervan van groot belang. Tevens zijn de nationale belangen zoals vastgelegd in het Barro
ook in de provinciale verordening opgenomen ten behoeve van een doorwerking in de gemeentelijke
bestemmingsplannen. Tot slot zijn in de verordening regels gesteld over de inhoud van
bestemmingsplannen en de inhoud van de toelichting van bestemmingsplannen. De verordening heeft
slechts betrekking op een beperkt aantal onderwerpen. Bij het opstellen van bestemmingsplannen
dient daarom ook rekening te worden gehouden met ander provinciaal beleid. Bovendien moet
worden voldaan aan de overige wet- en regelgeving. In het bestemmingsplan dient rekening te
worden gehouden met de in het zuiden liggende regionale waterkering. Deze waterkering ligt op de
Albrandswaardsedijk en loopt over in de Zegenpoldersedijk. Ook grenst het plangebied aan een
stiltegebied. De gehele kern is aangewezen als een kantorenlocatie. Ook is overal perifere
detailhandel toegestaan. Al laatste bevindt zich in deelgebied ‘Essendael’ een gebied met een hoge
archeologische waarde. De waterkering wordt op zowel de planverbeelding als in de planregels
opgenomen. Het aangrenzende stiltegebied betekent dat binnen een zone van 500 meter geen luchtof helihaven mag worden gerealiseerd. Een lucht- of helihaven wordt in dit bestemmingsplan niet
mogelijk gemaakt. Ook maken de bestemmingen ‘Kantoor’, ‘Centrum’ en ‘Detailhandel’ kantoren of
perifere detailhandel mogelijk. Nieuwe kantoren groter dan een vloeroppervlak van 1.000 m2 zijn in dit
bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt. Als laatste is het gebied met een hoge archeologische
waarde opgenomen op de planverbeelding en de regels.
Gezien het voorgaande vormt de verordening ruimte geen belemmering voor de haalbaarheid van
deze ontwikkeling.
Gemeentelijk niveau
Bestemmingsplan Rhoon Dorp 2013
Het plangebied maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan ‘’Rhoon Dorp 2013’’. Op het plangebied
zijn twee bestemmingen terug te vinden, namelijk ‘’Woongebied’’ en ‘’Maatschappelijk’’. Dit houdt in
dat er voor de bestemming maatschappelijk een bestemmingswijziging naar wonen moet plaats
vinden.
Woonvisie
Essendael is in de woonvisie specifiek benoemd. Essendael is een uitleglocaties waar, gezamenlijk, in
totaal nog ruimte was voor 300 woningen. Daarnaast is binnen Rhoon nog ruimte gereserveerd voor
80 extra woningen tot 2020.
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Het projectgebied valt voor een groot gedeelte binnen de contour van de sportvelden die ten oosten
van het gebied liggen. De huidige sportvelden bezitten een VNG-richtafstand van 50 meter. De
gemeente is voornemens de sportvelden uit te plaatsen naar een ander gebied. Als deze uitplaatsing
van de sportvelden plaats gaat vinden, is het uitvoeren van een nader onderzoek niet benodigd. Zodra
de uitplaatsing van de sportvelden niet zal gebeuren is er voor dit projectgebied nader onderzoek
benodigd.
Opmerking: Deze locatie staat in relatie met de ontwikkeling aan de Omloopseweg.

Afbeelding: VNG richtafstand; groene lijn: 50-meter contour
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Externe veiligheid gaat over de invloed van het transport of opslag van gevaarlijke stoffen op de
omgeving. Met de voorgenomen ontwikkeling wordt de realisatie van nieuwe kwetsbare objecten
mogelijk gemaakt.
Wettelijk kader
Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving kunnen
opleveren. Bij de (her)inrichting van een gebied bepaalt de externe veiligheidssituatie mede de
ruimtelijke (on)mogelijkheden.
In het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gelezen in samenhang met de regels omtrent
externe veiligheid moet worden onderzocht of er sprake is van aanwezigheid van risicobronnen in de
nabijheid van de locatie waarop het Wro besluit betrekking heeft en dienen het plaatsgebonden risico
(PR) en het groepsrisico (GR), en de eventuele toename hiervan, berekend te worden.
Kwetsbare objecten
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) regelt in artikel 1 wat beperkt kwetsbare en kwetsbare
objecten zijn. Kwetsbaar is een object als een grote hoeveelheid personen (>50), of als personen
gedurende een groot deel van de dag, aanwezig zijn. Een woning is meestal een beperkt kwetsbaar
object.
Plaatsgebonden risico (PR)
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.
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Voor kwetsbare objecten wordt in zowel bestaande als nieuwe situaties het niveau van 10 per jaar
als grenswaarde gehanteerd. Nieuwe beperkt kwetsbare objecten zijn alleen toegestaan onder een
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gewichtige motivering. Bestaande beperkt kwetsbare objecten zijn toegestaan binnen de PR 10
contour.
Groepsrisico (GR)
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. Voor het bevoegd gezag geldt met
betrekking tot het GR wel een verantwoordingsverplichting.
Verantwoording groepsrisico
Binnen het invloedsgebied geldt dat voor ieder ruimtelijk plan groepsrisicoverantwoording verplicht is.
Een verantwoording is een kwalitatieve beschrijving over de waarde van het groepsrisico,
maatregelen, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. Het advies van de regionale brandweer speelt
hierbij een belangrijke rol. Bij complexe projecten ligt doorgaans een proces van overleg met
veiligheidsdeskundigen ten grondslag.
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).
-6
Daarmee zijn nieuwe kwetsbare objecten binnen de PR 10 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 opgenomen
in een regeling, de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb).
Beschouwing risicobronnen
Op de onderstaande afbeelding is een uitsnede van de risicokaart is te zien. Op deze afbeelding zijn
de risicobronnen rondom de locatie Essendael weergegeven.

Afbeelding: risicobronnen nabij zoekgebied
DPO leiding
Ten zuiden van het plangebied bevindt zich de een DPO-leiding, waardoor kerosine wordt
getransporteerd. In de onderstaande tabel zijn de eigenschappen van de leiding weergegeven.
Tabel 1: Eigenschappen DPO leiding
Eigenaar
Leidingnaam
Defensie Pijpleiding
P32_1 DPO
Organisatie (DPO)

Diameter
273,05 mm

Druk
80 bar

-6

Datum laatste mutatie
14-03-2011
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Volgens de risicokaart is langs deze leiding geen PR 10 -contour en geen PR 10 -contour (komt
overeen met het invloedsgebied) aanwezig. Daardoor leveren de PR en GR geen belemmering op
voor woningbouw in het plangebied.
Voor de bereikbaarheid van de DPO-leiding is langs de leiding een belemmeringenstrook aanwezig
van 5 meter aan weerszijde van de leiding. Binnen deze leiding mag niet gebouwd worden. Omdat
deze strook niet in het plangebied is gelegen vormt dit eveneens geen belemmering.
Conclusie
De nabij de locatie Essendael gelegen DPO-leiding levert geen belemmeringen op voor de realisatie
van woningen op deze locatie.

Flora en fauna
Project
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Voor de locatie Essendael is een bureaustudie uitgevoerd naar de mogelijke gevolgen voor de flora en
fauna in en nabij het plangebied. Hieronder zijn de resultaten weergegeven.
Soorten
• Voor vleermuizen geldt dat het plangebied een functie kan hebben als foerageergebied. Deze
eventuele functie wordt naar verwachting echter niet aangetast door de voorgenomen
ontwikkeling, terwijl er voldoende geschikt jachtgebied in de omgeving aanwezig is. Er zijn
geen vaste verblijfplaatsen aanwezig in het plangebied. Mogelijk vormt de essenlaan op de
Essendijk ten zuiden van het plangebied de geleiding van een vliegroute van vleermuizen. De
essenlaan wordt echter niet door de ontwikkeling aangetast. Tijdelijke en permanente
verlichting dient aan de zijde van de Essendijk niet omhoog te schijnen (in de richting van de
bomen op de Essendijk) in verband met foeragerende of passerende vleermuizen.
• In of nabij het plangebied komen mogelijk vogels tot broeden. Voor alle inheemse
vogelsoorten (dus ook die soorten die geen jaarrond beschermde vaste verblijfplaatsen
hebben) geldt dat ze zijn beschermd door de Ffw en dat rekening dient te worden gehouden
met het broedseizoen. Er mag derhalve niet met verstorende werkzaamheden worden
begonnen in het broedseizoen, dat ongeveer van half maart tot half juli loopt (soortspecifiek),
tenzij door een deskundige is vastgesteld dat op dat moment ter plaatse van de
werkzaamheden geen vogels broeden. Jaarrond beschermde vaste verblijfplaatsen van
vogels zijn niet aanwezig in het plangebied. Er is een kleine kans op aanwezigheid van een
jaarrond beschermde vaste verblijfplaats in de essenlaan op de Essendijk ten zuiden van het
plangebied. Bij start van de bouwwerkzaamheden buiten het broedseizoen is echter
uitgesloten dat verstoring optreedt.
• Mogelijk komen beschermde vaatplanten als Glad biggenkruid voor. Dit dient nader te worden
onderzocht in het veld.
Gebieden
• Voor alle locaties geldt dat stikstof geen negatief effect heeft op Natura 2000. Andere effecten
op Natura 2000 treden gezien de ruime afstand evenmin op.
• Geen van de locaties ligt in de EHS / NNN (Natuurnetwerk Nederland).

Luchtkwaliteit
Project
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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 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 in belangrijke mate 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 (NO 2 ), fijnstof (PM 10 ) en zeer
fijnstof (PM 2,5 ) de belangrijkste stoffen. De in de Wet luchtkwaliteit gestelde norm voor NO 2 en PM 10
jaargemiddelde grenswaarde is voor beide stoffen 40 µg/m3. Daarnaast mag de PM 10 24
3
uurgemiddelde grenswaarde van 50 µg/m maximaal 35 keer per jaar worden overschreden. De
3
jaargemiddelde grenswaarde voor zeer fijnstof (PM 2,5 ) bedraagt 25 µg/m .
Naast de introductie van het NSL is het begrip ‘niet in betekenende mate bijdragen’ (NIBM) een
belangrijk onderdeel van de Wet luchtkwaliteit. Een project draagt NIBM bij aan de verslechtering van
de luchtkwaliteit als de NO 2 en PM 10 jaargemiddelde concentraties niet meer toenemen dan 1,2
3
µg/m . In dat geval is de ontwikkeling als NIBM te beschouwen.
Een ruimtelijke ontwikkeling kan volgens de Wet luchtkwaliteit doorgang als:
- 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.
Beoordeling luchtkwaliteit
In de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdrage (luchtkwaliteitseisen)’ (Regeling NIBM) zijn voor
verschillende functiecategorieën cijfermatige kwantificaties opgenomen, waarbij een ontwikkeling als
een NIBM-project kan worden beschouwd. Deze categorieën betreffen landbouwinrichtingen,
spoorwegemplacementen, kantoorlocaties, woningbouwlocaties en een combinatielocatie van
woningbouw en kantoren. De cijfermatige kwantificatie voor een woningbouwplan bedraagt 1.500
woningen bij één ontsluitingsweg.
Uit de stedenbouwkundige verkenning blijkt dat de locatie Essendael is geschikt voor de realisatie van
72 tot 90 woningen. Dit aantal is ruimschoots lager dan de gestelde cijfermatige kwantificatie voor
woningbouw. Om die reden is het bouwprogramma op de locatie Essendael aan te merken als een
ontwikkeling die NIBM bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Toetsing aan de
grenswaarden van de Wet luchtkwaliteit is niet aan de orde.
Goede ruimtelijke ordening (NSL-monitoringstool)
In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de jaargemiddelde concentraties NO 2 , PM 10 en
PM 2,5 in de omgeving van de locatie Essendael inzichtelijk gemaakt. Deze concentraties zijn
afkomstig uit de NSL-monitoringstool 2015. In deze tool is onder andere de Essendijk en de Van Gogh
Allee opgenomen. In de volgende tabel zijn de concentraties NO 2 , PM 10 en PM 2,5 weergegeven voor
het peiljaar 2015.

Tabel: Overzicht concentraties NO 2 , PM 10 en PM 2,5 , locatie Essendael.
GrensStof
2015
waarde
3
NO 2 jaargemiddelde concentratie
40 µg/m
24 µg/m3
3
PM 10 jaargemiddelde concentratie
40 µg/m
21 µg/m3
PM 10 24 uurgemiddelde concentratie
35 dagen
9 dagen
PM 2,5 jaargemiddelde concentratie
25 µg/m3
14 µg/m3

2020

2030
3

20 µg/m
20 µg/m3
8 dagen
13 µg/m3

17 µg/m3
19 µg/m3
7 dagen
11 µg/m3

Uit de voorgaande tabel blijkt dat de concentraties NO 2 , PM 10 en PM 2,5 ruim lager zijn dan de
gestelde grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit. Vanwege de trend dat in de toekomst de emissies
en de achtergrondconcentraties van deze stoffen zullen dalen, zijn er in de toekomst geen
overschrijdingen van de grenswaarden zijn te verwachten.

Vormvrije m.e.r.-beoordeling
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Kader
Op 1 april 2011 is het nieuwe Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Een belangrijke
wijziging die daarin is aangebracht, is dat voor de vraag of een m.e.r.-beoordelingsprocedure moet
worden doorlopen, toetsing aan de drempelwaarden in de D-lijst niet toereikend is. Indien een activiteit
een omvang heeft die onder de grenswaarden ligt, dient op grond van de selectiecriteria in de EEGrichtlijn milieu-effectbeoordeling te worden vastgesteld of belangrijke nadelige gevolgen van de
activiteit voor het milieu kunnen worden uitgesloten. Pas als dat het geval is, is de activiteit niet m.e.r.(beoordelings)plichtig.
Bij het uitvoeren van de (vormvrije) m.e.r.-beoordeling worden de selectiecriteria van de Europese
richtlijn gevolgd. De criteria van bijlage III van de richtlijn omvatten:
•
De kenmerken van de activiteit, onder andere omvang en cumulatie.
•
De plaats waar de activiteit wordt verricht; de kenmerken van het plangebied in relatie met
kwetsbaarheid van de omgeving.
•
De kenmerken van de gevolgen van de activiteit; mogelijke effecten van de activiteit.
Afweging en conclusie
De ontwikkeling beoogd een programma variërend van 72 tot maximaal 90 woningen. Ingevolge 11.2
van de D-lijst behorende bij het Besluit m.e.r. dient voor een bestemmingsplan een m.e.r.-beoordeling
te worden verricht voor situaties waarin het bestemmingsplan voorziet in de aanleg, wijziging of
uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject (waaronder woningen) met inbegrip van de bouw
van winkelcentra of parkeerterreinen. Daarbij geldt als drempelwaarde dat deze activiteit betrekking
heeft op 2000 woningen of meer.
Voor Essendael zijn maximaal 90 woningen beoogd in een omgeving die zich kenmerkt als een
woongebied met de daarbij behorende functies. Nu er ruim onder deze drempelwaarde wordt
gebleven is er van een m.e.r.-plicht of een m.e.r.-beoordelingsplicht geen sprake.
Zoals hierboven beschreven rest dan nog de vraag of er vanuit de vormvrije m.e.r.-beoordeling
zodanig bijzondere effecten naar voren komen dat er alsnog een m.e.r. zou moeten worden verricht.
Kijkende naar de beperkte omvang van het project zijn de effecten hiervan te verwaarlozen. Voorts is
het plangebied ook niet gelegen in of in de nabijheid van een kwetsbaar gebied of een gebied met
hoge ecologische waarden.
Gelet op deze vormvrije m.e.r.-beoordeling wordt dan ook geconcludeerd dat er geen aanleiding
bestaat nader onderzoek uit te voeren in het kader het m.e.r.

Geluid
Project
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Kader
De Wet geluidhinder (Wgh) verlangt inzicht in de akoestische effecten bij de realisatie van nieuwe
geluidsgevoelige objecten, zoals de realisatie van woningen.
De locatie Essendael is gelegen in de zone van de Essendijk en het industrieterrein ‘Waal-/
Eemhaven’. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de doorgaande 30 km/uur-weg (Willem
De Kooning Allee) in de beoordeling meegenomen.
In het geval nieuwe woningen worden gerealiseerd binnen een zone van een weg of 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
burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard bevoegd tot het vaststellen van
hogere waarden.
In tabel 1 is aangegeven wat de voorkeurswaarde en de maximale ontheffingswaarde is voor nieuwe
woningen in stedelijk gebied door wegverkeerslawaai en industrielawaai.
Tabel 1: Grenswaarden locatie Essendael
Voorkeurswaarde

*

Maximale ontheffingswaarde

Weg

48 dB (art. 82, lid 1 Wgh)

63 dB (art. 83, lid 2 Wgh)

Industrie

50 dB(A) (art. 57, lid 1 Wgh)

55 dB(A) (art. 59 Wgh) *

Onder voorwaarden is de maximale ontheffingswaarde 60 dB(A), de zogenoemde zeehavennorm.

Op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst afneemt,
mogen de berekende geluidsbelastingen op de gevels worden gereduceerd. Volgens artikel 110g
Wgh is deze reductie variërend van 2 dB tot maximaal 4 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.
Gelet op de wettelijke toegestane rijsnelheid op de eerder genoemde wegen (allen lager dan 70
km/uur), is een reductie van 5 dB van toepassing voor al deze wegen.
Beoordeling wegverkeerslawaai
In het kader van de Richtlijn omgevingslawaai zijn voor de gemeente Albrandswaard zijn de
Geluidsbelastingkaarten Tweede tranche opgesteld. De geluidsbelastingkaarten zijn opgesteld op
basis van de verkeersgegevens uit het beoordelingsjaar 2011.
Voor wegverkeerslawaai zijn geluidscontouren weergegeven op een beoordelingshoogte van 4 meter
boven plaatselijk maaiveld, waarbij geen rekening is gehouden met de toegestane geluidreductie
overeenkomstig artikel 110g Wgh. De ervaring leert dat het verkeer in de jaren toeneemt. Om die
reden is in deze beschouwing rekening te houden met een groei van het verkeer die resulteert in een
geluidtoename van circa 2 dB.
Gelet op de verkavelingsprincipes worden de nieuwe woningen gesitueerd binnen de 50 dB-contour,
waardoor de voorkeurswaarde van 48 dB niet wordt overschreden. Op de volgende afbeelding zijn de
geluidscontouren voor wegverkeerslawaai uit de Geluidsbelastingkaarten rondom het plangebied
weergegeven.
De nieuwe woningen worden gesitueerd binnen de 50 dB-contour langs de Willem de Kooning Allee,
waardoor het verkeer op deze weg geen belemmering oplevert voor de nieuwe woningen.

Beoordeling industrielawaai
Voor het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ is de zogenoemde ‘T+-contour’ van toepassing voor het
planologisch aandachtsgebied rondom het industrieterrein. Deze T+-contour bepaald in het kader van
het saneringsprogramma dat op 22 december 1997 is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de
provincie Zuid-Holland.
In de notitie ‘Bepaling hogere waarden Wgh industrielawaai Waal-/Eemhaven’ is omschreven welke
werkwijze moet worden gehanteerd voor het vaststellen van hogere waarden als het bouwplan is
gelegen binnen de T+-contour.
De locatie Essendael is gelegen in het ‘gebied voor standaard onderzoek’. Voor het bepalen van de
geluidsbelastingen in dit gebied, kan gebruik worden gemaakt van de geluidscontouren, welke zijn
berekend op basis van het ‘Bronnenmodel 2025 Waal-/ Eemhaven. Op de volgende afbeelding is het
plangebied met de T+-contouren weergegeven.

Gelet op de bepaalde geluidscontouren is de 51 dB(A) geluidscontour over de locatie gelegen. Dit
betekent dat de nieuwe woningen een geluidsbelasting ondervindt van maximaal 52 dB(A).
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.
Conclusie
Uit deze quickscan geluid blijkt dat woningbouw binnen de locatie Essendael plaats kan vinden binnen
het kader van de Wet geluidhinder.
Bij de ruimtelijke procedure moet een akoestisch onderzoek naar wegverkeers- en industrielawaai
worden uitgevoerd op basis waarvan de definitieve geluidsbelasting worden berekend, wordt getoetst
aan het hogere waarde beleid en waar nodig een hogere grenswaarde wordt vastgesteld.

Water
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2
Conform de beleidsregels van het waterschap dient vanaf een toename van 500 m compenserende
waterberging toegepast.

De toename aan bebouwing en overige verharding dient voor 10% te worden gecompenseerd in de
vorm van extra oppervlaktewater.
Tuinen tellen voor 50% mee als verharding.
Huidig

Nieuw

Plangebied
Bebouwd
Verhard
Groen
Water
Overig

20.276
0
0
20.276
0
0

20.276
1.560
2.615
11.309
4.792
0

TOTAAL onverhard
TOTAAL verhard
TOTAAL tuin

20.276
0

11.309
4.175

COMPENSATIE VEREIST?
TOTAAL benodigd (indien vereist)

Verschil

Benodigd

-8.967
4.175
0

417,5
0
ja
417,5

In het plan dient tenminste 420 m² oppervlaktewater te worden gecompenseerd. Het plan voldoet hier
ruimschoots aan.

Mobiliteit
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Voor de locatie Essendael is gekeken naar de effecten op de mobiliteit in en nabij het plangebied. Het
plangebied wordt volledig ontsloten op de Van Gogh. Op de buurtontsluiting geldt een
snelheidsregime van 30 km/u. Via het kruispunt met de Rijsdijk wordt het gehele gebied ontsloten. De
infrastructuur voldoet in de huidige en in de toekomstige situatie ruim. Reeds in de planontwikkeling is
met woningbouw ter plaatse van het zoekgebied rekening gehouden. De infrastructuur is derhalve
afgestemd op de toename aan motorvoertuigen.
Om inzicht te verkrijgen in de verkeersaantrekkende werking van het project is de CROW-online tool
gebruikt. In deze tool wordt met behulp van de CROW-uitgave 317 de verkeersbewegingen en
parkeerbehoefte bepaalt. De resultaten van deze tool zijn hierna opgenomen.
De maatgevende verkeersgeneratie door het project bedraagt circa 600 motorvoertuigen per etmaal
(mvt/et). Het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen bedraagt circa 130 tot 200.

Notitie Nadere uitwerking zoeklocatie Omloopseweg
Project
Opdrachtgever
Adviseur KC
Werknummer
Datum
Bijlage

Zoeklocaties sociale huisvesting Albrandswaard – locatie Omloopseweg
Gemeente Albrandswaard (PvdN)
Pieter Snelders, Timothy van Bambost
103.345.00
26 oktober 2016
…

Aanleiding/Doel
De gemeente Albrandswaard wil graag woningbouw realiseren voor de opvang van
statushouders. Hiertoe is een studie verricht naar de haalbaarheid voor woningbouw op
negen locaties. Een van de locaties die in beeld is als opvanglocatie is Omloopseweg. Voor
de gemeente speelt nu de vraag:
‘Welke aandachtpunten en belemmeringen gelden bij woningbouwontwikkeling van de
locatie Omloopseweg?’’
Het doel van deze notitie is het inzichtelijk maken wat de (on)mogelijkheden zijn op deze
locatie voor woningbouw. Dit is deels reeds uitgevoerd in het kader van een quickscan naar
de negen zoeklocaties. Deze notitie is een nadere uitwerking hiervan. De conclusie en
bevindingen zijn verbeeld in een stoplichtenkaart. Deze notitie bevat de nodige
achtergrondinformatie die is gebruikt als input voor het opstellen van de kaart.
Welke uitgangspunten worden gehanteerd bij de nadere uitwerking
Welke aspecten zijn van belang? (geluid, externe veiligheid, archeologie, etc.)
Voor de betreffende de locatie zijn de volgende aspecten beschouwd:
-

Beleid (rijk, provincie, regio, gemeente)
Externe veiligheid
Geluidsaspecten - industrie
Waarde – Archeologie
Luchtkwaliteit – berekening NIBM tool
Watertoets
Natuur
Bodem
M.e.r.-beoordeling
Bedrijven en milieuzonering

Locatie
Sportcomplex de Omloop ligt in het zuidoosten van de kern Rhoon. De toegang is via de
Omloopseweg, die aan de noordkant aansluit op de Rijsdijk en aan de zuidkant op de
Essendijk. Het plangebied grenst aan de zuidkant ook op de Essendijk. Ten westen en
noorden ligt de nieuwbouwwijk Essendael. Aan de oostrand (aan de Omloopseweg) zijn nog
twee woningen gesitueerd.

Samenvatting
Woningbouw op de locatie van de sportvelden aan de Omloopseweg is mogelijk onder
voorwaarden. De ladder voor duurzame verstedelijking, het provinciaal beleid en bedrijvenen milieuzonering zijn hinderlijke aspecten. Nader onderzocht moet worden of verplaatsing
van de velden naar een andere locatie mogelijk is (zowel qua eigendomssituatie als beleid).
De locatie leent zich voor een stapsgewijze (gefaseerde) transformatie naar woningbouw en
verplaatsing van de sportvelden.
• Externe Veiligheid
De nabij de locatie Omloopseweg gelegen DPO-leiding levert geen belemmeringen op voor
de realisatie van woningen op deze locatie.
• Bedrijven en Milieuzonering
Bij het uitplaatsen van de sportvelden naar een ander gebied dient ook hier rekening
gehouden te worden met de VNG-richtafstand van 50 meter die de sportvelden hebben. Bij
bijvoorbeeld het uitplaatsen van de sportvelden naast of nabij woningen die nader onderzoek
gedaan te worden
• Flora en fauna
Het plangebied is geschikt voor soorten als egel, kleine marterachtigen en vormt mogelijk het
foerageergebied van vleermuizen. In of nabij het plangebied komen mogelijk vogels tot
broeden. Met deze soorten dient rekening gehouden te worden, maar deze staan
ontwikkelingen ter plaatse niet in de weg. Wel dient eerst een veldonderzoek te worden
uitgevoerd, om de aanwezigheid van overige soorten, zoals ook beschermde vaatplanten, uit
te kunnen sluiten. De ontwikkelingen hebben geen effect op natuurgebieden.
• Luchtkwaliteit
Het bouwprogramma op de locatie Omloopseweg aan te merken als een ontwikkeling die
Niet In Betekenende Mate bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit (wettelijke
regeling). Er zijn in de toekomst geen overschrijdingen van de grenswaarden zijn te
verwachten.
• Vormvrije m.e.r.-beoordeling
Uit een vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat nader onderzoek in het kader van de m.e.r. niet
benodigd is.
• Geluid
Verkennend onderzoek is gedaan naar de geluidsbelasting op de locatie. Uit dit onderzoek
blijkt dat woningbouw binnen de locatie Omloopseweg plaats kan vinden binnen het kader
van de Wet geluidhinder.Bij de ruimtelijke procedure moet een akoestisch onderzoek naar
wegverkeers- en industrielawaai worden uitgevoerd op basis waarvan de definitieve
geluidsbelasting worden berekend, wordt getoetst aan het hogere waarde beleid en waar
nodig een hogere grenswaarde wordt vastgesteld.
• Water
Vanuit het waterschap geldt een compensatieplicht voor oppervlakte water. In het plan dient
tenminste 5.680 m² oppervlaktewater te worden gecompenseerd. Het plan voldoet hier
ruimschoots aan.

• Mobiliteit
Ten aanzien van de mobiliteit is de verkeersgeneratie en de parkeervraag bepaald. De
parkeerbehoefte kan binnen het plangebied worden opgevangen. De verkeersgeneratie leidt
niet tot onevenredige belemmeringen ten aanzien van de verkeersafwikkeling.
• Bodem en Archeologie
Zowel voor bodem als voor archeologie dient nader onderzoek plaats te vinden. Deze dienen
ten tijde van het opstellen van een eventuele ruimtelijke procedure te worden uitgevoerd.

Beleid
Project
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Bedrijven en milieuzonering
Project

Zoeklocaties sociale huisvesting Albrandswaard – locatie Omloopseweg

Om deze locatie te bebouwen worden de sportvelden verplaatst naar de oostzijde van de
Omloopseweg. De huidige sportvelden bezitten een VNG-richtafstand van 50 meter. Als de nieuwe
woningen niet binnen deze afstand mogelijk worden gemaakt, is het uitvoeren van een nader
onderzoek niet benodigd.
Nader akoestisch onderzoek benodigd
In het geval de nieuwe woningen wel binnen de VNG-richtafstand van het nieuwe sportveld wordt
gerealiseerd, is het uitvoeren van een nader akoestisch onderzoek benodigd.
Opmerking
Bij het uitplaatsen van de sportvelden naar een ander gebied dient ook hier rekening gehouden te
worden met de VNG-richtafstand van 50 meter die de sportvelden hebben. Bij bijvoorbeeld het
uitplaatsen van de sportvelden naast of nabij woningen die nader onderzoek gedaan te worden.

Externe veiligheid
Project
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Externe veiligheid gaat over de invloed van het transport of opslag van gevaarlijke stoffen op de
omgeving. Met de voorgenomen ontwikkeling wordt de realisatie van nieuwe kwetsbare objecten
mogelijk gemaakt.
Wettelijk kader
Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving kunnen
opleveren. Bij de (her)inrichting van een gebied bepaalt de externe veiligheidssituatie mede de
ruimtelijke (on)mogelijkheden.
In het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gelezen in samenhang met de regels omtrent
externe veiligheid moet worden onderzocht of er sprake is van aanwezigheid van risicobronnen in de
nabijheid van de locatie waarop het Wro besluit betrekking heeft en dienen het plaatsgebonden risico
(PR) en het groepsrisico (GR), en de eventuele toename hiervan, berekend te worden.
Kwetsbare objecten
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) regelt in artikel 1 wat beperkt kwetsbare en kwetsbare
objecten zijn. Kwetsbaar is een object als een grote hoeveelheid personen (>50), of als personen
gedurende een groot deel van de dag, aanwezig zijn. Een woning is meestal een beperkt kwetsbaar
object.
Plaatsgebonden risico (PR)
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.
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Voor kwetsbare objecten wordt in zowel bestaande als nieuwe situaties het niveau van 10 per jaar
als grenswaarde gehanteerd. Nieuwe beperkt kwetsbare objecten zijn alleen toegestaan onder een
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gewichtige motivering. Bestaande beperkt kwetsbare objecten zijn toegestaan binnen de PR 10
contour.
Groepsrisico (GR)
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. Voor het bevoegd gezag geldt met
betrekking tot het GR wel een verantwoordingsverplichting.
Verantwoording groepsrisico
Binnen het invloedsgebied geldt dat voor ieder ruimtelijk plan groepsrisicoverantwoording verplicht is.
Een verantwoording is een kwalitatieve beschrijving over de waarde van het groepsrisico,
maatregelen, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. Het advies van de regionale brandweer speelt
hierbij een belangrijke rol. Bij complexe projecten ligt doorgaans een proces van overleg met
veiligheidsdeskundigen ten grondslag.
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).
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Daarmee zijn nieuwe kwetsbare objecten binnen de PR 10 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 opgenomen
in een regeling, de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb).

Beschouwing risicobronnen
Op de onderstaande afbeelding is een uitsnede van de risicokaart is te zien. Op deze afbeelding zijn de
risicobronnen rondom de locatie Omloopseweg weergegeven.

DPO leiding
Ten zuiden van het plangebied bevindt zich de een DPO-leiding, waardoor kerosine wordt getransporteerd. In de
onderstaande tabel zijn de eigenschappen van de leiding weergegeven.
Tabel 1: Eigenschappen DPO leiding
Eigenaar
Leidingnaam
Defensie Pijpleiding
P32_1 DPO
Organisatie (DPO)

Diameter
273,05 mm

Druk
80 bar
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Datum laatste mutatie
14-03-2011

-8

Volgens de risicokaart is langs deze leiding geen PR 10 -contour en geen PR 10 -contour (komt overeen met
het invloedsgebied) aanwezig. Daardoor leveren de PR en GR geen belemmering op voor woningbouw in het
plangebied.
Voor de bereikbaarheid van de DPO-leiding is langs de leiding een belemmeringenstrook aanwezig van 5 meter
aan weerszijde van de leiding. Binnen deze leiding mag niet gebouwd worden. Omdat deze strook niet in het
plangebied is gelegen vormt dit eveneens geen belemmering.
Conclusie
De nabij de locatie Omloopseweg gelegen DPO-leiding levert geen belemmeringen op voor de realisatie van
woningen op deze locatie.

Flora en fauna
Project
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Voor de locatie Omloopseweg is een bureaustudie uitgevoerd naar de mogelijke gevolgen voor de
flora en fauna in en nabij het plangebied. Hieronder zijn de resultaten weergegeven.
Soorten
• Nader onderzoek in het veld nodig naar het mogelijk voorkomen van egel en kleine
marterachtigen (bunzing, hermelijn, wezel). Voor deze soorten is vanaf 1 januari 2017
mogelijk een ontheffing noodzakelijk in Zuid-Holland.* Het is nog niet duidelijk of dit
voorkomen kan worden door te werken aan de hand van een (door de minister goedgekeurde)
gedragscode.
• Locatie heeft mogelijk een functie als foerageergebied en/of als onderdeel van en
vliegroute(s) en er kunnen vaste verblijfplaatsen aanwezig zijn in de bebouwing en bomen. Dit
dient nader te worden onderzocht in het veld.
• In of nabij het plangebied komen waarschijnlijk vogels tot broeden. Voor alle inheemse
vogelsoorten (dus ook die soorten die geen jaarrond beschermde vaste verblijfplaatsen
hebben) geldt dat ze zijn beschermd door de Ffw en dat rekening dient te worden gehouden
met het broedseizoen. Er mag derhalve niet met verstorende werkzaamheden worden
begonnen in het broedseizoen, dat ongeveer van half maart tot half juli loopt (soortspecifiek),
tenzij door een deskundige is vastgesteld dat op dat moment ter plaatse van de
werkzaamheden geen vogels broeden. Mogelijk zijn ook jaarrond beschermde vaste
verblijfplaatsen van vogels aanwezig in het plangebied, in de bebouwing en bomen. Dit dient
nader te worden onderzocht in het veld, tenzij de bescherming per 1 januari komt te vervallen
(er staat niets over in de Wet natuurbescherming, maar de provincies kunnen ervoor kiezen
deze nesten alsnog te beschermen; hierover staat echter niets in de concept Verordening
uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland, dus mogelijk zijn deze nesten niet langer
jaarrond beschermd in Zuid-Holland).
• Mogelijk komen beschermde vaatplanten als Glad biggenkruid voor. Dit dient nader te worden
onderzocht in het veld.
Gebieden
• Voor alle locaties geldt dat stikstof geen negatief effect heeft op Natura 2000. Andere effecten
op Natura 2000 treden gezien de ruime afstand evenmin op.
• Geen van de locaties ligt in de EHS / NNN (Natuurnetwerk Nederland).

Luchtkwaliteit
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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 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 in belangrijke mate 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 (NO 2 ), fijnstof (PM 10 ) en zeer
fijnstof (PM 2,5 ) de belangrijkste stoffen. De in de Wet luchtkwaliteit gestelde norm voor NO 2 en PM 10
3
jaargemiddelde grenswaarde is voor beide stoffen 40 µg/m . Daarnaast mag de PM 10 24
3
uurgemiddelde grenswaarde van 50 µg/m maximaal 35 keer per jaar worden overschreden. De
jaargemiddelde grenswaarde voor zeer fijnstof (PM 2,5 ) bedraagt 25 µg/m3.
Naast de introductie van het NSL is het begrip ‘niet in betekenende mate bijdragen’ (NIBM) een
belangrijk onderdeel van de Wet luchtkwaliteit. Een project draagt NIBM bij aan de verslechtering van
de luchtkwaliteit als de NO 2 en PM 10 jaargemiddelde concentraties niet meer toenemen dan 1,2
3
µg/m . In dat geval is de ontwikkeling als NIBM te beschouwen.
Een ruimtelijke ontwikkeling kan volgens de Wet luchtkwaliteit doorgang als:
- 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.
Beoordeling luchtkwaliteit
In de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdrage (luchtkwaliteitseisen)’ (Regeling NIBM) zijn voor
verschillende functiecategorieën cijfermatige kwantificaties opgenomen, waarbij een ontwikkeling als
een NIBM-project kan worden beschouwd. Deze categorieën betreffen landbouwinrichtingen,
spoorwegemplacementen, kantoorlocaties, woningbouwlocaties en een combinatielocatie van
woningbouw en kantoren. De cijfermatige kwantificatie voor een woningbouwplan bedraagt 1.500
woningen bij één ontsluitingsweg.
Uit de stedenbouwkundige verkenning blijkt dat de locatie Sportvelden Omloopseweg is geschikt voor
de realisatie van 296 woningen voor de inbreidingsvariant. Dit aantal is ruimschoots lager dan de
gestelde cijfermatige kwantificatie voor woningbouw. Om die reden is het bouwprogramma op de
locatie Sportvelden Omloopseweg aan te merken als een ontwikkeling die NIBM bijdraagt aan de
verslechtering van de luchtkwaliteit. Toetsing aan de grenswaarden van de Wet luchtkwaliteit is niet
aan de orde.
Goede ruimtelijke ordening (NSL-monitoringstool)
In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de jaargemiddelde concentraties NO 2 , PM 10 en
PM 2,5 in de omgeving van de locatie Sportvelden Omloopseweg inzichtelijk gemaakt. Deze
concentraties zijn afkomstig uit de NSL-monitoringstool 2015. In deze tool is onder andere de
Essendijk en de Van Gogh Allee opgenomen. In de volgende tabel zijn de concentraties NO 2 , PM 10
en PM 2,5 weergegeven voor het peiljaar 2015.

Tabel: Overzicht concentraties NO 2 , PM 10 en PM 2,5 , locatie Sportvelde Omloopseweg.

Stof
NO 2 jaargemiddelde concentratie
PM 10 jaargemiddelde concentratie
PM 10 24 uurgemiddelde concentratie
PM 2,5 jaargemiddelde concentratie

Grenswaarde
3
40 µg/m
3
40 µg/m
35 dagen
3
25 µg/m

2015

2020
3

24 µg/m
3
21 µg/m
9 dagen
3
14 µg/m

2030
3

20 µg/m
3
20 µg/m
8 dagen
3
13 µg/m

3

17 µg/m
3
19 µg/m
7 dagen
3
11 µg/m

Uit de voorgaande tabel blijkt dat de concentraties NO 2 , PM 10 en PM 2,5 ruim lager zijn dan de
gestelde grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit. Vanwege de trend dat in de toekomst de emissies
en de achtergrondconcentraties van deze stoffen zullen dalen, zijn er in de toekomst geen
overschrijdingen van de grenswaarden zijn te verwachten.

Vormvrije m.e.r.-beoordeling
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Kader
Op 1 april 2011 is het nieuwe Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Een belangrijke
wijziging die daarin is aangebracht, is dat voor de vraag of een m.e.r.-beoordelingsprocedure moet
worden doorlopen, toetsing aan de drempelwaarden in de D-lijst niet toereikend is. Indien een activiteit
een omvang heeft die onder de grenswaarden ligt, dient op grond van de selectiecriteria in de EEGrichtlijn milieu-effectbeoordeling te worden vastgesteld of belangrijke nadelige gevolgen van de
activiteit voor het milieu kunnen worden uitgesloten. Pas als dat het geval is, is de activiteit niet m.e.r.(beoordelings)plichtig.
Bij het uitvoeren van de (vormvrije) m.e.r.-beoordeling worden de selectiecriteria van de Europese
richtlijn gevolgd. De criteria van bijlage III van de richtlijn omvatten:
•
De kenmerken van de activiteit, onder andere omvang en cumulatie.
•
De plaats waar de activiteit wordt verricht; de kenmerken van het plangebied in relatie met
kwetsbaarheid van de omgeving.
•
De kenmerken van de gevolgen van de activiteit; mogelijke effecten van de activiteit.
Afweging en conclusie
De ontwikkeling beoogd een programma van 80-300 woningen. Ingevolge 11.2 van de D-lijst
behorende bij het Besluit m.e.r. dient voor een bestemmingsplan een m.e.r.-beoordeling te worden
verricht voor situaties waarin het bestemmingsplan voorziet in de aanleg, wijziging of uitbreiding van
een stedelijk ontwikkelingsproject (waaronder woningen) met inbegrip van de bouw van winkelcentra
of parkeerterreinen. Daarbij geldt als drempelwaarde dat deze activiteit betrekking heeft op 2000
woningen of meer.
Voor de locatie Omloopseweg zijn totaal maximaal 300 woningen beoogd. Nu er ruim onder deze
drempelwaarde wordt gebleven is er van een m.e.r.-plicht of een m.e.r.-beoordelingsplicht geen
sprake.
Zoals hierboven beschreven rest dan nog de vraag of er vanuit de vormvrije m.e.r.-beoordeling
zodanig bijzondere effecten naar voren komen dat er alsnog een m.e.r. zou moeten worden verricht.
Kijkende naar de beperkte omvang van het project, waarbinnen 300 woningen worden toegevoegd,
zullen de effecten hiervan te verwaarlozen zijn. Voorts is het plangebied ook niet gelegen in of in de
nabijheid van een kwetsbaar gebied of een gebied met hoge ecologische waarden.
Gelet op deze vormvrije m.e.r.-beoordeling wordt dan ook geconcludeerd dat er geen aanleiding
bestaat nader onderzoek uit te voeren in het kader het m.e.r.

Geluid
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Kader
De Wet geluidhinder (Wgh) verlangt inzicht in de akoestische effecten bij de realisatie van nieuwe
geluidsgevoelige objecten, zoals de realisatie van woningen.
De locatie Omloopseweg is gelegen in de zone van de Omloopseweg, de Essendijk en het
industrieterrein ‘Waal-/ Eemhaven’. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de doorgaande
30 km/uur-weg (Van Gogh Allee) in de beoordeling meegenomen.
In het geval nieuwe woningen worden gerealiseerd binnen een zone van een weg of 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
burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard bevoegd tot het vaststellen van
hogere waarden.
In tabel 1 is aangegeven wat de voorkeurswaarde en de maximale ontheffingswaarde is voor nieuwe
woningen in stedelijk gebied door wegverkeerslawaai en industrielawaai.
Tabel 1: Grenswaarden locatie Omloopseweg.

Voorkeurswaarde

Maximale ontheffingswaarde

Weg

48 dB (art. 82, lid 1 Wgh)

63 dB (art. 83, lid 2 Wgh)

Industrie

50 dB(A) (art. 57, lid 1 Wgh)

55 dB(A) (art. 59 Wgh) *

* Onder voorwaarden is de maximale ontheffingswaarde 60 dB(A), de zogenoemde zeehavennorm.

Op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst afneemt,
mogen de berekende geluidsbelastingen op de gevels worden gereduceerd. Volgens artikel 110g
Wgh is deze reductie variërend van 2 dB tot maximaal 4 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.
Gelet op de wettelijke toegestane rijsnelheid op de eerder genoemde wegen (allen lager dan 70
km/uur), is een reductie van 5 dB van toepassing voor al deze wegen.
Beoordeling wegverkeerslawaai
In het kader van de Richtlijn omgevingslawaai zijn voor de gemeente Albrandswaard zijn de
Geluidsbelastingkaarten Tweede tranche opgesteld. De Geluidsbelastingkaarten zijn opgesteld op
basis van de verkeersgegevens uit het beoordelingsjaar 2011.
Voor wegverkeerslawaai zijn geluidscontouren weergegeven op een beoordelingshoogte van 4 meter
boven plaatselijk maaiveld, waarbij geen rekening is gehouden met de toegestane geluidreductie
overeenkomstig artikel 110g Wgh. De ervaring leert dat het verkeer in de jaren toeneemt. Om die
reden is in deze beschouwing rekening te houden met een groei van het verkeer die resulteert in een
geluidtoename van circa 2 dB.
Gelet op het verkavelingsprincipe worden de nieuwe woningen gesitueerd binnen de 55 dB-contour.
Dit betekent dat door het verkeer op de Omloopseweg de voorkeurswaarde van 48 dB wordt
overschreden ter plaatse van de woningen direct langs de Omloopseweg. De maximale
ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.
Vanwege het verkeer op de Essendijk worden de nieuwe woningen gesitueerd binnen de 50 dBcontour, waardoor de voorkeurswaarde niet wordt overschreden.
De nieuwe woningen worden gesitueerd binnen de 45 dB-contour langs de Van Gogh Allee, waardoor
het verkeer op deze weg geen belemmering oplevert voor de nieuwe woningen.

Op de volgende afbeelding zijn de geluidscontouren voor wegverkeerslawaai uit de
Geluidsbelastingkaarten rondom het plangebied weergegeven.

Beoordeling industrielawaai
Voor het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ is de zogenoemde ‘T+-contour’ van toepassing voor het
planologisch aandachtsgebied rondom het industrieterrein. Deze T+-contour bepaald in het kader van
het saneringsprogramma dat op 22 december 1997 is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de
provincie Zuid-Holland.
In de notitie ‘Bepaling hogere waarden Wgh industrielawaai Waal-/Eemhaven’ is omschreven welke
werkwijze moet worden gehanteerd voor het vaststellen van hogere waarden als het bouwplan is
gelegen binnen de T+-contour.
De locatie Omloopseweg is gelegen in het ‘gebied voor standaard onderzoek’. Voor het bepalen van
de geluidsbelastingen in dit gebied, kan gebruik worden gemaakt van de geluidscontouren, welke zijn
berekend op basis van het ‘Bronnenmodel 2025 Waal-/ Eemhaven. Op de volgende afbeelding is het
plangebied met de T+-contouren weergegeven.

Gelet op de bepaalde geluidscontouren is de 51 dB(A) geluidscontour over de locatie gelegen. Dit
betekent dat de nieuwe woningen een geluidsbelasting ondervindt van maximaal 52 dB(A). 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.
Conclusie
Uit deze quickscan geluid blijkt dat woningbouw binnen de locatie Omloopseweg plaats kan vinden
binnen het kader van de Wet geluidhinder.Bij de ruimtelijke procedure moet een akoestisch onderzoek
naar wegverkeers- en industrielawaai worden uitgevoerd op basis waarvan de definitieve
geluidsbelasting worden berekend, wordt getoetst aan het hogere waarde beleid en waar nodig een
hogere grenswaarde wordt vastgesteld.

Water
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Conform de beleidsregels van het waterschap dient vanaf een toename van 500 m compenserende
waterberging toegepast.

De toename aan bebouwing en overige verharding dient voor 10% te worden gecompenseerd in de
vorm van extra oppervlaktewater.
Tuinen tellen voor 50% mee als verharding.

Huidig

Nieuw

Plangebied
Bebouwd
Verhard
Groen
Water
Overig

96886
2200
12000
82686
0
0

96886
45356
25630
18000
7800
0

TOTAAL onverhard
TOTAAL verhard
TOTAAL tuin

82686
14200

18000
70986

COMPENSATIE VEREIST?
TOTAAL benodigd (indien vereist)

Verschil

Benodigd

-64686
56786
0

5678,6
0
ja

5678,6

In het plan dient tenminste 5.680 m² oppervlaktewater te worden gecompenseerd. Het plan voldoet
hier ruimschoots aan.

Mobiliteit
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Voor de locatie Omloopseweg is gekeken naar de effecten op de mobiliteit in en nabij het plangebied.
Het plangebied wordt volledig ontsloten op de Omloopseweg. Op deze weg geldt een snelheidsregime
van 60 km/u. Via het kruispunt met de Rijsdijk wordt het gehele gebied ontsloten. De infrastructuur
voldoet in de huidige situatie, bezien moet worden of de toekomstige verkeersbelasting geen
capaciteitsproblemen veroorzaakt op de Tijsjesdijk en Rijsdijk. In geval de voetbalvelden verdwijnen
voldoet de infrastructuur van de Omloopseweg naar verwachting aan de toekomstige
verkeersbelasting.
Om inzicht te verkrijgen in de verkeersaantrekkende werking van het project is de CROW-online tool
gebruikt. In deze tool wordt met behulp van de CROW-uitgave 317 de verkeersbewegingen en
parkeerbehoefte bepaalt. De resultaten van deze tool zijn hierna opgenomen.
De maatgevende verkeersgeneratie door het project bedraagt circa 2.200 motorvoertuigen per etmaal
(mvt/et). Het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen bedraagt circa 470 tot 700. Dit kan binnen het
plangebied worden opgevangen.

