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Vergadering B&W 6-2-2018 
 

Onderwerp: 
Verwijderen aanduiding op verbeelding bestemmingsplan "Capelle-West" 

Inhoud/strekking: 
Inleiding 
Op 4 februari 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Capelle-West" vastgesteld. Dit bestemmingsplan is vervolgens op 
9 mei 2013 in werking getreden en op 28 mei 2014 onherroepelijk geworden. 
 
Destijds is in dit bestemmingsplan voor alle bedrijven een milieucategorie indeling opgesteld. Rekening houdend met de 
bedrijfsfunctie en de directe omgeving is vervolgens bepaald welke bedrijfscategorieën er per perceel maximaal toelaatbaar is. 
Vervolgens zijn er op basis van deze verkenning (uitgevoerd door de DCMR Rijnmond) in dit bestemmingsplan een aantal zones op 
dit bedrijfsterrein vastgelegd. Tot slot is er per zone aangegeven welke bedrijfscategorieën er maximaal toegestaan zijn. Dit betekent 
dat vanaf de randen (nabij gevoelige functies zoals bijvoorbeeld wonen) een lage bedrijfscategorie is toegestaan en dat deze 
bedrijfscategorie naar mate de afstand tussen het bedrijfsperceel en de gevoelige functie toe kan nemen. 
 
Maatbestemming 
Door de DCMR Milieubeheer Rijnmond is een inventarisatie van de op het bedrijventerrein Capelle-West aanwezige bedrijven 
uitgevoerd. Voor een 13-tal bedrijven is op basis van deze inventarisatie in dit bestemmingsplan een zogenaamde maatbestemming 
opgenomen. In de toelichting van dit bestemmingsplan is op bladzijde 68 uitgelegd wat dat is, wat het inhoudt en waarom dit is 
gedaan. Deze 13 bestaande bedrijven hebben zich op grond van het oude bestemmingsplan Capelle-West 1997 ter plaatse kunnen 
vestigen. Door het opnemen van een maatbestemming kunnen deze bedrijven blijven functioneren, ondanks het gegeven dat zij niet 
in de in het bestemmingsplan "Capelle-West" opgenomen milieuzonering passen. Wel is hierbij bepaald dat bij beëindiging van de 
betreffende 'afwijkende' bedrijfsactiviteit alleen nog de ter plaatse in het bestemmingsplan opgenomen milieucategorie is toegestaan. 
De aanduiding van de 'maatbestemming' moet dan van de verbeelding van dit bestemmingsplan worden verwijderd. Als deze 
aanduiding (=een hogere milieucategorie dan in het bestemmingsplan "Capelle-West" is toegestaan) is verwijderd mogen er in het 
betreffende pand alleen bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd die in overeenstemming met de ter plaatse toegestane milieucategorie 
zijn. 
 
Huidige situatie 
Door de afdeling Stadsbeheer - Unit VTH is geconstateerd dat: 
− Poolvosweg 93 leeg en te huur staat 

(heeft nu nog de aanduiding: sportcentrum: sportschool); 
− Gemzenstraat 12-18 - er is nu een autohandel in 2e hands auto's - Car Trade NL gevestigd 

(heeft nu nog de aanduiding: specifieke vorm van bedrijf - metalen gevelelementen: een bedrijf in vervaardiging van metalen 
gevelelementen); 

− Kompasstraat nr. 4 - er is nu de citroendealer gevestigd 
(heeft nu nog de aanduiding: detailhandel volumineus - detailhandel in volumineuze goederen); 

− Radarstraat nr. 5 - er is nu aan autohandel Smits Auto's gevestigd 
(heeft nu nog de aanduiding: detailhandel volumineus - detailhandel in volumineuze goederen); 

− Radarstraat nr. 7 - er is nu een verwarmingsbedrijf gevestigd) 
(heeft nu nog de aanduiding: detailhandel volumineus - detailhandel in volumineuze goederen). 

 



974306 
 
 

 

 

Om de 'strijdige' situatie met de in het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Capelle-West" opgenomen milieuzonering op te heffen 
moet nu de aanduiding (maatbestemming) van het betreffende pand op de verbeelding van dit bestemmingsplan worden verwijderd. 
Hierdoor kunnen zich voortaan alleen nog bedrijven in dit pand vestigen die in overeenstemming met de in dit bestemmingsplan 
opgenomen milieuzonering zijn. 
 
Verwijderen aanduiding 
In de planregels van dit bestemmingsplan is in artikel 3.6 hiervoor de navolgende wijzigingsbevoegdheid opgenomen:  
"burgemeester en wethouders zijn bevoegd de aanduiding als bedoeld in lid 3.1 onder f bij bedrijfsbeëindiging te verwijderen". 
 
Financiën 
Geen financiële consequenties.  
 
Voorstel 
Uw college wordt voorgesteld om de aan de panden Poolvosweg nr. 93, Gemzenstraat nrs. 12-18, Kompasstraat nr. 4 en 
Radarstraat nrs. 5 en 7 op de verbeelding van het bestemmingsplan Capelle-West gegeven aanduiding (maatbestemming) te 
verwijderen. 
 
BIZ Capelle-West 
Op basis van een draagvlakmeting heeft uw college besloten om met ingang van 1 januari 2017 de BIZ Capelle WEST in te stellen.  
Zodoende wordt uw college ook voorgesteld om het door u te nemen besluit (verwijderen aanduiding/maatbestemming van de 
verbeelding voor een 4-tal panden van het bestemmingsplan Capelle-West) met de Stichting BIZ Capelle West te bespreken. 
 
 
Advies om te beslissen: 
1. De aan de panden Poolvosweg nr. 93, Gemzenstraat nrs. 12-18, Kompasstraat nr. 4 en Radarstraat nrs. 5 en 7 op de 

verbeelding van het bestemmingsplan Capelle-West gegeven aanduiding (maatbestemming) verwijderen; 
2. Het door u onder ad 1 genomen besluit met de Stichting BIZ Capelle WEST te bespreken. 

Opmerkingen: 
 
 

Besluit B. en W. : 6 februari 2018 
 
Het college besluit conform het voorstel. 

 


