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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

De gemeente Binnenmaas ontwikkelt met marktpartijen de ‘Wijk van je leven’ in Put-

tershoek. De ontwikkeling vordert gestaag, met steeds kleine deelgebieden met enke-

le woningen, die tot ontwikkeling worden gebracht. Hierbij is diverse malen gebleken 

dat het vigerende bestemmingsplan te weinig flexibel is, waardoor het lastig is om 

bouwplannen in te passen in het bestemmingsplan. Dit leidt tot het voeren van de no-

dige nieuwe procedures aangezien de voorgenomen plannen wel passen binnen de 

stedenbouwkundige opzet van de wijk. 

De gemeente wil bij deelplan 2 deze problematiek voor zijn, door hiervoor een nieuw, 

globaler bestemmingsplan vast te stellen. Hierdoor is er meer flexibiliteit en is de kans 

kleiner, dat bij de ontwikkeling van kleine delen van de wijk, steeds weer tegen het 

probleem wordt aangelopen dat de bouwplannen niet passen in het bestemmingsplan. 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 

Puttershoek is een dorp in de gemeente Binnenmaas in de provincie Zuid-Holland. De 

Wijk van je leven wordt gerealiseerd in het zuidelijk deel van het dorp Puttershoek, op 

een locatie tussen de Eikenlaan, Singel, Sportlaan en Groeneweg. In de wijk worden 

woningen voor diverse doelgroepen, welzijns-, sport- en zorgvoorzieningen gereali-

seerd. Deelgebied 2 maakt onderdeel uit van de Wijk van je leven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Deelgebied 2 vormt samen met het toekomstige deelgebied 3 (gelegen ten oosten van 

deelgebied 2) de zuidelijke grens van de Wijk van je leven, waarbij de twee gebieden 

van elkaar gescheiden worden door de Schaduwrijk. Deze straat vormt de ontsluiting 

van de wijk richting de Groeneweg. 

Ligging Puttershoek (links) en de Wijk van je Leven in Puttershoek, deelgebied 2 blauw gemarkeerd 
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1.3 Vigerend bestemmingsplan 

Het vigerende bestemmingsplan ter plaatse is het bestemmingsplan ‘Puttershoek’. Dit 

plan is op 11 april 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Bin-

nenmaas. Het bestemmingsplan ‘Puttershoek’ biedt momenteel, in aansluiting op de 

systematiek die gebruikt is voor geheel het dorp Puttershoek, ook voor deze nieuw-

bouwlocatie een betrekkelijk strak kader. Hierin zijn bouwvlakken opgenomen, waar-

binnen hetzij vrijstaande, hetzij twee-onder-een-kapwoningen zijn toegestaan. De on-

derstaande uitsnede uit de verkavelingsstudie en de verbeelding (plankaart) geven 

goed weer hoe de verkaveling is vertaald in het geldende bestemmingsplan. 

 

Hoofdgebouwen moeten worden gebouwd binnen het bouwvlak. Ter plaatse van de 

aanduiding ‘vrijstaand’ mogen alleen vrijstaande woningen worden gerealiseerd, het-

zelfde geldt voor dubbele woningen, welke alleen ter plaatse van de aanduiding ‘twee-

aaneen’ mogen worden gebouwd. 

Om ruimte te bieden aan eventuele aanpassingen, die in de loop der ontwikkeling van 

de Wijk van je Leven op zouden kunnen treden, is voor deelgebied 2 en 3 gezamenlijk 

een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee burgemeester en wethouders 

bouwvlakken kunnen toevoegen, vergroten en verplaatsen. Het aantal woningen dient 

echter gelijk te blijven en mag maximaal 30 bedragen. Ook moet op eigen terrein of in 

het aangrenzende openbare gebied worden voorzien in voldoende parkeermogelijk-

heden en moet er worden voorzien in extra waterberging ter compensatie van het toe-

nemende verharde oppervlak. 

 

In de praktijk van de afgelopen jaren blijkt dat er behoefte bestaat aan meer flexibiliteit 

dan de wijzigingsbevoegdheid biedt. Om die reden is een bestemmingsplan noodza-

kelijk, waarin de bouwmogelijkheden ruimer zijn. Het betreft het vrijlaten van het soort 

woningen dat gerealiseerd dient te worden, zodat binnen de deelgebieden overal vrij-

staande, twee-onder-één-kap- of rijwoningen mogen worden gerealiseerd al naar ge-

lang daar vraag naar is. Het maximaal aantal te bouwen woningen wordt verhoogd tot 

50 woningen.  

 

Voorliggend bestemmingsplan betreft slechts een deel van het wijzigingsgebied, na-

melijk deelgebied 2. Het aantal woningen is hier maximaal 15. 

Verkavelingsstudie Deelgebied 2 en 3  

 

Uitsnede verbeelding geldend plan   
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1.4 Leeswijzer 

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en deze toelichting. De toe-

lichting is opgebouwd uit 6 hoofdstukken. Na het inleidende hoofdstuk wordt in hoofd-

stuk 2 ingegaan op de bestaande situatie en komt de planbeschrijving aan de orde. In 

hoofdstuk 3 wordt het beleidskader weergegeven, waarna in hoofdstuk 4 de haalbaar-

heid van het plan aangetoond wordt voor wat betreft milieuaspecten, geluid, bedrijvig-

heid, bodem, archeologie, flora en fauna, luchtkwaliteit, externe veiligheid, water en 

economische uitvoerbaarheid. Hoofdstuk 5 geeft een toelichting op de juridische plan-

opzet en hoofdstuk 6 gaat in op de maatschappelijke uitvoerbaarheid. 
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2 Huidige situatie en planbeschrijving 

2.1 Binnenmaas en Puttershoek 

De gemeente Binnenmaas is één van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard. De 

Hoeksche Waard is een polderlandschap van opwas- en aanwaspolders dichtbij het 

stedelijk gebied. Dijken, dorpsgezichten, geploegde akkers en kreken bepalen het 

landschap. De inwoners van Binnenmaas voelen zich vooral inwoner van hun eigen 

dorp. De dorpen hebben ieder een heel eigen karakter.  

Het dorp Puttershoek is gelegen aan de oostkant van de Hoeksche Waard, aan de 

oever van de Oude Maas. De twee belangrijkste beeldbepalende elementen zijn de op 

Deltahoogte gebrachte dijk en de fabriekscomplexen ten noorden van de kern. Put-

tershoek bestaat naast de lintbebouwing voor een groot gedeelte uit planmatige wij-

ken. De wijken die direct achter de dijk, de Arent van Lierstraat, liggen hebben een vi-

suele relatie middels de loodrecht op de dijk georiënteerde straten. De overige wijken 

hebben een sterke interne structuur die weinig relatie met elkaar of de oude histori-

sche structuur hebben. In het zuiden van Puttershoek, tussen de wijken Oudeland en 

De Grienden wordt nu een nieuwe wijk ontwikkeld, de Wijk van je leven. 

 

 

 

Puttershoek en de Wijk van je leven rood omkaderd 
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2.2 Wijk van je leven 

Tussen de Eikenlaan, Singel, Sportlaan en Groeneweg in het zuiden van Puttershoek 

is sinds een aantal jaren een nieuwe wijk in ontwikkeling, de ‘Wijk van je leven’ ge-

naamd. In de wijk worden woningen voor diverse doelgroepen gerealiseerd en diverse 

welzijns-, sport- en zorgvoorzieningen. Op 24 november 2006 is voor de gehele ont-

wikkeling een vrijstelling verleend van het destijds vigerende bestemmingsplan ‘Dorp 

Puttershoek 1994’. Het project is opgedeeld in een aantal fasen, welke achtereenvol-

gens worden ontwikkeld.  

Tussen 2006 en de vaststelling van het bestemmingsplan Puttershoek is op basis van 

de vrijstelling begonnen met de uitvoering van de Wijk van je leven. Het betrof in eer-

ste instantie deelproject 1 (zie afbeelding) en de zorggebouwen in het hart van de 

wijk. Deze gedeelten van de Wijk van je leven zijn inmiddels gebouwd, worden ge-

bouwd of kunnen worden gebouwd conform verleende vergunningen. In het bestem-

mingsplan ‘Puttershoek’, dat in 2013 is vastgesteld is de werkelijke of vergunde situa-

tie overgenomen en specifiek bestemd. 

Ten gevolge van ontwikkelingen op de woningmarkt is echter tussen 2006 en 2013 

het voornemen ontstaan verschillende deelprojecten anders te ontwikkelen dan ten 

tijde van de vrijstellingsprocedure was voorzien. De herontwikkeling in de gehele wijk 

bestaat uit een toename van het aantal te realiseren woningen, wijziging in de wo-

ningbouwcategorieën, verkaveling en verandering van functies. 

 

 

 

Fasering de Wijk van je leven 
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2.3 Deelgebied 2 

Deelgebied 2 betreft de locatie aan de zuidoostzijde van het plangebied de Wijk van je 

leven. Een groot deel van de omliggende deelgebieden, met uitzondering van deelge-

bied 3, is inmiddels in uitvoering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gebied wordt gescheiden van het toekomstige, nog niet gerealiseerde deelgebied 

3 door de Schaduwrijk, de ontsluitingsweg richting de Groeneweg.  

Voorliggend bestemmingsplan is bedoeld om op deze locatie maximaal 15 grondge-

bonden woningen mogelijk te maken. Daarbij is een uitwisseling mogelijk in verschil-

lende woningtypen: 

 Vrijstaande woningen; 

 Twee-aaneen gebouwde woningen; 

 Aaneengebouwde woningen. 

 

De maximale goothoogte van de woningen bedraagt 8 meter. Verder is sprake van 

een minimale dakhelling van 0° en een maximale dakhelling van 60°. Hiermee wordt 

aangesloten op de bebouwing en mogelijkheden van vergelijkbare objecten in de om-

liggende deelgebieden. 

 

Op de navolgende afbeelding is een in het verleden gemaakte verkavelingsstudie te 

zien. Een verkavelingsstudie geeft slechts een indicatie van de te bouwen woningen. 

Het is onduidelijk of de woningen ook daadwerkelijk op deze manier gerealiseerd 

gaan worden. Dit als gevolg van de wijzigingen in de markt. Flexibiliteit in het be-

stemmingsplan is derhalve gewenst. 

 

De studie laat echter zien dat in deelplan 2 bij deze combinatie van twee-aaneen ge-

bouwde woningen en vrijstaande woningen voldoende ruimte is voor de realisatie van 

11 woningen. Om ook te kunnen voldoen aan een eventuele vraag naar rijwoningen, 

waarbij sprake is van een enigszins hogere dichtheid, biedt dit bestemmingsplan de 

mogelijkheid tot realisatie van maximaal 15 woningen. 

Luchtfoto met globale begrenzing van het plangebied (rood kader) 

Deelgebied 2 
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2.4 Afweging nieuw bestemmingsplan  

Sinds 2006 is er veel veranderd op het gebied van ontwikkeling van woningbouwloca-

ties. Waar in 2006 het nauwelijks uitmaakte welke woningen werden ontwikkeld, alles 

werd toch wel verkocht, is tegenwoordig een goede afstemming tussen vraag en aan-

bod essentieel om een ontwikkeling te kunnen realiseren. Dit houdt in dat in de be-

stemmingsplanperiode van 10 jaar de vraag naar woningen radicaal kan veranderen. 

Het bestemmingsplan dient hiermee rekening te houden. De in het geldende bestem-

mingsplan ‘Puttershoek’ opgenomen wijzigingsbevoegdheid biedt echter onvoldoende 

flexibiliteit nu blijkt dat met name behoefte is aan uitwisseling van typen woningen. 

Dat er wel vraag is naar woningen in Puttershoek blijkt uit paragraaf 4.1. Om te vol-

doen aan de vraag die bestaat dienen derhalve nieuwe bestemmingsplannen te wor-

den opgesteld voor de deelgebieden 2 en 3 in de Wijk van je leven, waarin meer flexi-

biliteit mogelijk is wat betreft situering, afmeting, typologie en aantal van de mogelijke 

woningen. Hierbij dient wel te worden voldaan aan het beleid van de verschillende 

overheden en de verschillende milieu- en omgevingsfactoren. In de hoofdstukken 3 en 

4 wordt hier dieper op ingegaan. 

 

Dit bestemmingsplan betreft enkel deelgebied 2. Het aantal woningen wordt gemaxi-

maliseerd op 15. 

Verkavelingsstudie deelgebieden 2 (blauw omkaderd) en 3 
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3 Uitvoerbaarheid - Beleid  

3.1 Rijksbeleid  

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening (Barro) 

SVIR 

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. 

Deze structuurvisie geeft een integraal kader voor het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op 

rijksniveau. De SVIR bepaalt welke kader stellende uitspraken van het kabinet be-

doeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden 

op lokaal niveau. De centrale visie wordt uiteengezet in drie hoofddoelstellingen voor 

de middellange termijn (2028), namelijk ‘concurrerend, bereikbaar en leefbaar & vei-

lig’. De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opga-

ven, die regionaal neerslaan. Voor alle nationale opgaven worden rijksinstrumenten 

ingezet, waarbij financiering slechts één van de instrumenten is. Ook decentrale over-

heden en marktpartijen dragen bij aan de realisatie van nationale opgaven. Om zorg-

vuldig ruimtegebruik te bevorderen neemt het Rijk enkel nog de ‘ladder voor duurza-

me verstedelijking’ op (gebaseerd op de ‘SER-ladder’). 

 

Barro 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die 

kader stellende beleidsdoelstellingen van de SVIR. In het Barro zijn de aan de SVIR 

gerelateerde regels opgenomen, waarmee in de planvorming en in het bestemmings-

plan rekening moet worden gehouden. 

 

Beoordeling plan  

Bij het initiatief voor de ontwikkeling van deelgebied 2 en 3 in de Wijk van je leven 

binnen de bebouwde kom van Puttershoek worden geen nationale belangen ge-

schaad. Voorliggend bestemmingsplan is ontwikkelgericht. De ladder voor duurzame 

verstedelijking, zoals opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is hierbij een 

procesvereiste en draagt bij aan een optimale benutting van de ruimte in stedelijke 

gebieden, ondersteunt gemeenten en provincies in een vraaggerichte programmering 

van hun grondgebied en helpt bij het maken van een zorgvuldige afweging van belan-

gen bij ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Een en ander betekent dat overheden 

nieuwe stedelijke ontwikkelingen moeten motiveren met het oog voor de onderliggen-

de vraag in de regio, de beschikbare ruimte binnen het bestaand stedelijk gebied en 

een multimodale ontsluiting (‘nut en noodzaak”). Hiervoor wordt verwezen naar para-

graaf 4.1. 

3.1.2 Conclusie 

Het beleid uit de SVLR vormt geen belemmering voor de uitvoering van het bestem-

mingsplan. Voorgenomen plan raakt geen van de nationale belangen en is niet in 

strijd met het rijksbeleid.  
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3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Visie Ruimte en Mobiliteit (2014) 

Inleiding 

In de nieuwe Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM), vastgesteld door de provincie Zuid-

Holland op 9 juli 2014, geeft de provincie Zuid-Holland in één integraal document haar 

visie op het ruimtelijk beleid en mobiliteitsbeleid. Dat beide thema's integraal worden 

behandeld is juist in deze provincie belangrijk aangezien hier de ruimtelijke ontwikke-

ling en de mobiliteitsontwikkeling sterk met elkaar samenhangen, met haar internatio-

nale economische complexen, hoge verstedelijkingsgraad en open landschappen. 

 

Vier rode draden 

De VRM biedt geen vastomlijnd ruimtelijk eindbeeld, maar wel een perspectief voor de 

gewenste ontwikkeling van Zuid-Holland als geheel. Vier rode draden geven richting 

aan de gewenste ontwikkeling en het handelen van de provincie: 

1 beter benutten en opwaarderen van wat er is, 

2 vergroten van de agglomeratiekracht, 

3 verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, 

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

Bij onderhavig plan zijn met name de punten 1 en 3 van belang. 

 

Ad 1. Beter benutten en opwaarderen 

De provincie Zuid-Holland wil de groei van de bevolking, de mobiliteit en de economi-

sche activiteit hoofdzakelijk opvangen in de bestaande netwerken en bebouwde ge-

bieden. De infrastructuur biedt, hoewel druk bereden, nog veel kansen. Er staat in 

Zuid-Holland slechts nog een beperkt aantal toevoegingen op stapel in het infrastruc-

tuurnetwerk, vooral ontbrekende schakels. 

‘Beter benutten en opwaarderen’ betekent in het stedelijk gebied vooral verdichten, 

herstructureren en transformeren. Met de VRM neemt de provincie een aantal maat-

regelen, waarmee het aanbod aan woningen beter aansluit op de vraag. De bestaan-

de plancapaciteit wordt geactualiseerd. De provincie biedt samenwerkende gemeen-

ten ruimte om eigen keuzes te maken, maar stelt waar nodig ook grenzen. 

Een soortgelijke behoefte aan actualisering van de plannen geldt voor kantoren, be-

drijven en winkels. De markt voor nieuwe kantoren en detailhandel is momenteel zo 

beperkt, dat de provincie (in overleg met regionale partners) de mogelijke ontwikke-

lingslocaties aanwijst. Voor wonen en bedrijven schept de provincie meer mogelijkhe-

den binnen het wettelijke vereiste, dat locaties buiten de bestaande stads- en dorps-

grenzen pas in aanmerking komen als er daarbinnen geen reële mogelijkheid meer is. 

 

Ad 3. Verbeteren ruimtelijke kwaliteit 

Karakteristiek voor Zuid-Holland is de combinatie van drie deltalandschappen: veen-, 

rivieren- en kustlandschappen. De provincie biedt de nodige flexibiliteit om ook in het 

buitengebied maatwerk en dynamiek mogelijk te maken. Tegelijk verschaft zij duide-

lijkheid over de soms kwetsbare kwaliteiten die de Zuid-Hollandse landschappen ma-

ken tot wat ze zijn, en keuzes die de provincie maakt om deze te beschermen. 

In de Zuid-Hollandse delta zijn de wateropgaven en de opgaven voor de eilanden 

nauw met elkaar verweven. De provincie zet in op het bieden van ontwikkel- en 

vergroeningsmogelijkheden voor de grondgebonden landbouw. Met name in de 

Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee is ruimte voor innovatieve landbouw, 
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naast de recreatieve en landschappelijke waarden. Rond de hoogwaardige landbouw 

in de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee, de dominante economische sector in 

dit gebied, speelt een aantal ruimtelijk-economische vraagstukken. Dat zijn 

bijvoorbeeld de beschikbaarheid van goede landbouwgrond, de verkeersontsluiting, 

de verduurzaming van de energievoorziening en schaalvergroting. Goeree-

Overflakkee heeft daarnaast een opgave om de sociaal-economische ontwikkeling 

een impuls te geven. Versterking van de toeristische en cultuurhistorische kwaliteiten 

is hier onderdeel van. Op Voorne-Putten en de Hoeksche Waard vormt de 

ontwikkeling van goede en recreatief aantrekkelijke overgangen tussen stad/dorp en 

land een opgave. 

 

Beoordeling plan  

Onderhavig plangebied is gelegen in de Hoeksche Waard. Het plangebied bevindt 

zich binnen de grenzen van het dorp Puttershoek. Gesteld kan worden dat onderhavig 

plangebied deel uitmaakt van een bestaand bebouwd gebied en daarmee geen nega-

tieve gevolgen heeft voor het kenmerkende landschap. 

3.2.2 Verordening ruimte (2014) 

Algemeen 

De Verordening ruimte Zuid-Holland is vastgesteld in samenhang met de Visie ruimte 

en mobiliteit en het Programma ruimte. De visie bevat de hoofdzaken van het ruimte-

lijk beleid en het mobiliteitsbeleid van de provincie Zuid-Holland. De verordening is 

vastgesteld met het oogmerk van juridische doorwerking van een deel van het ruimte-

lijk beleid en bevat regels voor bestemmingsplannen en daarmee gelijkgestelde ruim-

telijke plannen. Van toepassing op het plan zijn de volgende artikelen uit de Verorde-

ning ruimte 2014: 

 

Artikel 2.1.1 Ladder voor duurzame verstedelijking 

Lid 1 Ladder voor duurzame verstedelijking 

Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet 

aan de volgende eisen: 

a de stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele behoefte, die zo nodig regionaal 

is afgestemd; 

b in die behoefte wordt binnen het bestaand stads- en dorpsgebied voorzien door 

benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anders-

zins, of 

c indien de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stads- en dorpsgebied 

van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt gebruik gemaakt van locaties die, 

 gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn 

of als zodanig worden ontwikkeld, 

 passen in de doelstellingen en richtpunten van de kwaliteitskaart van de Visie 

ruimte en mobiliteit, waarbij artikel 2.2.1. van toepassing is, en  

 zijn opgenomen in het Programma ruimte, voor zover het gaat om locaties gro-

ter dan 3 hectare. 
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Lid 2 Bestaand stads- en dorpsgebied 

Onder bestaand stads- en dorpsgebied als bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt 

verstaan: bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing, met inbegrip van 

daartoe bouwrijp gemaakte terreinen, ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrij-

vigheid (uitgezonderd glastuinbouw), detailhandel of horeca, alsmede de daarbij beho-

rende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur. 

 

Lid 3 Toepassing ladder voor duurzame verstedelijking op regionaal niveau 

Gedeputeerde Staten kunnen bij de aanvaarding van een regionale visie aangeven in 

hoeverre de ladder voor duurzame verstedelijking op regionaal niveau geheel of ge-

deeltelijk is doorlopen. In de toelichting van het bestemmingsplan als bedoeld in het 

eerste lid, kan in dat geval worden verwezen naar de regionale visie als motivering of 

gedeeltelijke motivering dat de stedelijke ontwikkeling voldoet aan het eerste lid. 

 

Het doorlopen van de ladder voor duurzame verstedelijking is een procesvereiste, dat 

geborgd is in het Bro. De provincie heeft de ladder voor duurzame verstelijking ook 

opgenomen in de provinciale verordening, om het provinciaal belang bij toepassing 

van deze ladder te benadrukken. Dit biedt de provincie de mogelijkheid om enkele be-

grippen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn, te verduidelijken voor de specifieke 

Zuid-Hollandse situatie. 

 

Beoordeling plan  

Een uitgebreide onderbouwing van de ladder voor duurzame verstedelijking is opge-

nomen in paragraaf 4.1. 

 

Artikel 2.2.1 Ruimtelijke kwaliteit 

Lid 1 Ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 

Een bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, onder de 

volgende voorwaarden ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit: 

a de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de aard en schaal van het gebied en vol-

doet aan de richtpunten van de kwaliteitskaart (inpassen); 

b als de ruimtelijke ontwikkeling qua aard of schaal niet past binnen het gebied (aan-

passen), wordt deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo 

ten minste gelijk blijft door: 

 zorgvuldige inbedding van de ontwikkeling in de omgeving, rekening houdend 

met de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart, en  

 het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen zoals bedoeld in 

het derde lid; 

c als de ruimtelijke ontwikkeling qua aard en schaal niet past binnen het gebied 

(transformeren), wordt deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit van 

de nieuwe ontwikkeling is gewaarborgd door: 

 een integraal ontwerp, waarin behalve aan de ruimtelijke kwaliteit van het ge-

bied ook aandacht is besteed aan de overgang naar de omgeving en de fase-

ring in ruimte en tijd, alsmede rekening is gehouden met de relevante richtpun-

ten van de kwaliteitskaart, en 

 het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen zoals bedoeld in 

het derde lid. 
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Lid 5 Afstemming op specifieke regels  

a voor zover in deze verordening specifieke regels zijn opgenomen ten behoeve van 

bepaalde typen ruimtelijke ontwikkelingen gaan die specifieke regels voor, tenzij 

het bepaalde in dit artikel zich daartegen niet verzet; 

b voor zover een ruimtelijke ontwikkeling als bedoeld in het eerste lid een significante 

aantasting tot gevolg heeft van de wezenlijke kenmerken en waarden van belang-

rijke weidevogelgebieden, recreatiegebieden rond de stad, of karakteristieke land-

schapselementen, is het provinciale compensatiebeleid van toepassing zoals vast-

gelegd in de beleidsregel Compensatie Natuur, Recreatie en Landschap Zuid-

Holland (2013). De toelichting bij het bestemmingsplan bevat een verantwoording 

over de wijze van compensatie. 

 

Drie soorten ruimtelijke ontwikkeling  

Gebiedsgericht sturen op ruimtelijke kwaliteit betekent voor de provincie richting en 

ruimte geven aan een optimale wisselwerking tussen ruimtelijke ontwikkelingen en 

gebiedskwaliteit. Het kwaliteitsbeleid gaat uit van ‘ja, mits’: ruimtelijke ontwikkelingen 

zijn mogelijk, met behoud of verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en geldt in principe 

voor het grondgebied van de gehele provincie. Om te kunnen bepalen of een ruimtelij-

ke ontwikkeling passend is, is vooral de ruimtelijke impact van belang. Daarbij han-

teert de provincie met het oog op de wisselwerking tussen gebiedskwaliteiten en ont-

wikkelingen twee uitgangspunten: 

1 een kleinschalige ontwikkeling heeft in beginsel minder ruimtelijke impact op 

gebiedskwaliteiten dan een grootschalige ontwikkeling en vraagt daarom weinig tot 

geen provinciale betrokkenheid.  

2 Hoe hoger en specifieker de kwaliteit van een gebied is, des te groter is in beginsel 

de ruimtelijke impact en des te eerder raken ze provinciale doelen of belangen.  

 

In dit licht wordt onderscheid gemaakt in drie soorten ontwikkelingen: 

 Inpassing: Dit betreft een ‘gebiedseigen’ ontwikkeling, passend bij de schaal en de 

maat van de bestaande kenmerken van een gebied. Een voorbeeld hiervan is de 

uitbreiding van een agrarisch bedrijf in het buitengebied of een woning in een lint. 

Bij inpassing veranderen bestaande structuren en kwaliteiten niet tot nauwelijks. 

De rol van de provincie is hier in principe beperkt, behalve in gebieden met 

topkwaliteit. 

 Aanpassing: Dit betreft een gebiedsvreemde ontwikkeling van relatief beperkte 

omvang, of een (gebiedseigen dan wel gebiedsvreemde) ontwikkeling die niet past 

bij de schaal en maat van het landschap. Een voorbeeld is een beperkt aantal 

nieuwe woningen in het buitengebied, een nieuw landgoed, of de verbreding van 

een provinciale weg. De rol van de provincie zal zich, afhankelijk van het type 

gebied en het type ontwikkeling, vooral richten op het toewerken naar een 

kwalitatief optimaal resultaat, zo nodig inclusief een maatschappelijke 

tegenprestatie. 

 Transformatie: Bij transformatie gaat het om een verandering van een gebied van 

dusdanige aard en omvang dat er een nieuw landschap ontstaat. Dit is 

bijvoorbeeld het geval bij uitleglocaties voor woningbouw en bedrijventerrein of de 

aanleg van grootschalige recreatiegebieden. Bij transformatie-opgaven is bijna 

altijd een provinciaal doel of belang in het geding en zal de betrokkenheid van de 

provincie zich richten op een actieve behartiging van provinciale doelen, een 

kwalitatief optimaal resultaat inclusief een maatschappelijke tegenprestatie.  
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Beoordeling plan  

Het plan betreft het flexibeler bestemmen van een bestaand aantal toegestane wonin-

gen. Daarbij betreft het een ontwikkeling in het bestaand stads- en dorpsgebied van 

Puttershoek. Gezien de omliggende woningen en dorpse functies is het plan is te ty-

peren als een gebiedseigen ontwikkeling waarmee het valt in de categorie inpassing. 

Het gebied is niet aangemerkt als ‘gebied met topkwaliteit’. De rol van de provincie is 

derhalve beperkt. 

3.2.3 Conclusie  

Het provinciaal beleid vormt geen belemmering voor de uitvoering van het bestem-

mingsplan. Daarnaast past het plan binnen de regels van de Verordening ruimte.  

3.3 Gemeentelijk beleid 

3.3.1 Binnenmaas geeft je ruimte!, structuurvisie Binnenmaas 2020 (2013) 

De Structuurvisie Binnenmaas 2020 vormt het integrale ruimtelijke ontwikkelings- en 

toetsingskader van de gemeente Binnenmaas. Op basis van de in de structuurvisie 

gemaakte keuzes wordt aangegeven, welke ontwikkelingen gewenst zijn en welke 

ontwikkelingen ongewenst zijn. 

 

De gemeente Binnenmaas heeft een oppervlakte van 75,6 vierkante kilometer, waar-

van ruim 6 vierkante kilometer water. Binnenmaas telt ongeveer 29.000 inwoners. De 

gemeente Binnenmaas is in 2007 gevormd door samenvoeging van de voormalige 

gemeenten Heinenoord, Maasdam, Mijnsheerenland, Puttershoek, ’s-Gravendeel en 

Westmaas. Het karakter van Binnenmaas is voor een groot deel het karakter van de 

Hoeksche Waard. De gemeente Binnenmaas kan immers niet los van haar omgeving 

worden gezien. De Hoeksche Waard is een polderlandschap van opwas- en aanwas-

polders dichtbij het stedelijk gebied. Een groot deel van de bevolking van Binnenmaas 

werkt in de omliggende stedelijke gebieden, maar kiest – mede door de goede bereik-

baarheid – voor het dorps en landelijk wonen in Binnenmaas. Vanuit het omliggende 

stedelijke gebied is er een ruimtelijke druk op het open landschap. 

 

De zes dorpen van Binnenmaas zijn vitale dorpen, elk met hun eigen dynamiek en 

mogelijkheden. De dorpen hebben elk een eigen identiteit. De leefbaarheid van de 

dorpen wordt gekoesterd en is waar mogelijk versterkt. Het woon- en leefklimaat voor 

inwoners is verder ontwikkeld op basis van huidige en verwachte behoeften. 

 

Binnenmaas heeft te maken met een vergrijzende, ontgroenende bevolking. Van een 

grote daling van inwoners is geen sprake, maar ook niet van een sterke groei in de 

komende jaren. Omdat het aantal personen per huishouden afneemt is er nog wel 

sprake van een toename van het aantal huishoudens in de gemeente. De woningvoor-

raad is onvoldoende afgestemd op de veranderende woonbehoefte. Uit recent wo-

ningbehoeftenonderzoek uitgevoerd in opdracht van het Samenwerkingsorgaan De 

Hoeksche Waard blijkt dat er een overschot is aan eengezinswoningen in de koopsec-

tor (met name rijwoningen), er behoefte is aan betaalbare huur- en koopwoningen 

voor senioren en starters en dat er een markt is voor vrijstaande woningen. 
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Daarbij komt dat door de demografische ontwikkelingen en de economische crisis de 

woningmarkt op slot zit, waardoor de doorstroming stokt en nieuwbouwwoningen min-

der afgezet worden. Woningbouwprojecten komen maar mondjesmaat van de grond, 

waardoor de sturingsmogelijkheden geringer zijn dan voorheen. 

 

De gemeente staat voor de opgave om met een beperkt aantal woningbouwontwikke-

lingen aan te sluiten bij de kwalitatieve gedifferentieerde woningvraag uit de markt. 

Vraag en aanbod van de woningbouw dienen op elkaar te zijn afgestemd. Woning-

bouwplannen, die niet voldoen aan de marktvraag worden opnieuw bekeken en zo 

nodig aangepast, gefaseerd of geschrapt. De gemeente zal de wensen van project-

ontwikkelaars, inwoners en maatschappelijke partijen op elkaar afstemmen. Hierbij is 

ruimte voor innovatieve ideeën of welstandsvrij bouwen. 

  

 

Beoordeling plan  

Het plan betreft het flexibeler bestemmen van een bestaand aantal toegestane wonin-

gen. Daarbij betreft het een ontwikkeling in het bestaand stads- en dorpsgebied van 

Puttershoek. In de structuurvisie is het gebied aangemerkt als woningbouwproject. De 

gemeente geeft in zijn structuurvisie aan flexibeler om te willen gaan met initiatieven 

vanuit de markt, die aansluiten op de vraag. Het voorliggende plan is er op gericht 

meer flexibiliteit in het bestemmingsplan te brengen. Hiermee kan worden ingespeeld 

op de tijdens de ontwikkeling van de deelgebieden aanwezige vraag. 

3.3.2 Conclusie 

Het gemeentelijk beleid vormt geen belemmering voor de uitvoering van dit bestem-

mingsplan. 

Uitsnede kaart woningbouw Binnenmaas 
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4 Uitvoerbaarheid - onderzoeken 

4.1 Ladder voor duurzame verstedelijking 

4.1.1 Wettelijk kader 

De ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en 

Ruimte (SVIR) geintroduceerd en is als procesvereiste opgenomen in artikel 3.1.6 lid 

2 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het doel dat hiermee wordt beoogd is het 

stimuleren van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik en een goede ruimtelijke ordening 

bewerkstelligen, onder meer door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke 

gebieden, het bevorderen van vraaggerichte programmering en het voorkomen van 

overprogrammering. Met de ladder wordt een zorgvuldige afweging en transparante 

besluitvorming bij alle ruimtelijke besluiten nagestreefd. Een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling moet daarom altijd worden afgewogen en gemotiveerd aan de hand van 

de drie opeenvolgende stappen (treden) van artikel 3.1.6 lid 2 Bro. Hierin is bepaald 

dat de toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling 

mogelijk maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden: 

1 er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een 

actuele regionale behoefte; 

2 indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel 1, blijkt dat sprake is van een 

actuele regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen 

het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door 

benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of 

anderszins, en; 

3 indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel 2, blijkt dat de stedelijke 

ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio 

kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op 

locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend 

ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. 

In navolgende paragraaf worden de 3 stappen (treden) doorlopen. 

4.1.2 Analyse actuele regionale behoefte 

Het plan 

Voorliggend bestemmingsplan ziet toe op het verruimen van de bestemming beschre-

ven in hoofdstuk 2. 

 

Stap 0: wordt een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk gemaakt? 

Om dit vast te stellen moet eerst worden bekeken wat een stedelijke ontwikkeling pre-

cies inhoudt. Een stedelijke ontwikkeling is in het Bro als volgt gedefinieerd: 

 Artikel 1.1. lid 1 aanhef en onderdeel i:  

 stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zee-

haventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere ste-

delijke voorzieningen; 

 Andere stedelijke voorzieningen: In het Bro is geen begrip opgenomen over wat 

onder “andere stedelijke voorzieningen” moet worden verstaan.  
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Beoordeling stedelijke ontwikkeling of niet? 

Het plan betreft een woningbouwlocatie (maximaal 15 woningen) en is daarmee een 

stedelijke ontwikkeling in de zin van het Bro. Uitgangspunt bij het beoordelen van 

ruimtelijke plannen die voorzien in woningbouw, is dat de totale plancapaciteit van de 

gemeente, zoals vastgelegd in de verstedelijkingsafspraken, niet overschreden wordt. 

Dit wordt in stap 1, is er een regionale behoefte, verder uitgewerkt. 

 

Stap 1: Is er een regionale behoefte? 

Kwantitatief 

De gemeente Binnenmaas maakt onderdeel uit van de regio Hoeksche Waard. In 

2013 is de woonvisie voor de regio geactualiseerd. Hierin worden op regionaal niveau 

de lokale woningbouwprogramma’s afgestemd tot één evenwichtig programma voor 

de hele Hoeksche Waard. Ondanks het feit dat de bevolkingsomvang in de Hoeksche 

Waard zal afnemen, blijft er een behoefte aan woningen, regionaal, maar ook door de 

vraag van buiten de regio. Uitgangspunt voor het regionaal woningbouwprogramma is 

een gewenste uitbreiding van 200 woningen per jaar of 1.600 woningen van 2012 tot 

en met 2019. De woningbehoefte stijgt in bijna alle kernen licht. Voor Puttershoek 

geldt voor de periode tot 2020 een saldo van 8%. Gezien de behoefte aan meer wo-

ningen in de regio Hoeksche Waard en de behoefte aan meer woningen in Putters-

hoek kan worden gesteld dat een regionale behoefte bestaat aan woningen. Het voor-

liggende plan voorziet derhalve in een regionale behoefte.  

 

De afronding van Wijk van je Leven is dan ook opgenomen in het regionaal afgestem-

de en vastgestelde Woningbouwprogramma Hoeksche Waard 2014-2019. In het Wo-

ningbouwprogramma wordt een drietal categorieën onderscheiden. Categorie 1 bevat 

de plannen of fases van plannen die naar verwachting voor 2020 worden gereali-

seerd. Voor Wijk van je Leven zijn in deze periode in categorie 1 43 woningen opge-

nomen. De realisatie van maximaal 15 woningen past hierbinnen. 

In categorie 2 (plannen die worden aangesproken als daar marktruimte voor is of 

plannen of fases van plannen die uit categorie 1 zijn uitgefaseerd voor realisatie na 

2019) zijn voor Wijk van je leven nog eens 139 woningen opgenomen. 

 

Kwalitatief 

De woningen die in de Wijk van je Leven gebouwd worden, worden – gelet op de be-

hoefte van de Hoeksche Waard – levensloopbestendig gebouwd. 

 

Stap 2: Is (een deel van) de regionale behoefte op te vangen binnen het be-

staand stedelijk gebied?  

Het plan bevindt zich in het bestaand stedelijk gebied, een deel van de regionale be-

hoefte is derhalve hierbinnen op te vangen en dit project draagt daar aan bij (herstruc-

turering). De ladder voor duurzame verstedelijking is derhalve met goed gevolg door-

lopen. 

4.1.3 Conclusie 

Voorliggend bestemmingsplan maakt een nieuwe stedelijke ontwikkeling in de zin van 

artikel 3.1.6 lid 2 Bro mogelijk. In navolging van de bepalingen van artikel 3.1.6 lid 2 

Bro is in voorgaande paragrafen op grond van het het huidige regionale beleid, 

waaraan woningbehoefteonderzoek ten grondslag ligt, onderzocht en gemotiveerd dat 

met het bestemmingsplan voorzien wordt in een actuele regionale behoefte en dat 
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deze binnen bestaand stedelijk gebied ingevuld kan worden. De ‘LvDV’ staat de 

uitvoerbaarheid van voorliggend bestemmingsplan dan ook niet in de weg. 

4.2 MER-beoordeling 

Inleiding 

In een milieueffectrapport (MER) worden de milieugevolgen van het initiatief of de ac-

tiviteit en reële alternatieven hiervoor systematisch, transparant en objectief in beeld 

gebracht. Ook worden daarin maatregelen beschreven om negatieve gevolgen op het 

milieu te voorkomen of te beperken. Het opstellen van een milieueffectrapport is niet 

voor elk initiatief of activiteit verplicht. Het wettelijk kader voor de bepaling of voor een 

bestemmingsplan wel of geen MER moet worden opgesteld en een m.e.r-procedure 

moet worden doorlopen is meerledig, namelijk: 

1 De Wet Milieubeheer (Wm) met het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit 

m.e.r. 1994); 

2 De Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet). 

Dit betekent dat bij de voorbereiding van een besluit tot vaststelling van een bestem-

mingsplan op grond van verschillende kaders nagegaan moet worden of voor de acti-

viteiten die met het bestemmingsplan worden mogelijk gemaakt, een milieueffectrap-

port moet worden opgesteld of niet. 

 

Beoordeling plan 

Besluit m.e.r. 1994 

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om woningen te realiseren. Dit is een ac-

tiviteit die is genoemd in de D-lijst (categorie D 11.2 Stedelijk ontwikkelingsproject). 

Daarom moet worden beoordeeld of het plan belangrijke nadelige gevolgen voor het 

milieu heeft. Gelet op de geringe omvang van het plan (maximaal 15 woningen), ruim 

onder de drempelwaarde (deze bedraagt 2.000 woningen) en de ligging van het plan 

binnen bestaand stedelijk gebied, worden geen belangrijke nadelige gevolgen voor 

het milieu verwacht. Het milieubelang wordt in het kader van dit bestemmingsplan in 

de navolgende paragrafen in voldoende mate afgewogen. Een nadere beoordeling in 

een m.e.r-beoordeling of plan-m.e.r. is niet noodzakelijk.  

 

M.e.r.-plicht op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 

Natuurgebieden of andere gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna kunnen 

aangewezen worden als Europese Vogelrichtlijn en/of Habitatrichtlijngebieden (Natura 

2000). De verplichtingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden zijn in Nederland 

opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998. Met het opstellen van een plan mag 

het plan de instandhoudingsdoelstelling, de kwaliteit van de natuurlijke habitattypen en 

de habitats van soorten niet verslechteren en het plan mag geen verstorend effect 

hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. De beoordeling of er sig-

nificante effecten zijn te verwachten, vindt plaats in paragraaf 4.9. In deze paragraaf 

wordt geconcludeerd dat significant negatieve effecten kunnen worden uitgesloten. 

 

Conclusie 

Het initiatief dat met voorliggend bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt is van dien 

aard dat er geen wettelijke verplichting is tot het opstellen van een milieueffectrapport 

(MER) en het doorlopen van een m.e.r.-procedure. 
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4.3 Bodem 

In het kader van een bestemmingsplanprocedure moet zijn aangetoond dat de bodem 

en het grondwater geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Hiertoe is het uitvoeren van 

een verkennend milieukundig bodem- en grondwateronderzoek noodzakelijk. Dit on-

derzoek moet uitwijzen of de locatie mag worden aangewend voor de gewenste ont-

wikkeling. 

 

In het kader van de vrijstellingsprocedure voor ‘De Wijk van je leven’ is reeds een bo-

demonderzoek uitgevoerd. In het besluitgebied zijn geen verontreinigingen aangetrof-

fen. Deze locatie is toentertijd geschikt bevonden voor de realisatie van woningen. 

Bij functiewijzigingen die leiden tot een verandering van de bestaande bestemming 

moet worden aangetoond dat de kwaliteit van de bodem de realisatie van de gewens-

te functie ook toestaat. Onderhavig plan maakt alleen een andere indeling van de 

woonvelden mogelijk. De functie van de bodem verandert in dit geval dus niet. De bo-

demkwaliteit is in het verleden al geschikt bevonden voor woningbouw. Bovendien 

heeft de locatie sindsdien braakgelegen, dus mag worden aangenomen dat er geen 

bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden die tot een bodemverontreini-

ging kunnen leiden. In het kader van deze ontwikkeling hoeft daarom geen nieuw bo-

demonderzoek plaats te vinden. 

4.4 Bedrijven en milieuzonering 

Bij het realiseren van een bouwplan dient gekeken te worden naar de omgeving waar-

in de nieuwe bestemming gerealiseerd wordt. Hierbij spelen twee vragen een rol: 

1 past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking) 

2 laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking) 

 

Er dient dus te worden getoetst of de nieuwe functie mogelijk belemmeringen veroor-

zaakt voor bestaande functies in de omgeving en of de nieuwe functie mogelijk be-

lemmeringen ondervindt als gevolg van de milieuhinder van naburige bedrijven en/of 

bedrijvigheid in het plangebied. 

 

Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van de Handreiking Bedrijven en milieuzone-

ring (VNG, editie 2009). Per milieucategorie geldt een minimaal gewenste afstand, de 

richtafstand. Deze richtafstand geldt tussen enerzijds de grens van de bestemming die 

bedrijven (of andere milieubelastende functies) toelaat en anderzijds als uiterste situe-

ring van de gevel van een woning die volgens het bestemmingsplan of via vergunning 

vrij bouwen mogelijk is. De in de handreiking opgenomen afstanden zijn indicatief en 

verschillen per gebiedstype waarin de ontwikkeling zal plaatsvinden. Uitgangspunt is 

dat deze afstanden gemotiveerd worden toegepast. 
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Milieucategorie Richtafstand woonomge-

ving in meters 

Richtafstand gemengd 

gebied in meters 

1 10 0 

2 30 10 

3.1 50 30 

3.2 100 50 

4.1 200 100 

 

De omgeving van het plangebied wordt aangemerkt als een gemengd gebied. Direct 

naast de woningen bevinden zich andere functies zoals detailhandel en kleine bedrij-

ven. De dichtstbijzijnde bedrijven zijn in de onderstaande tabel opgenomen inclusief 

de bijbehorende omschrijving uit de VNG-publicatie.  

 

Bedrijf Adres Omschrijving VNG Richtafstand 

in meters 

Jonas, fietsen & tuin 

en parkmachines 

Laning 7 Detailhandel voor zover n.e.g. 10 

Van den Berg, schil-

dersbedrijf en glas-

service 

Laning 9b Reparatie t.b.v. particulieren 10 

Autobedrijf A.J. van 

der Veen & Zn. 

Sportlaan 5 Handel in auto’s 30 

Wols wonen Laning 5 Detailhandel voor zover n.e.g. 10 

 

Beoordeling 

Op basis van het geldende bestemmingsplan zijn hier bedrijven tot categorie 2 toege-

staan. De richtafstand van dergelijke bedrijven tot een gemengd gebied is 10 m (van-

wege geluid, geur en gevaar). De aard en omvang van de aanwezige bedrijven maakt 

dat deze bedrijven ook daadwerkelijk onder deze categorie zijn te scharen. De afstand 

tussen de bedrijven en de woningen is minimaal 16 meter. De woningen vallen dus 

buiten de richtafstand van 10 meter. Dit houdt in dat de het leefklimaat bij de wonin-

gen aanvaardbaar wordt geacht, de omliggende bedrijven worden niet belemmerd in 

de bedrijfsvoering. Vanwege de bedrijven zal er ter plaatse van de nieuwe woonbuurt 

sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat. Functioneel is de woonfunctie verder 

passend. Aan de overige zijden van het plangebied domineert de woonfunctie. De 

woonfunctie is geen functie waar een milieubelastende werking van uit gaat. 

 

Conclusie 

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de voorgeno-

men ontwikkeling. 

4.5 Luchtkwaliteit 

Algemeen 

Op 15 november 2007 is de ‘Wet luchtkwaliteit’ in werking getreden. Hiermee wordt de 

wijziging van de Wet milieubeheer op het gebied van luchtkwaliteitseisen (hoofdstuk 5 

titel 2) bedoeld. Deze wet vervangt het Besluit luchtkwaliteit uit 2005 en is een imple-

mentatie van de Europese kaderrichtlijn luchtkwaliteit en de vier dochterrichtlijnen 
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waarin onder andere grenswaarden voor de luchtkwaliteit ter bescherming van mens 

en milieu zijn vastgesteld.  

De nieuwe wet- en regelgeving onderscheidt projecten die ‘in betekenende mate’ 

(IBM) en ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) leiden tot een verslechtering van de lucht-

kwaliteit. Projecten die ‘niet in betekenende mate’ leiden tot een verslechtering van de 

luchtkwaliteit hoeven volgens de Wet luchtkwaliteit niet langer afzonderlijk te worden 

getoetst op de grenswaarde. De grens van ‘niet in betekenende mate’ ligt volgens de 

gelijknamige AMvB bij 3% van de grenswaarde van een stof. Voor fijn stof en stikstof-

dioxide betekent dit een maximale toename van 1,2 µg/m
3
. Hiervan is volgens de mi-

nisteriële regeling sprake bij de realisatie van woningbouwprojecten tot 

1.500 woningen of 10 hectare bruto vloeroppervlak kantoren. 

Daarnaast worden in het Besluit gevoelige bestemmingen, bestemmingen benoemd 

die extra gevoelig zijn voor luchtvervuiling. Dit betreft bestemmingen als scholen, kin-

derdagverblijven, bejaarden- en zorgtehuizen. 

Bij alle projecten moet ten slotte sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening. Uit dit 

oogpunt moet afgewogen worden of het aanvaardbaar is om een bepaald project op 

een bepaalde plaats te realiseren. Hierbij speelt de blootstelling aan luchtverontreini-

ging een rol, ook als het project zelf niet of nauwelijks bijdraagt aan de luchtverontrei-

niging. 

 

Toetsing 

Door SAB is een memo
1
 opgesteld voor wat betreft het aspect luchtkwaliteit ten be-

hoeve van zowel deelgebied 2 als deelgebied 3.  

 

NIBM  

Geconcludeerd wordt dat het totale plan de realisatie van minder dan 1.500 woningen 

omvat, daardoor zal het plan ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen aan de ver-

slechtering van de luchtkwaliteit. Een toetsing aan de grenswaarden is op basis van 

de Wm niet noodzakelijk, aangezien het plan NIBM is. In het kader van een goede 

ruimtelijke ordening wordt inzichtelijk gemaakt of er sprake is van een dreigende 

grenswaarde-overschrijding.  
 

Grenswaarden  

In de navolgende tabel staan de concentraties fijn stof (PM10 en PM2.5) en stikstofdi-

oxide (NO2) in de nabijheid van het plan zoals opgenomen in de monitoringstool. Het 

betreffen concentraties langs de nabijgelegen Sportlaan. De concentraties langs deze 

weg zijn representatief voor de concentraties binnen- en in de directe omgeving van 

het plangebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
  SAB (2015), Memo Luchtkwaliteit “Wijk van je Leven”, deelgebied 2 en 3, Puttershoek. Pro-

jectnummer: 140399. 7 september 2015. 
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Als bijlage zijn de concentraties PM10, PM2.5, en NO2 voor de jaren 2013, 2015 2020 en 

2030 uit de monitoringstool weergegeven. De concentraties luchtverontreinigende 

stoffen liggen hiermee onder de grenswaarden in de vier jaren (2013, 2015, 2020 en 

2030). Deze grenswaarden zijn op Europees niveau vastgesteld ter bescherming van 

mens en milieu tegen schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. De blootstelling 

aan luchtverontreiniging is hierdoor beperkt en leidt niet tot onaanvaardbare gezond-

heidsrisico’s. Tevens geven de uitkomsten uit de monitoringstool aan dat de concen-

traties van de luchtvervuilende stoffen vanaf 2015 in het plangebied verder afnemen. 

De blootstelling aan luchtverontreiniging is hierdoor beperkt en leidt niet tot onaan-

vaardbare gezondheidsrisico’s.  
 

Besluit gevoelige bestemmingen  

In voorliggende situatie worden alleen woningen gerealiseerd. Woningen worden niet 

aangemerkt als gevoelige bestemming in het kader van de luchtkwaliteit. Bovendien 

liggen de concentraties luchtverontreinigende stoffen onder de grenswaarden in de 

vier beschouwde jaren (2013, 2015, 2020 en 2030). Hiermee wordt geconcludeerd dat 

ook in de tussenliggende jaren de concentraties luchtverontreinigende stoffen onder 

de grenswaarden zullen blijven. Er is geen sprake van een dreigende overschrijding. 

Het besluit gevoelige bestemmingen vormt daarmee geen belemmering voor de reali-

satie van het plan.  
 

Conclusie  

Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat zowel vanuit de Wet mi-

lieubeheer als vanuit een goede ruimtelijke ordening de luchtkwaliteit geen belemme-

ring vormt voor het onderhavige bestemmingsplan. 

4.6 Geluid  

Inleiding 

De Wet geluidhinder regelt de mate waarin het geluid veroorzaakt door het 

(spoor)wegverkeer en/of industrieterreinen het woonmilieu mag belasten. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen “geluidsgevoelige objecten” en “niet geluidsgevoelige 

objecten”. Indien geluidsgevoelige functies worden toegestaan, stelt de Wet geluid-

hinder de verplichting een akoestisch onderzoek te verrichten naar de geluidsbelas-

ting ten gevolge van (spoor)wegen en/of ‘grote lawaaimakers’ (industrieterreinen).  
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Onderzoek 

Door SAB is een akoestisch onderzoek
2
 verricht om inzicht te geven in het akoesti-

sche klimaat van de nieuwe geluidgevoelige bestemming. Het onderzoek is uitgevoerd 

voor zowel deelgebied 2 als deelgebied 3 en als zodanig reeds bruikbaar in het kader 

van dit bestemmingsplan, dat uitsluitend toeziet op deelgebied 2. 

 

In de directe omgeving van het plangebied liggen alleen wegen en een gezoneerd in-

dustrieterrein. Spoorwegen zijn in de nabijheid van het plangebied niet aanwezig. 

Het plangebied is deels gelegen binnen de geluidzone van het industrieterrein Put-

tershoek. In navolgende figuur is de ligging van het industrieterrein en de zonegrens 

van het industrieterrein ten opzichte van het plangebied weergegeven. 

 

 

 

Volgens de Wgh mag voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen de 

geluidbelasting in principe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Voor weg-

verkeer is deze vastgesteld op 48 dB. Voor industrielawaai (vanwege een gezoneerde 

industrieterrein) geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 

 

                                                      
2
  SAB (2015), Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai en industrielawaai Wijk van je Leven 

deelgebied 2 en 3. Projectnummer: 140399. 16 september 2015. 
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Toetsing geluidbelastingen 

Uit het onderzoek naar de geluidbelastingen blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 

48 dB wordt overschreden vanwege de Groeneweg. De maximale ontheffingswaarde 

wordt niet overschreden.  

 

Vanwege de Sportlaan en vanwege het industrieterrein Puttershoek wordt de voor-

keursgrenswaarde van respectievelijk 48 dB en 50 dB(A) niet overschreden. De Wet 

geluidhinder legt verder geen beperking op voor de realisatie van de woningen ten 

aanzien van de Sportlaan en het industrieterrein Puttershoek. 

 

Verlening hogere grenswaarde 

Opgemerkt wordt dat, gezien de beperkte schaal van dit plan, het niet mogelijk of 

wenselijk is om verdere maatregelen te treffen die de geluidbelastingen terugbrengen 

tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Bij de gemeente 

Binnenmaas kan een hogere waarde voor de woningen worden aangevraagd. Om 

een hogere waarde aan te vragen moet de situatie passen in het gemeentelijk 

geluidbeleid ten aanzien van het aanvragen van hogere waarden. 

 

Vanuit het gemeentelijke geluidbeleid dient rekening te worden gehouden dat de wo-

ningen zullen beschikken over een geluidluwe gevel of, indien dat niet mogelijk is, er 

een geluidluwe buitenruimte is. Er is sprake van een geluidluwe gevel of buitenruimte 

indien de geluidbelasting ter plaatse de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhin-

der (48 dB) niet wordt overschreden. Een geluidluwe buitenruimte dient een minimale 

oppervlakte te hebben van 20 m². 

 

Uit de berekening blijkt dat de geluidbelasting op de noordoostgevel van het bouwblok 

niet meer bedraagt dan 48 dB, inclusief aftrek ex. art. 110g Wgh, vanwege elke af-

zonderlijke weg. Geconcludeerd wordt dat de nieuwe woningen zullen beschikken 

over een geluidluwe zijde. Hiermee wordt voldaan aan het gemeentelijk geluidbeleid.  

 

Verder dient de gekozen planinrichting afdoende te worden gemotiveerd.  

Er is sprake van een vrij indeelbaar plangebied. De locatie kan daarmee nog op 

meerdere manieren wordt ingericht. Er kan in ieder geval worden geconcludeerd dat 

het plangebied is gelegen op een stedenbouwkundige lijn met de bestaande bebou-

wing. Eventuele woningen op de eerstelijnsbebouwing zullen voor een afscherming 

zorgen naar het achterliggend gebied. Vanwege de oriëntatie ten opzichte van de om-

liggende wegen zullen de geluidbelastingen ter plaatse van de verder weggelegen 

woningen, al dan niet (deels) afgeschermd door de eerstelijnsbebouwing, lager zijn. 

Op de meeste woningen zal de geluidbelasting zelfs lager zijn dan de voorkeurs-

grenswaarde van 48 dB. Op deze manier kan te allen tijde een optimale planinrichting 

worden gegarandeerd. 

 
Voor de 50 woningen dient een hogere waarde te worden aangevraagd van 51 dB 
vanwege de Groeneweg. 
 

Toetsing Bouwbesluit 2012 

Op grond van het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de akoestische bin-

nenwaarde bij woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen ten gevolge van 

wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai. Bij het bepalen van de vereiste gevelge-

luidwering wordt rekening gehouden met de berekende geluidbelasting op de gevels. 
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In een nader onderzoek dienen de benodigde gevelmaatregelen te worden gedimen-

sioneerd. 

 

Conclusie 

Met het verlenen van hogere grenswaarden vormt het aspect geluid geen belemme-

ring voor de uitvoering van onderhavig plan. Het besluit hogere grenswaarden is op-

genomen in de bijlage van dit bestemmingsplan. 

4.7 Externe veiligheid 

Inleiding 

Externe veiligheid heef betrekking op het gebruik, de productie, de opslag en het 

transport van gevaarlijke stoffen. De overheid stelt grenzen aan de risico’s van inrich-

tingen met gevaarlijke stoffen. 

Deze grenzen zijn vertaald in een norm voor het plaatsgebonden risico
3
 (PR) en een 

oriëntatiewaarde en verantwoordingsplicht voor het groepsrisico
4
 (GR). Voor het 

plaatsgebonden risico zijn wettelijke grenswaarden vastgesteld. Hier mag niet van 

worden afgeweken. 

 

Regelgeving 

Plaatsgebonden risico 

Het PR kent een grenswaarde van 10
-6

. Binnen de PR 10
-6

 contour mogen geen 

kwetsbare objecten aanwezig zijn. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt deze waar-

de als richtwaarde en in nieuwe situaties moet in beginsel ook aan deze waarde wor-

den voldaan.  

 

Groepsrisico en verantwoording groepsrisico 

Het groepsrisico is een maat voor de maatschappelijke ontwrichting in situaties waarin 

zich een ramp met gevaarlijke stoffen voordoet. De verantwoordingsplicht is erop ge-

richt om een weloverwogen afweging te maken over de risico’s in relatie tot de (ruim-

telijke) ontwikkelingen in het plangebied.  

 

Het groepsrisico wordt vergeleken met de zogenaamde oriëntatiewaarde: de kans op 

een ongeval met 10 dodelijke slachtoffers van 10
-5

 per jaar, met de kans op een on-

geval met 100 dodelijke slachtoffers van 10
-7

 per jaar, en met de kans op 1000 of 

meer dodelijke slachtoffers van 10
-9

 per jaar. De oriëntatiewaarde voor het groepsrisi-

co ligt voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg en via buisleidingen ech-

ter een factor 10 lager dan voor inrichtingen.  

                                                      
3
  PR:  Risico op een plaats buiten de inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar, dat een 

persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, verblijft 

overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting of bij 

de transport-as, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is (zie ook artikel 1, lid 1 

onderdeel p van het BEVI). 
4
  GR:  De cumulatieve kansen dat per jaar dat een groep van 10, 100 of 1000 personen 

overlijdt als rechtstreeks gevolg hun aanwezigheid in het invloedsgebied in het 

invloedsgebied van een inrichting of een transport-as en een ongewoon voorval binnen 

die inrichting of bij een transport-as, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is (zie ook 

artikel 1, lid 1 onderdeel k van het BEVI). 
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In de verantwoording van het groepsrisico worden onderwerpen behandeld die van 

belang zijn bij het maken van een afweging over het risico en de ruimtelijke situatie. 

Het groepsrisico wordt kwantitatief beoordeeld. Daarnaast komen ook planologische 

aspecten aan de orde en de mogelijkheden tot rampenbestrijding (zie ook Handreiking 

verantwoordingsplicht groepsrisico voor inrichtingen). 

 

Inrichtingen 

Het beleid voor inrichtingen is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen 

(Bevi) en de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi).  

 

Buisleidingen 

Voor buisleidingen geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de Re-

geling externe veiligheid buisleidingen (Revb). Behalve met het PR en het GR moet 

voor buisleidingen rekening worden gehouden met de belemmeringenstrook, dit is de 

strook van 5 meter aan weerszijden van de leidingen die moet worden vrijgehouden 

ten behoeve van onderhoud en werkzaamheden aan de buisleiding. Binnen de be-

lemmeringenstrook, mag niet gebouwd worden, tenzij met toestemming (via een ont-

heffing of een aanlegvergunning) van burgemeester en wethouders. Werkzaamheden 

in deze strook mogen alleen worden uitgevoerd door of met instemming van de lei-

dingbeheerder. De ligging van de leidingen en de belemmeringenstrook moet op de 

bestemmingsplankaart worden vastgelegd.  

 

Vervoer over de weg 

Voor het transport over de weg is de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke 

stoffen (Rnvgs) van toepassing. Voor wegen die onderdeel zijn van het Basisnet Weg 

zijn veiligheidsafstanden vastgelegd
5
: de veiligheidszone en het plasbrandaandachts-

gebied (PAG). Eind 2013 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) vast-

gesteld. De verwachting was dat het Bevt in 2014 in werking zou treden, edoch dit is 

nochtans nog niet gebeurd.  

Bij de vaststelling van de veiligheidzones is rekening gehouden met een toename van 

het transport van gevaarlijke stoffen. Het Basisnet Weg geeft een gebruiksruimte aan 

de daarin opgenomen wegen. De veiligheidszone is zodanig gekozen dat rekening 

houdend met de gebruiksruimte het plaatsgebonden risico vanwege het vervoer van 

gevaarlijke stoffen op de grens van de zone niet meer bedraagt dan 10
-6

 per jaar. 

Voor de situaties waarin de afstand ‘0’ is vermeld, betekent dit dat het plaatsgebonden 

risico vanwege dat vervoer op het midden van de weg niet meer mag bedragen dan 

10
-6

 per jaar. Binnen de veiligheidszone mogen geen kwetsbare of beperkt kwetsbare 

objecten worden gebouwd.  

Binnen het PAG van 30 meter mag slechts bij hoge uitzondering en met een goede 

motivatie gebouwd worden. 

 

Provinciaal Beleid 

De provincie Zuid Holland ambieert een veilig Zuid-Holland. In de provinciale struc-

tuurvisie (PSV) staat als provinciaal belang genoemd het ‘beschermen van grote 

groepen mensen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen’. De provincie wil voorko-

men dat risicovolle activiteiten gevestigd worden in de omgeving van grote groepen 

mensen of dat een nieuwe ontwikkeling gepland wordt binnen het invloedsgebied van 

                                                      
5  Circulaire Rnvgs Bijlage 5 en Eindrapportage Basisnet Weg (oktober, 2009). 
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een risicovolle activiteit. Het is niet altijd te voorkomen dat dit soort functies gecombi-

neerd worden en het groepsrisico toeneemt. In dat geval vraagt de provincie van de 

verantwoordelijke bestuurders dat zij een verantwoording groepsrisico schrijven: een 

heldere en transparante toelichting waarin zij uitleggen waarom deze ontwikkeling op 

deze locatie noodzakelijk is. Op basis van een verantwoording groepsrisico moet aan-

nemelijk worden gemaakt dat op termijn in de eindsituatie wordt voldaan aan de oriën-

tatiewaarde. 

 

Inventarisatie risicobronnen nabij plangebied 

Door Windmill Milieu en Management is een inventarisatie uitgevoerd van de externe 

veiligheidsrisico’s ten behoeve van onderhavige planontwikkeling
6
.  

 
Transportroutes 

Binnen een straal van 200 meter rondom het plan is sprake van één (lokale) weg 

waarover transporten met gevaarlijke stoffen plaatsvindt (bevoorrading LPG tanksta-

tion). Op basis van de vuistregels van de HART kan worden geconcludeerd dat als 

gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over deze weg geen beperkingen gel-

den voor het plan. Het invloedsgebied van de N217 reikt niet tot aan de planlocatie. 

Er zijn geen andere transportroutes (spoor of water) binnen een straal van 200 meter 

rondom het plan waarover transporten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden of 

transportroutes waarvan het invloedsgebied tot over de planlocatie reikt. 

 

Buisleidingen 

Op basis van de risicokaart is geconstateerd dat drie buisleidingen aanwezig zijn. Het 

betreft een hogedruk aardgastransportleiding (W-507-01, 40 bar, 12,8 inch), een 

buisleiding met petroleum en een buisleiding met gasoline. De PR10-6-risicocontouren 

van de buisleidingen met aardolieproducten reikt niet tot aan het plangebied (NB op 

basis van de nieuwe contouren ligt het plangebied wel binnen de 1% letaliteitsafstand 

van deze leiding). De inventarisatieafstand van de hogedruk aardgasleiding W-507-01 

reikt niet tot het onderzoeksgebied. 

De risico’s als gevolg van het transport door bestaande buisleidingen vormen derhalve 

geen belemmering voor de planlocatie. 

 
Inrichtingen 

In de directe omgeving van het plangebied is een LPG-tankstation aanwezig. Het 

plangebied bevindt zich niet binnen een plaatsgebonden risicocontour 10-6 van het 

LPG-tankstation. Wel is het plangebied gelegen binnen het invloedsgebied voor het 

groepsrisico van het LPG-tankstation.  

Uitgaande van de situatie Revi 2004 (van toepassing voor nieuwe ruimtelijke beslui-

ten) blijkt uit de uitgevoerde QRA met de LPG-rekentool dat zowel in de huidige als in 

de toekomstige situatie een overschrijding optreedt van de oriëntatiewaarde van het 

groepsrisico. De normwaarde bedraagt in de huidige situatie 4,545 en in de toekom-

stige situatie 4,873. 

Echter ten opzichte van de in 2009 uitgevoerde QRA is thans sprake van een toena-

me van 4 woningen (4,8 personen in de dagperiode, 9,6 personen in de nachtperio-

de). 

                                                      
6
  Windmill Milieu en Management (2015), Inventarisatie van de risico’s van het transport, het 

gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen. Rapportnummer: P2014.302.03. 14 september 

2015. 
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Aangezien sprake is van een marginale toename van de personendichtheid, kan wor-

den aangesloten bij de rekenresultaten en conclusies uit de QRA van 2009: er is 

sprake van een overschrijding van de oriëntatiewaarde en geen sprake van een bere-

kenbare toename van het groepsrisico. Bij het opstellen van de QRA in 2009 en de 

groepsverantwoording voor het vigerende bestemmingsplan is destijds uitgegaan dat 

rekening gehouden mocht worden met maatregelen die op grond van het LPG-

convenant eind 2010 moesten worden getroffen. Het ontwerp-(wijzigings)besluit LPG-

tankstations, waarin deze maatregelen zouden worden geborgd, is echter ingetrokken 

waardoor de groepsrisicoverantwoording voor het vigerende bestemmingsplan niet 

geldt voor onderhavige bestemmingsplanwijziging. Het bevoegd gezag dient, in over-

leg met de veiligheidsregio, de hoogte van het groepsrisico (zonder rekening te hou-

den met de borging van het toepassen van hittewerende bekleding op de tankwa-

gens), opnieuw te verantwoorden. 

 

Verantwoording 

Het onderzoek externe veiligheid heeft zich toegespitst op zowel deelgebied 2 als het 

toekomstig te ontwikkelen deelgebied 3. Onderhavig bestemmingsplan heeft uitslui-

tend betrekking op deelgebied 2. Dit deelgebied ligt op meer dan 200 m afstand van 

het LPG-tankstation en is daarmee niet relevant voor het groepsrisico als gevolg van 

het LPG-tankstation. In overleg met de Veiligheidsregio is dan ook besloten dat een 

verantwoording van de hoogte van het groepsrisico als gevolg van de aanwezigheid 

van het LPG-tankstation voor dit bestemmingplan niet noodzakelijk is. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat vanuit het oogpunt van externe veiligheid geen be-

lemmeringen bestaan voor de realisatie van het plan. 

4.8 Water 

In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) moet bij ruimtelijke 

ontwikkelingen worden aangetoond, middels hydrologisch onderzoek, dat de water-

huishouding niet negatief wordt beïnvloed door de beoogde ruimtelijke ontwikkeling. 

Dit is vastgelegd in het procesinstrument de Watertoets. In de waterparagraaf van het 

bestemmingsplan moeten de resultaten van deze toets worden opgenomen, waaron-

der het wateradvies van de waterbeheerder.  

 

In het kader van de vrijstellingsprocedure in 2006 voor het plan ‘De Wijk van je leven’ 

is getoetst aan het aspect water. Er waren toen geen belemmeringen ten aanzien van 

de uitvoering van de plannen. Bij onderhavig plan wordt de opzet van de te realiseren 

woonbuurt enigszins flexibeler; de grootte van het voor ‘wonen’ bestemde gedeelte 

wijzigt echter niet. Het daarmee samenhangende te realiseren verhard oppervlak 

neemt dan ook niet of nauwelijks toe waardoor de verwachting gerechtvaardigd is dat 

dit geen negatieve invloed heeft op het aspect water. Dit heeft geen gevolgen voor de 

waterhuishoudkundige situatie. Het aspect water vormt geen belemmering voor de 

uitvoering van dit plan. 
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4.9 Flora en fauna 

Inleiding 

Bij elke ruimtelijke ontwikkeling moet worden nagegaan of er sprake kan zijn van 

invloeden op natuurwaarden en beschermde soorten. Bij ruimtelijke plannen moet, in 

het kader van de Natuurbeschermingswet (NB-wet) en de Flora- en faunawet (Ffw) 

worden aangetoond dat van een negatief effect geen sprake is, dan wel dat daarvoor 

ontheffing is verkregen. Om die reden is ten behoeve van het gehele 

woningbouwproject op de Wijk van je leven, deelgebied 2 en 3, een quick scan flora 

en fauna
7
 uitgevoerd. De quick scan flora en fauna bestaat uit twee onderwerpen, 

gebiedsbescherming en soortenbescherming. Uit de rapportage van de quick scan is 

het volgende op te maken: 

 

Onderzoek 

Gebiedsbescherming 

Bij gebiedsbescherming is er onderscheid gemaakt tussen de Natuurbeschermings-

wet 1998, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en weidevogelgebieden. In de Na-

tuurbeschermingswet 1998 worden Natura 2000-gebieden en beschermde Natuurmo-

numenten beschermd. De EHS en de weidevogelgebieden zijn niet opgenomen in de 

natuurwetgeving, maar dienen bij de planologische afweging te worden meegenomen. 

Bij elke ruimtelijke ontwikkeling moet worden nagegaan of er sprake kan zijn van in-

vloeden op natuurwaarden en beschermde soorten. In het bestemmingsplan dient, in 

het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet, te worden 

aangetoond dat van een negatief effect geen sprake is, dan wel dat daarvoor respec-

tievelijk een vergunning of ontheffing is verkregen.  

Het plangebied ligt niet in een Natura 2000-gebied. De twee dichtstbijzijnde Natura 

2000-gebieden zijn Oude Maas en Oudeland van Strijen op een respectievelijke af-

stand van 2,4 en 2,9 kilometer. Gedurende de bouw en het gebruik van de nieuwe 

woningen zal lichte verstoring plaatsvinden in de directe omgeving van het plange-

bied. Echter, deze verstoring zal de Natura 2000-gebieden niet bereiken. Tussen het 

plangebied en de Natura 2000-gebieden liggen namelijk meerdere reeds verstorende 

elementen. Voorbeelden hiervan zijn de reeds aanwezige bebouwing van de kern van 

Puttershoek en de provinciale weg N217. De instandhoudingsdoelstellingen van de 

Natura 2000-gebieden Oude Maas en Oudeland van Strijen zullen met de beoogde 

plannen niet negatief worden beïnvloed.  

 

Het plangebied ligt niet in de EHS en weidevogelgebied, maar er respectievelijk 850 

meter en 1,6 kilometer vandaan. Gezien de afstand, de tussenliggende verstoring van 

de kern van Puttershoek en de relatief kleine omvang van de ruimtelijke ingreep zijn 

geen negatieve effecten te verwachten op de EHS en weidevogelgebied.  

 

Soortenbescherming 

Soortenbescherming is altijd van toepassing. In Nederland is de bescherming van 

soorten opgenomen in de Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet is gericht op het 

duurzaam in stand houden van soorten in hun natuurlijk leefgebied. Als een ruimtelijke 

ingreep rechtstreeks kan leiden tot verstoring of vernietiging van bepaalde bescherm-

de soorten of hun leefgebied, kan het project in strijd zijn met de Flora- en faunawet. 

                                                      
7
  Quick scan flora en fauna Wijk van je Leven deelgebied 2 en 3, Puttershoek; SAB 140399; 

04 februari 2015. 
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Voor het beoordelen van de doorwerking van het aspect soortenbescherming moet 

worden nagegaan of het plangebied beschermde soorten (zowel planten als dieren) 

herbergt. Nader onderzoek voor wat betreft soortenbescherming wordt niet noodzake-

lijk geacht. In het plangebied zijn geen strikt beschermde plant- en diersoorten te ver-

wachten. Als rekening wordt gehouden met eventueel broedende vogels en de zorg-

plicht, is overtreding van de Flora- en faunawet door de geplande ruimtelijke 

ontwikkelingen niet te verwachten. 

 

Conclusie 

Het aspect flora en fauna levert geen belemmering op voor de voorgenomen ontwik-

keling. 

4.10 Archeologie 

Bij een ruimtelijk plan moet, conform de Wet op de Archeologische Monumentenzorg, 

vooraf worden beoordeeld of er eventueel sprake is van archeologische waarden.  

 

Achtergrond 

Op basis van het in 2006 uitgevoerde Archeologisch Bureauonderzoek en verkennend 

en waarderend Booronderzoek (IVO-Overig) is destijds geconcludeerd dat in de on-

dergrond ter plaatse van Deelgebied 1, 2 en 3 het hoogst
8
 gelegen deel van de Put-

tershoekse Stroomrug aanwezig is. Deze stroomrug is in 1997 ontdekt door SOB Re-

search bij het archeologisch onderzoek van het direct ten zuiden van het huidige 

plangebied gelegen ‘Bestemmingsplan De Grienden’
9
. Bij het verkennend slootkan-

tenonderzoek werden destijds in de sloot langs de Sportlaan aardewerkfragmenten en 

vuurstenen artefacten aangetroffen uit de periode van 2400-2000 voor Chr. (Klokbe-

kercultuur, Laat Neolithicum). Ook in de sloot langs de Groeneweg werden toen in de-

zelfde geologische context enige artefacten van vuursteen aangetroffen, die in dezelf-

de periode werden gedateerd. Bij het in 1999 door het ADC onder directievoering van 

SOB Research uitgevoerde proefsleuvenonderzoek werden daar aardewerkfragmen-

ten aangetroffen uit de periode van circa 2800-2000 voor Chr. (Standvoetbekercultuur 

en Klokbekercultuur). 

 

In het kader van de in 2015 ingezette voorbereiding voor de realisatie van de nieuwe 

bebouwing ter plaatse van deelgebied 2 en 3, is door de archeologisch adviseur van 

de gemeente Binnenmaas geadviseerd om ter plaatse van deelgebied 2 en 3 alsnog 

een archeologisch proefsleuvenonderzoek (IVO-P) uit te voeren. Dit onderzoek is op 

21 t/m 23 juli 2015 uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zijn er 6 proefsleuven aangelegd, 

met een lengte van 30 meter (2 stuks), 20 meter (2 stuks) en 10 meter (2 stuks), een 

breedte van 3 meter en een diepte van 2,3 meter beneden het maaiveld. De totale 

oppervlakte van de proefsleuven bedroeg 360 m
3
 (ruim 7% van het primaire onder-

zoeksgebied). 

 

 

 

                                                      
8
  Zie Borsboom e.a., 2006 (bureauonderzoek en verkennend booronderzoek) en De Groot 

e.a., 2006 (waarderend booronderzoek). 
9
  Zie Van den Bosch, 1998. 
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Archeologische sporen  

In proefsleuf nr. 1 t/m 4 werden in de top van de Afzetting van Gorkum – en tot een 

diepte van circa 1,0 meter beneden deze top – houtskoolconcentraties aangetroffen.  

 

Alleen ter plaatse van het meest zuidwestelijke deel van proefsleuf nr. 3 konden deze 

concentraties en de bovenliggende, houtskoolrijke kleilaag zonder terughoudendheid 

als archeologische sporen worden aangemerkt. Deze sporen zijn aangetroffen in de 

top van de Afzettingen van Gorkum, hierbij zijn enkele vuurstenen artefacten uit het 

Laat Neolithicum aangetroffen. Deze sporen hadden een dikte van circa 0,2 – 0,4 m. 

 

Het betreft een archeologische vindplaats waar archeologische resten zijn aangetrof-

fen uit het Laat Neolithicum. Deze archeologische vindplaats kan, vanwege de grote 

zeldzaamheidswaarde, worden aangemerkt als een vindplaats van nationaal belang. 

 

De informatiewaarde en de zeldzaamheid van deze vindplaats worden dan ook als 

hoog aangemerkt. Dit ook vanwege de gaafheid en zeer goede conserveringsomstan-

digheden. De ensemblewaarde kan als hoog worden aangemerkt. Dit vanwege de 

aanwezigheid van een archeologische vindplaats uit dezelfde periode op een afstand 

van slechts 250 meter van de nieuw aangetroffen vindplaats. 

 

Naar verwachting kunnen binnen de zone waar proefsleuf nr. 1 t/m 5 zijn aangelegd 

nog meer Archeologische resten uit het Laat Neolithicum worden verwacht. Met name 

rondom het zuidwestelijke deel van proefsleuf nr. 3 wordt deze kans zeer groot ge-

acht. Dergelijke resten kunnen in ieder geval worden aangetroffen op een diepte van 

1,3 - 2,0 meter beneden het maaiveld. 

 

Advies 

Geadviseerd wordt om voor het plangebied van deelgebied 2 de dubbelbestemming 

(Waarde-Archeologie) te handhaven.  

Hierbij moeten vanwege de geringe omvang van de vindplaats en de relatieve geringe 

diepte van de sporen en hun relatieve kwetsbaarheid aanvullende eisen gesteld wor-

den (in onderhavige situatie gebeurt dit via de dubbelbestemming Waarde-

Archeologie). 

 

Het grondwaterpeil dient permanent ruim (minimaal 0,5 meter) boven het hoogste deel 

van de vindplaats te zijn en te blijven. Fluctuaties van de grondwaterstand waarbij, al 

is het tijdelijk, de vondst- en sporenlaag onder het benodigde peil komen, leiden tot 

oxidatie en daarmee irreversibele degradatie van de vindplaats. Omdat dit voor het 

hoogst gelegen deel van de vindplaats niet mogelijk is wordt geadviseerd om een zo-

ne van circa 10 x 20 m rondom proefsleuf 3 nader te onderzoeken. 

 

Vanwege het belang van deze vondsten, voor de gemeente Binnenmaas en daarbui-

ten, wordt geadviseerd om dit nadere onderzoek zeer gericht uit te voeren in de zone 

die “in situ” behouden kan blijven. De exacte omvang en de eisen aan dit onderzoek 

worden in overleg met de provincie later bepaald en worden in het kader van de ver-

gunningverlening uitgevoerd. Wel wordt voorgesteld om in dit geval te werken met een 

zogenaamd ‘gemaximeerd onderzoeksbudget’, waarbij van de archeologische onder-

zoeksbureaus een onderzoeksvoorstel verwacht wordt dat past binnen een vooraf 

vastgesteld ‘onderzoeksbudget’.  
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Conclusie 

Met het opnemen van de dubbelbestemming “Waarde-Archeologie’ en het reserveren 

van een gemaximeerd onderzoeksbudget vormt het aspect ‘archeologie’ geen be-

lemmering voor de uitvoering van dit bestemmingsplan. 

4.11 Verkeer en parkeren 

Het plan betreft het flexibeler bestemmen van het plangebied. Uitwisseling tussen wo-

ningtypen wordt hiermee mogelijk. In het huidige plan zijn vrijstaande en twee-onder-

een-kapwoningen mogelijk gemaakt, in het voorliggende plan zijn ook rijwoningen 

toegestaan en kan flexibeler worden omgegaan met het plaatsen van de verschillende 

woningtypen. Het maximale aantal woningen te realiseren woningen in deelgebied 2 

blijft met 15 echter nagenoeg gelijk aan de mogelijkheden van het oorspronkelijke 

plan. De parkeerbehoefte en verkeersgeneratie blijft daarmee eveneens nagenoeg 

gelijk. Door de toevoeging van de mogelijkheid tot het realiseren van rijenwoningen is 

de parkeerbehoefte en verkeersgeneratie kleiner dan wanneer uitsluitend sprake zou 

zijn van vrijstaande of twee-onder-een-kapwoningen.  

De verkeers- en parkeersituatie zal derhalve gelijk blijven of licht verminderen naar 

aanleiding van het plan. Ten slotte is in de regels van dit bestemmingsplan een rege-

ling opgenomen die ziet op het voorzien in voldoende parkeergelegenheid. 

Het aspect verkeer en parkeren levert geen belemmering op voor de voorgenomen 

ontwikkeling. 

4.12 Economische uitvoerbaarheid 

Wettelijk kader 

Bij de voorbereiding van een ontwerpbestemmingsplan dient op grond van artikel 

3.1.6, lid 1, sub f van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) onderzoek plaats te vinden 

naar de uitvoerbaarheid van het plan.  

 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008 is het 

onder omstandigheden verplicht om aan het opstellen van een bestemmingsplan een 

exploitatieplan te koppelen. Er is sprake van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.12, 

lid 1 van de Wro als onderdeel van afdeling 6.4 inzake de grondexploitatie. Een ex-

ploitatieplan is niet verplicht indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie van 

de in het bestemmingsplan opgenomen gronden op een andere wijze is verzekerd (ar-

tikel 6.12, lid 2 sub a Wro), het bepalen van een tijdvak of fasering niet noodzakelijk is 

(artikel 6.12, lid 2 sub b Wro) en het stellen van eisen, regels of uitwerking van regels 

m.b.t. bouwrijp maken, aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van openbare 

ruimte niet noodzakelijk is (artikel 6.12, lid 2 sub c Wro). 

 

Situatie plangebied 

In het project Wijk van je Leven hanteert de gemeente Binnenmaas een Grondexploi-

tatie die jaarlijks wordt geactualiseerd. Een eventueel tekort wordt gedekt uit de reser-

ve grondexploitaties. 

De economische uitvoerbaarheid is hiermee aangetoond. 

 

 



 

SAB 34  

 

Conclusie 

Het aspect “economische uitvoerbaarheid” vormt geen belemmering voor dit bestem-

mingsplan. 
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5 Wijze van bestemmen 

5.1 Wat is een bestemmingsplan? 

5.1.1 Algemeen 

Het gemeentelijke bestemmingsplan is een middel waarmee functies aan gronden 

worden toegekend. Het gaat dus om het toekennen van gebruiksmogelijkheden. Van-

uit de Wet ruimtelijke ordening volgt een belangrijk principe: het gaat om toelatingspla-

nologie. Het wordt de grondgebruiker (eigenaar, huurder etc.) toegestaan om de func-

tie die het bestemmingsplan geeft uit te oefenen. Dit houdt in dat: 

1 de grondgebruiker niet kan worden verplicht om een in het bestemmingsplan 

aangewezen bestemming ook daadwerkelijk te realiseren, en 

2 de grondgebruiker geen andere functie mag uitoefenen in strijd met de gegeven 

bestemming (het overgangsrecht is hierbij mede van belang).  

 

Een afgeleide van de gebruiksregels in het bestemmingsplan zijn regels voor bebou-

wing (omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen) en regels voor het verrichten 

van ‘werken’ (omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen). 

 

Een bestemmingsplan regelt derhalve: 

1 het toegestane gebruik van gronden (en de bouwwerken en gebouwen); 

en een bestemmingsplan kan daarbij regels geven voor: 

2 het bebouwen van de gronden; 

3 het verrichten van werken (aanleggen). 

 

Het bestemmingsplan is een belangrijk instrument voor het voeren van ruimtelijk be-

leid, maar het is zeker niet het enige instrument. Andere ruimtelijke wetten en regels 

zoals de Woningwet, de Monumentenwet 1988, de Algemene Plaatselijke Verorde-

ning, de Wet Milieubeheer en de bouwverordening zijn ook erg belangrijk voor het uit-

oefenen van het ruimtelijke beleid. 

5.1.2 Over bestemmen, dubbelbestemmen en aanduiden 

Op de verbeelding wordt aangegeven welke bestemming gronden hebben. Dit gebeurt 

via een bestemmingsvlak. Voor het op de verbeelding aangegeven bestemmingsvlak 

gelden de gebruiksmogelijkheden, zoals die in de bijhorende regels worden gegeven.  

5.1.3 Hoofdstukopbouw van de regels 

De regels zijn verdeeld over 4 hoofdstukken: 

1 Inleidende regels. In dit hoofdstuk worden begrippen verklaard die in de regels 

worden gebruikt (artikel 1). Dit gebeurt om een eenduidige uitleg en toepassing 

van de regels te waarborgen. Ook is bepaald de wijze waarop gemeten moet 

worden bij het toepassen van de regels (artikel 2). 

2 Bestemmingsregels. In dit tweede hoofdstuk zijn de bepalingen van de 

bestemmingen opgenomen. In onderhavig plan betreft het slechts enkele 

hoofdbestemmingen, namelijk de bestemmingen ‘Tuin’, ‘Verkeer - 

Verblijfsgebied’ en ‘Wonen’. De bestemming ‘Wonen’ is het meest uitgebreid. 

Deze bestemming kent de volgende opzet. Eerst wordt het toegestane gebruik 
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geformuleerd in de bestemmingsomschrijving. Vervolgens zijn bouwregels 

opgenomen. Aansluitend volgen afwijkingsmogelijkheden met betrekking tot 

bouwregels, specifieke gebruiksregels en afwijkingsmogelijkheden met 

betrekking gebruiksregels. 

3 Algemene regels. In dit hoofdstuk zijn bepalingen opgenomen met een 

algemeen karakter. Ze gelden dus voor het hele plan. Het zijn 

achtereenvolgens een anti-dubbeltelregel, algemene bouwregels, algemene 

gebruiksregels, algemene aanduidingsregels, algemene afwijkingsregels en 

algemene wijzigingsregels.  

4 Overgangs- en slotregels. In het laatste hoofdstuk zijn respectievelijk het 

overgangsrecht en een slotregel opgenomen. Hoewel het hier in wezen ook 

algemene regels betreft, zijn deze vanwege hun meer bijzondere karakter in 

een apart hoofdstuk opgenomen. 

5.2 Dit bestemmingsplan  

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De ver-

beelding en de regels vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het be-

stemmingsplan. Beide planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden 

bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen aangewezen. Aan de-

ze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik gekoppeld. 

De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel 

van het plan. De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de be-

weegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het be-

stemmingsplan ten grondslag liggen. Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang 

voor een juiste interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan. 

5.2.1 Bijzonderheden in dit bestemmingsplan 

Dit bestemmingsplan kent de bestemmingen “Verkeer” en “Wonen” en de dubbelbe-

stemming “Waarde - Archeologie”. 

 

Bestemming “Verkeer” 

De centrale doorgaande weg heeft een functie die hoofdzakelijk is gericht op de af-

wikkeling van het doorgaande verkeer en is dan ook bestemd tot "Verkeer". Binnen 

deze bestemming zijn ook verharde en onverharde speelterreinen mogelijk. Uitslui-

tend ondergrondse bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen, alsmede bouw-

werken, geen gebouwen zijnde zijn mogelijk. 

 

Bestemming “Wonen” 

Deze bestemming is toegekend aan alle gronden waarop de woonfunctie is voorzien. 

Omdat in het plangebied verschillende typen woningen gewenst zijn, is binnen de be-

stemming uitsluitend het maximum aantal woningen binnen deze bestemming vastge-

legd.  

Op de verbeelding heeft niet elke woning afzonderlijk een eigen bestemmingsvlakje 

gekregen, noch is voor elke woning afzonderlijk een bouwvlak aangewezen. Gekozen 

is voor bestemmingsvlakken waarbinnen voor alle toekomstige woningen tezamen 

één bouwvlak is aangewezen.  

 



 

SAB 37  

 

Binnen de bouwregels wordt een onderscheid gemaakt tussen hoofdgebouwen, aan- 

en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen. Van al deze bouwwerken is in artikel 1 

een omschrijving opgenomen. Voor deze bouwwerken gelden maxima ten aanzien 

van goothoogten, bouwhoogten et cetera. Alleen voor hoofdgebouwen is de goot-

hoogte op de verbeelding aangeduid. Voor het overige is het uitgeschreven in de plan-

regels. Deze normen beogen met name te voorkomen dat een bouwperceel volledig 

wordt bebouwd en dat stedenbouwkundig gezien ongewenste situaties ontstaan.  

 

Het toestaan van meerdere woningen in een bouwvlak heeft tot gevolg dat het bouw-

vlak soms ruim bemeten is. Dit heeft niet tot doel mogelijk te maken dat alle bebou-

wing die binnen het bouwvlak wordt opgericht de goothoogte mag hebben zoals op de 

verbeelding is ingetekend of dat dit niet meegeteld hoeft te worden in het aantal 

maximaal toegestane vierkante meters. Immers deze nieuwe bebouwing is, met uit-

zondering van algehele nieuwbouw van het hoofdgebouw, aan te merken aan een 

aan-, uit-, of bijgebouw. Hiervoor gelden specifieke bouwregels die gecategoriseerd 

zijn naar soort woningen en omvang van het zij- en achtererf.  

 

De planregels bij deze bestemming bieden de mogelijkheid tot het uitoefenen van een 

aan huis verbonden beroep. Het gaat hierbij om dienstverlenende beroepen op zake-

lijk, maatschappelijk, juridisch, medisch, ontwerptechnisch of kunstzinnig gebied. Be-

langrijk is dat de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat de 

ruimtelijke uitwerking of uitstraling in overeenstemming met de woonfunctie is.  

 

Dubbelbestemming “Waarde - Archeologie” 

Deze dubbelbestemming geldt voor het gehele plangebied en is opgenomen ter be-

scherming van de archeologische waarde van het plangebied. Hiermee wordt de be-

scherming van de archeologische waarden geregeld via een omgevingsvergunning 

voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden. 

Zonder een dergelijke vergunning mag niet zomaar de grond worden geroerd, en 

daardoor blijven de archeologische waarden in de grond onaangeroerd. De vergun-

ningsplicht ziet er op toe dat éérst inzicht ontstaat in de mogelijke waarde van de bo-

dem waarna, op basis van een afweging, alsnog een vergunning afgegeven kan wor-

den voor het roeren van de bodem.  
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6 Procedure 

6.1 Overleg ex artikel 3.1.1 Bro 

Het initiatief zal is het kader van het artikel 3.1.1 Bro overleg voorgelegd aan de ge-

meentelijke overlegpartners. Het betreft de volgende instanties: 

 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

 Gemeente Barendrecht 

 Gemeente Zwijndrecht 

 Gemeente Dordrecht 

 Tennet 

 Evides Waterbedrijf 

 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

 Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid 

 Waterschap Hollandse Delta 

 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

 Hoeksche Waards Landschap 

 Rotterdam-Rijn Pijpleiding 

 LTO Noord, afdeling De Hoeksche Waard 

 Ministerie van Defensie 

 Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland 

 Kamer van Koophandel 

 Gasunie 

 LSNed Leidingenstraat 

 Platform Hoeksche Waards Middenveld 

 Rijkswaterstaat 

 Provincie Zuid-Holland 

 

Van onderstaande instanties is een reactie ontvangen: 

 

Waterschap Hollandse Delta 

Het waterschap Hollandse Delta heeft aangegeven geen opmerkingen te hebben op 

het ontwerpbestemmingsplan. 

 

Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid heeft aangegeven geen aanleiding te zien te  

reageren op dit plan, aangezien het geen relatie heeft met het hoofd(vaar)wegennet 

en hoofdwatersysteem.  

 

Gasunie 

Het ontwerpbestemmingsplan is door de Gasunie getoetst aan het huidige externe 

veiligheidsbeleid van het Ministerie van I&M ten aanzien van aardgastransportleidin-

gen, zoals bepaald in het per 1 januari 2011 in werking getreden Besluit externe vei-

ligheid buisleidingen (Bevb). 

Op grond van deze toetsing komt de Gasunie tot de conclusie dat het plangebied bui-

ten de 1% letaliteitsgrens van de dichtstbijzijnde leiding valt. Daarmee staat vast dat 

deze leiding geen invloed heeft op de verdere planontwikkeling. 
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Provincie Zuid Holland 

De provincie heeft aangegeven dat op grond van het ingevulde E-formulier het ruimte-

lijke plan niet strijdig is met het provinciaal beleid en dat het om die reden niet hoeft te 

worden toegezonden. 

6.2 Zienswijzen 

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening heeft het ontwerpbestemmings-

plan van 21 september 2015 tot en met 2 november 2015 voor een ieder ter inzage 

gelegen voor zienswijzen. Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend. 

 

 

 




