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1. INLEIDING 
 
1.1 Aanleiding tot het bestemmingsplan 
 
 In Rotterdam bestaat een grote behoefte aan nieuwe woningbouwlocaties. 
 Om de doelstellingen te halen zoals deze in het kader van Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra 

met het Rijk zijn gemaakt, zullen de komende jaren ook veel kleinere woningbouwlocaties ontwikkeld 
moeten worden. 

 Het noordelijk deel van Hillegersberg-Schiebroek wordt al sinds jaren genoemd als potentiële 
bouwlocatie; zie o.a. "Structuurplan Rotterdam-Noord" (gemeente Rotterdam, mei 1982) en 
"Streekplan Rijnmond" (openbaar lichaam Rijnmond/Provincie Zuid-Holland januari 1986). 

 De gemeente Rotterdam is nu voornemens om een aantal woningbouwlocaties daadwerkelijk te 
ontwikkelen. Aangezien de vigerende bestemmingsplannen geen woningbouw toelaten op de 
gewenste plaatsen is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk.    

 In het plangebied zijn de laatste jaren met behulp van anticipatieprocedures al een aantal 
woningbouwprojecten gerealiseerd, die eveneens in dit bestemmingsplan zullen worden opgenomen. 

 Daarnaast ligt er in de wijk 110-Morgen een herstructureringsopgave.  
 
 
1.2 Gekozen planopzet 
 

Voor 110-Morgen is een planvorm gekozen, die zowel flexibiliteit biedt in de uitwerking als voldoende 
rechtszekerheid geeft aan de betrokken burger.  
 
De gekozen planvorm is hoofdzakelijk een gedetailleerd conserverend bestemmingsplan met voor 
nader te benoemen onderdelen een uitwerkingsplicht (art. 11 WRO ’85). Voor de onderdelen 
waarvoor geen uitwerkingsplicht geldt, wordt het bestemmingsplan direct als toetsingskader gebruikt 
voor bouwplannen. Voor de delen met een uitwerkingsplicht geldt na het onherroepelijk worden van 
het bestemmingsplan een bouwverbod, zolang er geen door Gedeputeerde Staten (GS) 
goedgekeurd uitwerkingsplan is. De uitwerking dient te geschieden op basis van de 
uitwerkingsregels van de voorschriften en de uitwerkingsnormen die onderdeel zijn van de plankaart. 
Het vaststellen van uitwerkingsplannen is een deelgemeentelijke bevoegdheid. Het bouwverbod kan 
worden doorbroken door middel van een anticipatieprocedure. Dit impliceert het vragen van een 
verklaring van geen bezwaar bij GS. 

 
 
1.3 Ligging en begrenzing  plangebied 
 

Het plangebied ligt in het uiterste noorden van de stad, op de grens van de wijken Hillegersberg en 
Schiebroek. Het plan beslaat de bestaande buurt 110-Morgen, de uitbreidingen langs de Hoge Limiet 
ter plaatse van de voormalige rioolwaterzuivering en de voormalige sportvelden in het Jasonpark.  
De bestaande aangrenzende wijken zijn voormalige satellietsteden van Rotterdam, die in 1940 
geannexeerd zijn. Zij zijn gebouwd als tuinsteden en behoren nog steeds tot de meest populaire 
woonmilieus van de stad. Deze wijken zijn ruim opgezet met veel groenvoorzieningen en relatief veel 
eengezinswoningen. Veel voorzieningen zijn aanwezig; winkels, recreatieve voorzieningen en 
maatschappelijke dienstverlening. 
De ligging aan de rand van de stad is nog steeds een bijzondere kwaliteit van deze omgeving, 
ondanks de toenemende verstedelijking van het omringende landelijk gebied. De aanleg van grote 
recreatiegebieden, zoals het Lage en het Hoge Bergse Bos in de nabijheid dragen zeker bij aan de 
kwaliteit van het woonmilieu. 
 
Het plangebied wordt in het oosten begrensd door de Grindweg, in het zuiden door de 
Argonautenweg en de Abeelweg, in het westen door de watergang langs de sportvelden, de 
voormalige rioolwaterzuivering en de Hoge Limiet en in het noorden door de Ankie Verbeek Ohrlaan. 
De locatie hoek Grindweg/Argonautenweg valt buiten dit bestemmingsplan. De ontwikkelingen die 
zich voordoen op deze locatie zijn meer gerelateerd aan het winkelcentrum Hillegersberg. Deze 
locatie zal te zijner tijd meegenomen worden in het bestemmingsplan Kern & Plassen. 
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De plangrenzen zijn zo gekozen dat het plan aansluit op de in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplannen “Kern en Plassen”, Schiebroek-Noord”, “Lage Limiet”, “Molenlaankwartier” en  
Bedrijfsterrein Schiebroek/Schiebreoksepark.  

 
 
1.4 Vigerende bestemmingsplannen 
 
   In het plangebied vigeren momenteel de volgende plannen: 

1. Uitbreidingsplan in hoofdzaak “Hillegersberg” goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, d.d. 21-
05-1952. 

2. Uitbreidingsplan in onderdelen “Hillegersberg Honderd en Tien Morgen”, goedgekeurd inclusief 
herziening en aanvulling door Gedeputeerde Staten, d.d. 05-07-1955.  

3. Uitbreidingsplan in hoofdzaak voor gronden ten noorden van Honderd en Tien Morgen (westelijk 
deel), goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, d.d. 31-08-1959. 

4. Uitbreidingsplan in hoofdzaak voor gronden ten noorden van Honderd en Tien Morgen (oostelijk  
deel), goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, d.d. 31-08-1959. 

5. Uitbreidingsplan in onderdelen “Schiebroek”, herziening en aanvulling, goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten, d.d. 11-09-1961. 

6. Uitbreidingsplan in hoofdzaak “Verlengde Molenlaan-Provinciale Weg No. 20”, goedgekeurd 
door Gedeputeerde Staten, d.d. 10-12-1962. 

 
 
1.5 Planologische en bestuurlijke randvoorwaarden 
 

Een aantal randvoorwaarden wordt gesteld door diverse stedelijke en regionale nota’s en plannen. 
Deze randvoorwaarden worden kort samengevat. Zij vormen het grotere kader. Het betreft het 
Streekplan Rijnmond (1996) van de provincie Zuid-Holland, Regionaal Verkeers- en VervoersPlan 
(1995), het ontwerp structuurplan “Ruimtelijk Plan Rotterdam 2010” (2000), “Wonen in Rotterdam” 
(2003), Beleidsnota Verkeer en Vervoer (1992), Volkshuisvestingsplan 1995-1998, “Rotterdam 
ongedeelde stad” (1995), Nota Milieu op z’n plek (1997), allen vastgesteld door de raad van 
Rotterdam. 
De deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek heeft eveneens beleid op onderdelen vastgesteld. Het 
betreft onder andere de nota’s Volkshuisvestingsplan Hillegersberg-Schiebroek (1995), 
Economische visie deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek (1995), Groenstructuurplan 
Hillegersberg-Schiebroek (1995), kwaliteit in beweging (1991) en Nota Beleidskader Verkeer en 
vervoer deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek (2003), tevens wordt de Ontwikkelingsvisie 
Hillegersberg-Schiebroek (1996) en het Beeldkwaliteitsplan (1997) behandeld.  

 
 

Streekplan Rijnmond (1996) 
Het Streekplan Rijnmond kent drie hoofddoelstellingen, op het gebied van milieuhygiëne en 
veiligheid, wonen en economie: 
1. Ruimtelijke planning en ordening dienen het streven naar het terugdringen van de milieubelasting 

alsmede het verminderen van de veiligheidsrisico’s van industrie en daarmee samenhangende 
activiteiten te ondersteunen; 

2. Het streekplan dient ruimtelijke mogelijkheden te bieden voor de realisering van een hoogwaardig 
woon-, werk- en vrije tijdsmilieu op verschillend niveau. Het opheffen van de woningnood en het 
versterken van de woonfunctie van de binnensteden vormen daartoe belangrijke voorwaarden; 

3. Ruimtelijke voorwaarden dienen te worden geschapen ter ondersteuning van de ontwikkeling van 
de regionale economie. De spreiding van economische activiteiten dient een bijdrage te leveren 
aan de wederzijdse afstemming wonen-werken. 

 In het Streekplan Rijnmond wordt het onderhavige gebied in zijn geheel bestempeld als bestaand 
“stads- en dorpsgebied”.  
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Structuurplan Ruimtelijk Plan Rotterdam 2010 (2001)  
Sterke Stad en Wijken van Waarde zijn de twee belangrijke speerpunten in het integrale 
gemeentelijke beleid die door het RPR 2010 worden uitgewerkt. Ontwikkelingsvisies van 
deelgemeenten en bestemmingsplannen moeten in principe stroken met de inhoud van het 
RPR2010. In het RPR 2010 zijn drie centrale ambities geformuleerd: 
• Rotterdam als gevarieerde en aantrekkelijke stad; 
• Rotterdam als centrum van de Zuidvleugel; 
• Rotterdam als Europese stad met een wereldhaven. 
De drie ambities zijn de toetsstenen voor vijf ‘sectorale structuurbeelden’: de recreatieve stad, de 
woonstad, de ondernemende stad, de mobiele stad en de blauwe stad. Voor deze vijf sectoren is 
vastgesteld wat voor 2010 de gewenste hoofdstructuur is, wat de belangrijkste projecten zijn en 
welke ruimteclaims daarmee gemoeid zijn. 
 
In het RPR 2010 is verder sprake van strategische wijkaanpakgebieden. Hierbij gaat het om wijken 
en buurten met een concentratie van sociale, economische en fysieke problemen, maar ook met 
bijzondere kansen om iets aan deze problemen te doen. De projecten van de wijkaanpak worden 
niet in het RPR 2010 uitgewerkt; wel geeft het plan per gebied richtlijnen voor deze uitwerking. Naast 
de strategische wijkaanpakgebieden is sprake van ‘overige wijkaanpak gebieden’. 110-Morgen hoort 
tot de laatste categorie. In het RPR 2010 wordt 110-Morgen getypeerd als “(tuin-
)dorp/villawijk/suburbaan” milieu. 

 
 Wonen in Rotterdam (2003) 
Wonen in Rotterdam, de woonvisie van de Gemeente Rotterdam, beschrijft de aanpak van de 
huisvesting tot 2006 en de koers naar 2017 om van Rotterdam een aantrekkelijke woonstad te 
maken voor iedereen. In geheel Rotterdam moet gestreefd worden naar woningdifferentiatie, zowel 
qua prijsklasse (van bereikbaar tot duur), als qua financieringscategorie (huur en koop) en qua type 
(grondgebonden tot gestapeld). De nadruk ligt op een inhaalslag in kwantiteit én kwaliteit van het 
woonaanbod voor mensen met midden- en hogere inkomens.  
 
Ten behoeve van de kwantiteit streeft Rotterdam binnen de huidige collegeperiode naar een 
woninbouwproductie van 3000 woningen per jaar. In de Productieovereenkomsten Woningbouw 
2000-2010 (2003) zijn per locatie richtinggevende afspraken voor het woningbouwprogramma 
opgenomen. Ten behoeve van de kwaliteit geldt dat nieuwbouw, ook bij herstructurering, moet 
plaatsvinden in de prijsklassen middelduur en duur. De Rotterdamse Woningkwaliteit is uitgangspunt 
voor alle woningbouwplannen. 

 
Beleidsnota Verkeer en Vervoer (1992) 
In de Beleidsnota Verkeer en Vervoer (1992) wordt ingegaan op het stedelijke beleid ten aanzien van 
verkeer in de ruimste zin van het woord. In het onderhavige gebied is één verzamelweg, de Ankie 
Verbeek Ohrlaan, aanwezig. Verder zijn er nog enkele verkeersgebieden. In noordzuidrichting betreft 
dat de Jasonweg, de Grindweg, de Achillesstraat en de Junolaan. In oostwestrichting zijn dat de 
Argonautenweg, de Minostraat en de Minervalaan. 
 
Regionaal Verkeers- en Vervoers Plan (1995) 
In het Regionaal Verkeers- en VervoersPlan (RVVP) wordt evenals in de Beleidsnota Verkeer en 
Vervoer (1992) ingegaan op het beleid ten aanzien van verkeer in de ruimste zin van het woord, 
maar op regionaal niveau: openbaar vervoer, regionaal parkeerbeleid en ook fietsverkeer.  
 
Duurzaam Veilig (1998) 
Duurzaam Veilig als landelijk beleid. In het Derde Meerjarenplan Verkeersveiligheid (1991) is de term 
Duurzaam Veilig geïntroduceerd. Dit begrip staat voor een nieuwe benadering in de aanpak van de 
verkeersonveiligheid. De essentie van Duurzaam Veilig is het voorkomen van verkeersonveiligheid in 
plaats van deze achteraf te bestrijden. Ingrepen die in het kader van Duurzaam Veilig gedaan 
worden zijn bijvoorbeeld het uitbreiden van de dertig kilometer gebieden met het doel 
verkeersgebieden te transformeren naar verblijfsgebieden. Brommer op de rijbaan is eveneens een 
uitwerking van het beleid Duurzaam Veilig. 
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Nota Beleidskader Verkeer en vervoer deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek (2003) 
Het deelgemeentelijk verkeer en vervoersbeleid vormt het kader voor het oplossen van 
verkeersknelpunten en geeft sturing aan de participatie in stedelijke, dan wel stadsregionale 
verkeersprojecten. Daarnaast biedt het de mogelijkheid eigen verkeerscirculatieplannen op te 
stellen. De Nota Beleidskader Verkeer en Vervoer is geen samenvatting van stedelijke, 
stadsregionale en nationale beleidsnota’s, maar hanteert het belang van de deelgemeente en haar 
bewoners als enige leidraad. 
In de nota komen de aspecten bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid aan bod. Het aspect 
bereikbaarheid wordt opgesplitst naar de modaliteiten voetganger, fiets, auto en openbaar vervoer. 
Aanvullend wordt aandacht besteed aan het flankerend beleid, zoals het vervoermanagement. 
 
Nota Milieu op z’n plek (1997) 
In mei 1997 is de nota “Milieu op z’n plek”  verschenen (vastgesteld eind 1997), onder het motto: 
maatwerk voor milieu in ruimtelijke plannen. Het stuk beschrijft de Rotterdamse methode voor 
gebiedsgericht milieubeleid. In deze nota wordt een verbinding gelegd tussen de kenmerken van de 
desbetreffende locatie en de daarbij horende milieudoelstellingen, om zo tot milieugerichte 
uitgangspunten te komen met betrekking tot de ruimtelijke ordening en andere beleidsterreinen. De 
wijk 110-Morgen wordt getypeerd als autowijk. Daarbij behorende wijkkenmerken zijn: matige OV-
ontsluiting, lage aantallen woningen, weinig menging van functies, rustig woongebied, weinig 
verharding en veel groen en water. 
Ook op het gebied van energie-prestatie-normen (EPN), dichtheden, automobiliteit, hergebruik van 
gebouwen, flexibel gebruik van duurzame materialen, afvalmanagement en ecologie en 
waterhuishouding worden voor diverse gebieden milieu-doelstellingen geformuleerd, op basis 
waarvan voor het onderhavige plangebied gebiedsgerichte doelstellingen geformuleerd kunnen 
worden. Een deel van deze doelstellingen kan in het bestemmingsplan worden opgenomen, een 
ander deel zal in andere beleidsdocumenten en op een ander tijdstip aan de orde komen. Omdat het 
plangebied reeds een bebouwd gebied betreft, zal de nadruk waar het milieu-aspecten betreft eerder 
op beheer dan op ontwikkeling liggen. 
 
Ontwikkelingsvisie Hillegersberg-Schiebroek (1996) 

 In de Ontwikkelingsvisie Hillegersberg-Schiebroek (1996) wordt het ruimtelijk kader voor 
ontwikkelingen binnen de deelgemeente beschreven. Naast het feit dat de deelgemeente integraal 
ruimtelijk beschreven wordt, is de deelgemeente tevens bezien in het grotere geheel. Er gebeurt 
nogal wat langs de grenzen van Hillegersberg-Schiebroek. Mogelijke aanleg Rijksweg 16/13, 
ontwikkeling van de VINEX-locatie Nieuw Terbregge en de Limieten, ontwikkelingen langs de 
westrand van de deelgemeente in de vorm van de Noordrand, waarbij het overigens nog onduidelijk 
is hoe deze ontwikkelingen gaan uitpakken. Het vliegveld Rotterdam Airport blijft op dezelfde plek 
gehandhaafd. 

 
Economische visie deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek (1995) 
Het stimuleren van de economische bedrijvigheid is een belangrijk beleidsuitgangspunt voor de 
deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ontwikkeling van 
en/of de instandhouding van reguliere werkgelegenheid. Het doel van dit rapport is te zoeken naar 
kansen die de deelgemeente heeft ter stimulering van de werkgelegenheid. De vraagzijde van de 
arbeidsmarkt vormt hiervoor het uitgangspunt. Op grond van de als kansrijk geschetste 
bedrijfstakken zijn streefbeelden ontwikkeld. 
• Hillegersberg-Schiebroek speelt in op groeisectoren; 
• Hillegersberg-Schiebroek speelt in op mogelijkheden m.b.t. demografische ontwikkeling; 
• Hillegersberg-Schiebroek speelt in op de toeristische/vrijetijdstrend; 
• Hillegersberg-Schiebroek gaat door op de ingeslagen weg. 
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Volkshuisvestingsplan Hillegersberg-Schiebroek 1995-2000 (1995) 
Het Volkshuisvestingsplan van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek is ontwikkeld vanwege 
een aantal redenen. Vanwege het ontbreken van een volkshuisvestelijk kader, waardoor de 
deelgemeente voorheen op ad hoc basis een aantal volkshuisvestelijke beslissingen heeft moeten 
nemen. Vanwege de bestuurlijke ontwikkeling (meer bevoegdheden werden toegekend aan het 
deelgemeentelijk bestuur). Vanwege stelselwijziging binnen de volkshuisvesting. Uiteindelijk zijn de 
doelen van het volkshuisvestingsplan de volgende: 
• Een optimale ontwikkeling van de wijken en buurten in de deelgemeente; 
• Inspelen op de uitdagingen van de VINEX-ontwikkelingen; 
• Het nemen van een redelijk aandeel in de sociale volkshuisvestingsopgave van de stad en de 

regio. 
Dit alles heeft geleid tot deelplannen (voorraadbeheerplannen) en tot een convenant tussen 
corporaties en de stad Rotterdam inzake prestatieafspraken (VH-convenant).  

 
Kwaliteit in beweging (1991) 
Het rapport Kwaliteit in Beweging, met als ondertitel “hoofdkenmerken van een deelgemeente”, moet 
vooral gezien worden als een studie naar de stedenbouwkundige identiteit van Hillegersberg-
Schiebroek. De belangrijkste kenmerken ten aanzien van de stedenbouwkundige opbouw, de 
ruimtelijke kwaliteiten en de sociaal-culturele structuur zijn in kaart gebracht. De wijk 110-Morgen 
heeft geen bijzondere historische waarden. De Grindweg en de Hoge en Lage Limiet worden 
genoemd als deel van de historische basisstructuur die de ruimtelijke karakteristiek van de 
deelgemeente bepaald. 
 
Groenstructuurplan Hillegersberg-Schiebroek (1995) 
Het groenstructuurplan Hillegersberg-Schiebroek benoemt en waardeert de (hoofd-) 
structuurdragers van de openbare ruimte door het beschrijven van de karakteristieke kenmerken en 
kwaliteiten. Er wordt in dit plan aangegeven waar aanvullingen en wijzigingen nodig zijn om deze 
hoofdgroenstructuur (die bepaalt wordt door elementen als de Rotte, het lint Straatweg/Dorpsstraat, 
Grindweg, De Ringdijk en de Plassen) te optimaliseren: 
• Verbeteren van de aansluitpunten van de oude lijnen met verkeerswegen (continuïteit en 

dominantie); 
• Verbeteren van de zichtbaarheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid van het Plassengebied; 
• Vergroten van de onderlinge verschillen tussen de verschillende parken (differentiatie). 
In het Groenstructuurplan wordt het volgende vermeld over 110-Morgen: 110-Morgen kent geen 
grote problemen met betrekking tot het groen. Door de nieuwbouw te oriënteren op het nieuwe 
Jasonpark en een duidelijke herinrichting van dit park, kan een duidelijkere structuur in de wijk 
verkregen worden. 

 
Beeldkwaliteitsplan (1997) 
Het Beeldkwaliteitsplan geeft een inventarisatie weer van een aantal ruimtelijke en 
stedenbouwkundige elementen, gebieden en ensembles weer. Het geeft de veranderingsdynamiek 
weer en komt uiteindelijk tot een aantal overall-thema’s voor de elementen, gebieden en ensembles. 
In het beeldkwaliteitsplan wordt voor het plangebied de Hoge Limiet en de Grindweg specifiek 
genoemd. Bij de Hoge Limiet heeft zich het meest duidelijk de omslag voltrokken van een open 
landschap naar een besloten landschap. Alleen door die omslag is hier een waardevolle omgeving 
blijven bestaan. 
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Afb. 1 Bestemmingsplan 110 Morgen geprojecteerd op de oudste topografische kaart van 1850 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 2 Het plangebied met de zones waar het rivierduin in de ondergrond aanwezig is (1), 
  resp. het veen nog aanwezig is (2). 
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2 BESCHRIJVING PLANGEBIED 
 
2.1 Archeologie 
 
   Beleidskader 

Rotterdam draagt sinds 1960 zorg voor het eigen archeologisch erfgoed en is in het bezit van een 
door het rijk verleende opgravingsbevoegdheid. 
 
Het doel van de Rotterdamse archeologie is: (1) te zorgen voor het behoud van archeologische 
waarden ter plaatse in de bodem; (2) te zorgen voor de documentatie van archeologische waarden 
indien behoud ter plaatse niet mogelijk is; (3) te zorgen dat de resultaten van het archeologisch 
onderzoek bereikbaar en kenbaar zijn voor derden. 
De gemeente Rotterdam werkt momenteel aan een Archeologische Waardenkaart (AWK) en een 
lijst met Archeologisch Belangrijke Plaatsen (ABP’s), die opgenomen zullen worden in de 
gemeentelijke monumentenverordening. Genoemde beleidsinstrumenten moeten een tijdige en 
volwaardige inbreng van archeologische belangen bij ruimtelijke ontwikkelingen waarborgen. 
Het bovenstaande sluit aan op en komt mede voort uit het rijksbeleid en het provinciale beleid dat 
naar aanleiding van het “Verdrag van Malta” is ontwikkeld. Momenteel worden door de provincie bij 
de beoordeling van bestemmingsplannen met betrekking tot de archeologie de volgende 
beleidsinstrumenten geraadpleegd: de Archeologische Monumentenkaart (AMK), de Indicatieve 
Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) en de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van 
Zuid-Holland.  
 
Het vaststellen, waarderen en documenteren van archeologische waarden vindt binnen de 
archeologische monumentenzorg gefaseerd plaats. Na een bureau-onderzoek kan het nodig zijn een 
archeologische inventarisatie in het veld uit te voeren. De resultaten van de inventarisatie kunnen 
vervolgens leiden tot een aanvullend archeologisch onderzoek. De resultaten van laatstgenoemd 
onderzoek vormen het uitgangspunt bij de keuze om een vindplaats te behouden, op te graven, 
waarnemingen uit te voeren tijdens het bouwproject of geen verdere stappen te ondernemen. 

 
Bewoningsgeschiedenis 
Het bestemmingsplangebied maakte oorspronkelijk deel uit van een veengebied dat in de 11de/12de 
eeuw is ontgonnen. In een deel van het bestemmingsplangebied is het veen in subrecente tijden 
afgegraven om als brandstof te worden benut. In 1772 is het veenwinningsgebied drooggemaakt 
(Afb. 1). Ten gevolge van de veenwinning in een deel van het bestemmingsplangebied en de 
daaropvolgende droogmaking liggen oude (prehistorische) landschappen nu dichter aan het 
oppervlak. Het gaat om Afzettingen van Calais/Gorcum ouderdom.  
 
Vóór de ontginningen kan er ook al bewoning hebben plaatsgevonden. In het oostelijk deel van het 
bestemmingsplangebied bevinden zich (dieper dan circa 5-7 meter beneden NAP) namelijk de 
uitlopers van de donk, waarvan  op een van de toppen de kerk en het kasteel van Hillergersberg zijn 
gebouwd. De  donken en de flanken ervan werden in het Mesolithicum (9000-5300 voor Christus) en 
het Neolithicum (5300-2000 voor Christus) regelmatig door de prehistorische mens voor meer of 
minder langdurige verblijfplaats benut. In het bestemmingsplangebied liggen voorts langs de Lage 
Limiet en de Grindweg stroken met onafgegraven veen. In deze zones kunnen bewoningssporen uit 
de Late Middeleeuwen (en Romeinse tijd) voorkomen. Vindplaatsen uit deze periode zijn evenwel uit 
het bestemmingsplangebied niet bekend. 
 
Archeologische potentie  
Vanwege de aanwezigheid van een donk (Afb. 2:1) in de ondergrond wordt het oostelijk deel van het 
bestemmingsplangebied op de IKAW en CHS gekarakteriseerd als een gebied met een hoge 
archeologische verwachting. Bewoningssporen uit de Middeleeuwen (en mogelijk ook nog uit de 
Romeinse tijd) zijn te verwachten in de zones met restveen in het oostelijk en westelijk deel van het 
bestemmingsplangebied (Afb. 2:2). 

 
Aanbevelingen 
In het gedeelte van het bestemmingsplangebied waar het veen nog aanwezig is, geldt een 
aanlegvergunning voor grootschalige grondwerkzaamheden (groter dan 200 vierkante meter). Voor 
het gebied met donkzand in de ondergrond geldt een aanlegvergunning/vrijstelling voor 
graafwerkzaamheden dieper dan 3,00 m beneden NAP. 
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2.2 Stedenbouwkundige structuur 
 

Het plangebied ligt in de overgang van stad naar landelijk gebied. Naast woonwijken zijn er typische 
stadsrandfuncties te vinden, zoals volkstuinen, sportvelden (voormalige) boerderijen en 
uitvalswegen. 
In de omringende wijken, die grotendeels van 1920 tot 1970 zijn gebouwd, valt nog duidelijk de 
oorspronkelijke landschappelijke verkaveling te herkennen. Behalve het historische 
slagenlandschap, dat deels nog in het gebied aanwezig is, zijn ook andere historische elementen 
nog herkenbaar. 
 
Belangrijk is de Grindweg, een oude verbindingsweg tussen Hillegersberg en Bergschenhoek. Door 
het eeuwenlange proces van ontginning, uitvening en inpoldering ligt deze weg op een veel hoger 
peil dan het omringende land. Het boezemwater en de losse lintbebouwing geven deze weg haar 
kenmerkende structuur. 
Een ander oud landschappelijke element is de Hoge Limiet, die tot de aanleg van de Ankie Verbeek 
Ohrlaan en Jasonweg verbonden was met de Lage Limiet en Wildersekade. De Hoge Limiet is een 
oude kade die hoger ligt dan het omringende gebied. Er zijn nog fragmenten van oude bebouwing 
aanwezig. 
Opvallend is dat de wijk Honderd en Tien Morgen, in tegenstelling tot de andere omringende wijken, 
zich niets aantrekt van de oorspronkelijke landschappelijke structuur. Hier is een noord-zuid gerichte 
verkaveling toegepast, die daarmee een opvallende hoekverdraaiing veroorzaakt ten opzichte van 
het omringende gebied. Ook de Argonautenweg slingert zich daardoor onafhankelijk van de oude 
structuur door de wijk. 
In de jaren zestig is besloten om een nieuwe provinciale weg aan te leggen ten noorden van 
Rotterdam richting Bergschenhoek. Hillegersberg en Schiebroek werden daar ook op aangesloten 
middels de Ankie Verbeek Ohrlaan en de Jasonweg. De nieuwe wegenstructuur werd aangelegd 
volgens toen geldende inzichten in de verkeersafwikkeling. De bestaande landschappelijke structuur 
speelde nauwelijks een rol. De Lage Limiet verdween voor een groot deel onder een zeer ruim 
gedimensioneerd verkeersknooppunt en het bestaande weidelandschap werd diagonaal doorsneden 
door de nieuwe wegen. 
Ten oosten van de Jasonweg, die evenwijdig aan de Hoge Limiet gelegd is, ligt een strook met 
bijzondere voorzieningen die in verkavelingrichting op de Jasonweg georiënteerd is. Deze strook 
heeft weer een hoekverdraaiing ten opzichte van de woningbouw van Honderd en Tien Morgen. 

 
De meeste bijzondere voorzieningen, waaronder scholen, verzorgingshuizen en een verpleeghuis 
liggen als grote bouwmassa's langs de grotere doorgaande wegen, en daarmee enigszins geïsoleerd 
van de overige woonbebouwing. 
 
Aan de Hoge Limiet ligt een nieuw woonbuurtje. De buurt Hoge Limiet is genoemd naar de nabij 
gelegen oude landweg. Het is een terrein dat ingeklemd ligt tussen sportvelden en volkstuinen en is 
vrijgekomen voor woningbouw na het buiten gebruik stellen van een rioolwaterzuivering. Het gebied 
ligt enigszins geïsoleerd, maar is niet ver verwijderd van voorzieningen of openbaar vervoer. De 
woningen zijn in cirkels gegroepeerd rond een groen middengebied. De ontsluiting voor autoverkeer 
vindt plaats vanaf de Abeelweg, zodat de Hoge Limiet een verkeersluw karakter heeft gehouden. 
Verbindingen voor langzaam verkeer zijn er naar het Schiebroekse Park en de Hoge Limiet. 
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2.3 Ontwikkelingen in de omgeving 
 

In de omgeving van het plangebied 110-Morgen zijn enkele belangrijke ontwikkelingen gaande die 
sterk van invloed zijn op de ontwikkeling van het plangebied. 
 
Noordzijde 
Het gebied ten noorden van het plangebied staat stevig onder druk. Naast de woningbouwopgave 
van Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek staan diverse infrastructuurplannen op stapel. Thans 
wordt de HSL-zuid aangelegd tussen Rotterdam en Amsterdam en vormt daarmee het startsein voor 
nieuwe ontwikkelingen boven de Doenkade. Het besluit tot eventuele aanleg van de A16/13 is 
uitgesteld tot na 2010 op grond van het MIT (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport), 
tenzij in het kader van het BOR (Bereikbaarheidsoffensief Randstad) of het onderzoek naar de 
medefinanciering door private partijen sprake kan zijn van eerdere aanleg. 
 
Westzijde 
Ten westen van het plangebied wordt het Schiebroekse Park heringericht tot een multifunctioneel 
sportpark met vele sportfaciliteiten. Ten westen van Schiebroek wordt RandstadRail binnen een 
termijn van vijf jaar gerealiseerd. RandstadRail moet een goed alternatief bieden voor de auto op de 
‘middenafstand’, 10 tot 30 kilometer.  
 
De plannen voor de Noordrand hebben hun invloed op de ontwikkeling van Hillegersberg-
Schiebroek. Het Noordrandgebied is het stuk Rotterdam rond het vliegveld, gelegen tussen 
Schiebroek en Overschie. In de Noordrand is veel ruimte beschikbaar voor bijzondere werk-, woon- 
en recreatiemilieus in de nabijheid van Rotterdam Airport. Het gebied kan bestaande stadswijken als 
Schiebroek en Overschie beter hechten in het stedelijk weefsel. De groene kwaliteit van het gebied 
moet zoveel mogelijk behouden blijven en groene verbindingen dienen te worden versterkt (onder 
andere door realisatie van de Intermediaire Zone tussen Midden Delfland en de Rottewig via de 
polder Schiebroek). 
 
 

2.4 Bevolking en wonen 
 

Bevolking 
Voor de aspecten bevolking en wonen is gebruik gemaakt van gegevens die aangeleverd zijn door 
het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) met als peildatum 01-01-2000. Het deel ten westen 
van de Jasonweg is niet in deze analyse betrokken. De gegevens hebben betrekking op de wijk 110-
Morgen. 
 
Tabel 1: Leeftijdsopbouw bevolking 110-Morgen per 1 januari 2000, vergeleken met de leeftijdsopbouw van de 

deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek en de geheel Rotterdam. 
 

Leeftijdsopbouw 110-Morgen 
(abs.) 

110-Morgen 
(%) 

Hillegersberg-
Schiebroek (%) 

Rotterdam 
(%) 

0-3 191 5,6 4,7 4,8 
4-12 288 8,5 10,1 10,4 
13-19 179 5,3 6,6 7,9 
20-34 747 22,1 18,7 25,2 
35-54 754 22,3 28,8 27,5 
55-64 263 7,8 9,2 9,0 
65-79 528 15,6 14,5 11,0 
80+ 434 12,8 7,4 4,2 
Totaal 3.384 100 100 100 

 
In de wijk 110-Morgen wonen per 1 januari 2000 3.384 mensen. 
Vanaf 1995 (2.703) is het bevolkingsaantal toegenomen (+681) vooral als gevolg van nieuwbouw in 
de wijk. De komende jaren zal dit aantal nog toenemen, eveneens als gevolg van nog te realiseren 
nieuwbouw. De bevolkingsopbouw komt sterk overeen met die van de deelgemeente Hillegersberg-
Schiebroek en Rotterdam. Zoals in de gehele deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek is ook hier het 
aandeel 65+ aanmerkelijk hoger dan in Rotterdam, 28,4% in 110-Morgen ten opzichte van 21,9% in 
deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek en 15,2% in Rotterdam.  
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Tabel 2: De leeftijdsopbouw bevolking 110-Morgen per 1 januari 2000 vergeleken met de leeftijdsopbouw bevolking  
 110-Morgen per 1 januari 1995. 
 

Leeftijdsopbouw 1995 
 abs.           %   

2000 
   abs.               % 

0-3 99 3,7 191 5,6 
4-12 165 6,1 288 8,5 
13-19 144 5,3 179 5,3 
20-34 458 16,9 747 22,1 
35-54 564 20,9 754 22,3 
55-64 283 10,5 263 7,8 
65-79 534 19,7 528 15,6 
80+ 456 16,9 434 12,8 
Totaal 2.703 100 3.384 100 

 
De bevolking is vanaf 1995 (met name vanaf 1999) gemiddeld jonger geworden. De nieuwbouw, in 
de vorm van grondgebonden woningen, is toen vooral door jonge gezinnen betrokken. In de 
leeftijdscategorieën 0-54 is een duidelijke toename zichtbaar, van 52,9% naar 63,8%. In de 
leeftijdscategorieën 55+ daarentegen is een afname zichtbaar, van 47,1% naar 36,2%.  
 
Tabel 3: Bevolking van 110-Morgen naar etniciteit per 1 januari 2000 vergeleken met de bevolking naar etniciteit van de 

deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek en geheel Rotterdam. 
 

Bevolkingsgroepen 110-Morgen 
(abs.) 

110-Morgen 
(%) 

Hillegersberg-
Schiebroek (%) 

Rotterdam 
(%) 

Surinamers 193 5,7 2,6 8,5 
Antillianen 34 1,0 1,0 2,7 
Kaapverdianen 22 0,7 0,6 2,4 
Turken 71 2,1 1,5 6,8 
Marokanen 158 4,7 2,0 5,1 
Noord-mediterranen 86 2,5 1,5 2,9 
Totaal etnische minderheden 564 16,7 9,2 28,4 
Overige allochtonen uit rijke landen 395 11,7 11,7 8,9 
Overige allochtonen uit arme landen 170 5,0 4,9 6,4 
Autochtonen 2.255 66,6 74,2 56,3 
Totale bevolking 3.384 100 100 100 

 
Eenderde (33,4%) van de bevolking van 110-Morgen is van allochtone afkomst, dit is beduidend 
lager dan het Rotterdamse percentage van 43,7%. Het percentage is echter wel hoger dan dat van 
de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek (25,8%). Van de niet-autochtone bevolking in 110-
Morgen behoort 16,7% tot een etnische minderheid (tegen 28,4% in Rotterdam en 9,2% in 
deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek) en nog eens 16,7% tot de overige allochtonen. Tot 
“etnische minderheden” worden, volgens de BIZA definities, gerekend: Surinamers, 
Antillianen/Arubanen, Kaapverdianen, Turken, Marokkanen en Noord-mediterranen.  
 
De bevolkingsopbouw onder de allochtonen laat evenals de bevolkingsopbouw van de gehele 
bevolking van 110-morgen een verjonging zien ten opzichte van 1995. In de leeftijdscategorieën 0-54 
is een duidelijke toename zichtbaar, van 48,9% naar 74,8%. In de leeftijdscategorieën 55+ 
daarentegen is een afname zichtbaar, van 51,1% naar 25,2%. Met name het percentage 80+ is sterk 
gedaald (-20%) ten opzichte van 1995, de groep 20-34 jarigen is sterk gestegen (+11,1%). 
Opvallend is de grote groep allochtonen uit de rijke landen waarvan bijna de helft (46%) behoort tot 
de leeftijdsgroep 80+. 

 
   Tabel 4: Bevolking 110-Morgen naar etniciteit per 1 januari 1995 t/m 2000. 
 

 1995 
 % 

1996  
% 

1997 
 % 

1998 
 % 

1999 
 % 

2000 
 % 

Totaal Etnische minderheden 24,6 23,9 27,0 32,8 48,4 50,0 
Overige arme landen 11,9 13,3 13,4 14,8 14,7 15,0 
Overige rijke landen 63,5 62,8 59,6 52,4 36,9 35,0 
Totaal allochtonen 100 100 100 100 100 100 

 
Opvallend is de sterke stijging (van 24,6% naar 50%) van het percentage etnische minderheden 
onder de allochtonen en de sterke daling van het percentage allochtonen afkomstig uit rijke landen 
(van 63,5% naar 35%). De toename van het aantal allochtonen (430) vanaf 1995 tot 2000 afgezet 
tegen de toename van de totale bevolking van 110-Morgen (681) laat zien dat 63,1% van de nieuwe 
bewoners allochtoon is. Van de nieuwe bewoners behoort 57,6% (392) tot de etnische minderheden. 
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Wonen 
De belangrijkste bestemming binnen het plangebied is wonen. 
De behoefte aan nieuwe woningen en de kwaliteit van de omgeving maakt dit gebied tot een zeer 
goede woningbouwlocatie. De locaties binnen het plangebied zijn te beschouwen als 
uitbreidingen/inbreidingen van de bestaande woonwijk. Aangezien reeds vele voorzieningen 
aanwezig zijn, zullen binnen het plan weinig andere dan woonbestemmingen gerealiseerd worden.  
 
Er staan 1.565 woningen in 110-Morgen, 25 % hiervan is een eengezinshuis, 5% is een 
benedenwoning, 43 % is een appartement zonder lift, 17% is een appartement met lift en 10 % is 
een woning voor ouderen. De woningvoorraad in 110-Morgen bestaat voor 54% uit kleine woningen 
(t/m 3 kamers), 10% kleine ouderenwoningen en 35% grote woningen (4 en meer kamers). De 
gemiddelde woningbezetting is 2,16.  
In de wijk zijn vooral veel kleine huishoudens van 1 á 2 personen. 
 
Het oude wijkgedeelte bevat veel verouderde woningen en te krappe woningen in de sociale huur. 
Het aanbod voldoet niet helemaal meer aan de wens van de huurders en trekt alleen nog specifieke 
huurdersgroepen aan. Om een eenzijdigheid van de bevolkingsopbouw te voorkomen wordt gekozen 
voor een herstructurering van een deel van het bestaande woongebied, waarbij een differentiatie van 
het woningaanbod wordt doorgevoerd. 

 
 
2.5 Verkeer 
 

Openbaar vervoer  
Per openbaar vervoer is het plangebied niet goed bereikbaar. Het meest zuidoostelijke puntje van 
het plangebied wordt aangedaan door een tram (lijn4 op de Bergse Dorpsstraat) waarvan de 
dichtstbijzijnde haltes ter hoogte van de Freericksplaats en de Burgemeester de Villeneuvesingel zijn 
gelegen. De tramlijn verzorgt de verbinding Hillegersberg (Molenlaan) - Station Noord - Centraal 
Station - Marconiplein.  
 
Momenteel wordt de ontsluiting van het gebied per openbaar vervoer verzorgd door één stadsbus 
(lijn 35), die Station Noord via Schiebroek en Hillegersberg met Zevenkamp verbindt. De bus rijdt 
binnen het plangebied over de Jasonweg, Minosstraat, Achillesstraat, Minervalaan, Junolaan, 
Argonautenweg en Grindweg. De Grindweg maakt tevens onderdeel uit van enkele routes van 
streekbussen richting Bergschenhoek. Om het noordelijk deel van het plangebied beter te ontsluiten 
zou wel een gewijzigde route van buslijn 35 overwogen kunnen worden.  
 
Autoverkeer 
In het plangebied liggen twee belangrijke uitvalswegen voor de wijken Schiebroek en Hillegersberg, 
die aansluiting geven op het provinciale wegennet, en in de toekomst waarschijnlijk zelfs direct op 
het Rijkswegennet. Dit zijn de Ankie Verbeek Ohrlaan en de Jasonweg.  
De Grindweg is een oude weg naar Bergschenhoek, die relatief veel verkeer te verwerken krijgt. Een 
verdere toename van de verkeersintensiteit op deze weg is niet gewenst, terwijl verbreding niet tot de 
mogelijkheden behoort. 
De Argonautenweg verbindt Honderd en Tien Morgen met belangrijke verkeersaders in het 
Molenlaankwartier en Schiebroek-Noord. Met deze wegen is de hoofdverkeersstructuur vastgelegd. 
Ten behoeve van de nieuwe uitbreidingen zullen geen wijzigingen of uitbreidingen van deze 
verkeersstructuur nodig zijn. Wel is een reconstructie van het kruispunt Ankie Verbeek 
Ohrlaan/Jasonweg in uitvoering. Het oude kruispunt nam veel ruimte in beslag, is niet veilig en de 
linksafmogelijkheid Ankie Verbeek Ohrlaan richting Jasonweg ontbrak. 

 
In de beleidsnota Verkeer en Vervoer van de gemeente Rotterdam uit 1992 zijn de wegcategorieën 
als volgt gedefinieerd: 
• Verzamelweg: ontsluiting van de stadsdelen en bundeling van het lokale bestemmingsverkeer 

(10.000 tot 30.000 motorvoertuigen per dag); 
• Verkeersgebieden: wegen met een belangrijke verkeersfunctie op wijkniveau (2.450 tot 12.000 

motorvoertuigen per dag); 
• Verblijfsgebieden: wegen met een beperkte verkeersfunctie (minder dan 2.450 motorvoertuigen 

per dag). 
Het gebied wordt doorsneden en begrensd door een aantal wegen die een ontsluitende of een 
verbindende functie hebben voor het autoverkeer. In het onderhavige gebied is één verzamelweg, de 
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Ankie Verbeek Ohrlaan, aanwezig. Verder zijn er nog een aantal verkeersgebieden. In 
noordzuidrichting betreft dat de Jasonweg, de Grindweg, de Achillesstraat en de Junolaan. In 
oostwestrichting zijn dat de Argonautenweg, de Minosstraat en de Minervalaan. 

 
Naar aanleiding van de nieuwe beleidslijn Duurzaam Veilig zal de wegcategorisering een nieuwe 
indeling volgen. Wegen kunnen binnen het verkeerssysteem twee functies hebben: een 
verkeersfunctie, gericht op het mogelijk maken van doelgerichte verplaatsingen, en/of een 
verblijfsfunctie, gericht op de ruimtelijke activiteiten in de omgeving van de weg. De bedoeling van de 
voorlopige tweedeling is een duidelijk onderscheid te maken tussen beide functies. Aldus ontstaat 
een tweedeling:  
• Verkeersaders: hier heeft de afwikkeling van het gemotoriseerde verkeer de prioriteit. Dit 

betekent dat maatregelen primair gericht zijn op het bevorderen van een veilige afwikkeling van 
het verkeer. Wegen met een stroomfunctie en wegen met een gebiedsontsluitingsfunctie behoren 
tot de verkeersaders. 

• Verblijfsgebieden: in deze gebieden heeft de verblijfsfunctie de prioriteit en zal zo nodig de 
dominante positie van het gemotoriseerde verkeer worden teruggedrongen. De 
verkeersafwikkeling van het gemotoriseerde verkeer wordt ondergeschikt aan activiteiten als 
winkelen, lopen en fietsen. 

 
Tabel 5: De wegenstructuur in het plangebied volgens de beleidsnota Verkeer en Vervoer en Duurzaam Veilig. 
 

Weg Categorie volgens beleidsnota Verkeer en 
Vervoer (1992) 

Categorie volgens Duurzaam Veilig 

Ankie Verbeek Ohrlaan  verzamelweg verkeersader 
Jasonweg verkeersgebied verkeersader 
Argonautenweg verkeersgebied verkeersader* 
Grindweg verkeersgebied verkeersader* 
Minosstraat verkeersgebied verblijfsgebied 
Achillesstraat verkeersgebied verblijfsgebied 
Minervalaan verkeersgebied verblijfsgebied 
Junolaan verkeersgebied verblijfsgebied 

    * In de toekomst kan deze weg wellicht worden omgezet naar verblijfsgebied   
 

De verkeersgebieden die volgens Duurzaam Veilig verblijfsgebieden zijn in veel gevallen fysiek nog 
niet aangepast (30 km. gebied). De wegcategorisering volgens de beleidsnota Verkeer en Vervoer 
wordt derhalve nog gehanteerd bij het bepalen van hogere waarden wegverkeerslawaai voor nieuwe 
geluidsgevoelige bestemmingen (zie hoofdstuk milieu, paragraaf geluid). 
 
Parkeren 
In 1998 is door de gemeenteraad de “Strategienota Stedelijk Parkeerbeleid gemeente Rotterdam” 
vastgesteld. Daarnaast gelden uitgangspunten die voorgesteld worden in het kader van de herijking 
van het parkeerbeleid in “Blik van Straat”. Parkeren wordt zowel bezien in termen van (kwaliteit van) 
buitenruimte als vanuit mobiliteit. Uitgangspunt voor alle bouwplannen is: parkeren oplossen op 
eigen terrein. De voorkeur gaat daarbij uit naar een gebouwde parkeervoorziening. In de 
bouwverordening is de minimum parkeernorm vastgelegd.  
 
Fietsverkeer 
In het plangebied zijn volgens het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan, deelstudie Regionaal 
Fietsbeleid (1995) enkele fietsroutes van regionaal belang aanwezig. De routes over de Jasonweg 
en de Ankie Verbeek Ohrlaan hebben vooral een verdelende functie, ze maken dus geen onderdeel 
uit van een doorgaande regionale fietsroute. De routes verbinden het plangebied met het centrum 
van de stad (via de Jasonweg) en met de oostelijke wijken van Rotterdam (via de Ankie Verbeek 
Ohrlaan).  
De route over de Grindweg maakt onderdeel uit van een doorgaande regionale fietsroute. Het betreft 
een noord-zuid verbinding tussen Zoetermeer en de Heinenoordtunnel. 
 
De wegen die het plangebied begrenzen, de Jasonweg, de Ankie Verbeek Ohrlaan, de Grindweg en 
de Argonautenweg zijn allen voorzien van vrijliggende fietspaden. Langs de Jasonweg en de 
Grindweg ligt een vrijliggende fietspad in twee richtingen.  
De Ankie Verbeek Ohrlaan en de Argonautenweg zijn uitgerust met vrijliggende fietspaden aan beide 
zijden van de weg. 
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De bestaande routes dienen in principe gehandhaafd te blijven. Nieuwe routes zullen worden 
aangelegd ten behoeve van de ontsluiting van de nieuwe woonbuurten. Direct buiten het plangebied 
zijn de verbindingen naar het Schiebroeksepark en het Lage Bergse Bos voor verbetering vatbaar. 
Bij de aanleg van het vernieuwde kruispunt Ankie Verbeek Ohrlaan/Jasonweg dient de verbinding 
van de Hoge Limiet en de Lage Limiet verbetert te worden ten behoeve van langzaam verkeer. 
 
Momenteel wordt het beleid “Rotterdam fietst“ uitgewerkt. “Rotterdam fietst” hanteert een andere 
benadering van het netwerk dan het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan, deelstudie Regionaal 
Fietsbeleid. Voor de wijk 110-Morgen heeft dit beleid geen gevolgen. 

 
 
2.6 Voorzieningen 
 

Naast de woning hebben de voorzieningen in de nabijheid van de woning grote invloed op de 
waardering van het woonmilieu. 
 
Winkelcentrum 
Aan de Minervalaan en de Junolaan ligt een buurtwinkelcentrum. Het buurtwinkelcentrum heeft het 
niet makkelijk. Winkelunits blijven als gevolg van een moeilijkere verhuursituatie langer leeg staan. 
De basis voor een buurtwinkelcentrum is een supermarkt van voldoende omvang, deze ontbreekt 
hier. Het aantal nieuwe woningen dat gebouwd is en zal worden biedt onvoldoende draagvlak voor 
uitbreiding van de bestaande voorzieningen. 
 
Voor het winkelgebied in Hillegersberg-Schiebroek is enerzijds het inkrimpen of zelfs afbouw van 
buurtwinkelvoorzieningen en anderzijds het versterken van de wijkwinkelvoorzieningen van belang. 
Het aantal winkels op verspreide vestigingen zal net als elders in de stad waarschijnlijk verder 
teruglopen. Klandizie is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. De consument stelt hogere eisen 
aan het assortiment. Ook doen veel consumenten maar een maal per week boodschappen. Ze doen 
dat dan veel in wat grotere centra en zijn bereid om daar flinke afstanden voor af te leggen. Slechts 
de vergeten boodschappen worden dan nog gekocht in een buurtwinkelcentrum (in de omgeving van 
woning of werk). 
Bovendien spelen demografische ontwikkelingen (gezinsverdunning, vergrijzing) een rol met 
betrekking tot het moeilijker functioneren van de buurtwinkelcentra. (Economische visie 
deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek (1995)). Voor 110-Morgen wordt rekening gehouden met 
een terugloop van het in gebruik zijnde winkelvloeroppervlak. Het bestemmingsplan zal daar op een 
flexibele manier op inspringen. 
 
Net buiten het plangebied, in het zuidoosten, ligt in de driehoek Bergse Dorpsstraat, Streksingel, 
Weissenbruchlaan een belangrijk wijkwinkelcentrum: Winkelcentrum Hillegersberg. De nadruk qua 
branchering ligt hier op de niet-dagelijkse sector. Vooral dat veel winkels hier tot het wat luxer 
assortiment behoren, is opvallend. Het wijkwinkelcentrum wordt steeds meer de basisvoorziening. 
Het behoud en zo mogelijk versterken is hierbij van belang.  
 
Kantoren en bedrijven 
In het gebied zijn slechts kleine kantoor- en bedrijfsruimtes aanwezig. Het beleid is om kleinschalige 
bedrijvigheid binnen de wijk te houden of mogelijk uit te breiden. Werken aan huis wordt 
bestemmingsplan technisch mogelijk gemaakt tot ten hoogste 30% van het vloeroppervlak van de 
woning. 
Daarnaast zijn kleinschalige kantoren toegestaan mits ze een functie hebben voor de wijk, zoals het 
kantoor voor de woningbouwvereniging. De bedrijfsvestigingen mogen geen overlast voor de 
omgeving opleveren. Ze moeten passen binnen een in het bestemmingsplan te stellen 
milieucategorie. 

 
Horeca 
In het gehele plangebied is slechts één horecavestiging (een cafetaria/snackbar) te vinden in het 
buurtwinkelcentrum aan de Minervalaan. Aan de Argonautenweg/Junolaan staat eveneens een 
horecavoorziening. Uitbreiding van de horeca is beperkt toegestaan, mits deze zich richt op de wijk 
als verzorgingsgebied. Vestiging van zogenaamde “harde horeca”zoals discotheken is niet 
toegestaan. 
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Onderwijs 
Momenteel is er geen basisschool in de wijk aanwezig. Deze is een aantal jaar geleden gesloten 
wegens een tekort aan kinderen. Inmiddels is het aantal kinderen onder de twaalf jaar in de wijk 
toegenomen tot 479 in 2000. Verwacht kan worden dat in de toekomst het aantal kinderen onder de 
twaalf jaar nog toeneemt, gelet op de nog te realiseren nieuwbouwwoningen in de wijk. In de 
bewonersvisie 110-Morgen, uitgevoerd in opdracht van steunpunt wonen, geven bewoners aan 
behoefte te hebben aan een basisschool in de wijk. In de aangrenzende delen van Schiebroek-
Noord en het Molenlaankwartier liggen binnen loopafstand vier basisscholen. Momenteel is er echter 
op basisscholen in de omgeving sprake van een leerlingenstop. Binnen het bestemmingsplan is 
voorzien in de mogelijkheid tot het vestigen van een basisschool in de wijk.  
 
In het plangebied zijn, in tegenstelling tot het aantal basisscholen, ruim voldoende 
onderwijsvoorzieningen voor het voortgezet onderwijs aanwezig.  Aan de Argonautenweg 55 bevindt 
zich het Caland Lyceum, een scholengemeenschap voor Mavo, Havo en VWO. Het Melanchton 
College, een protestants christelijke Mavo, is te vinden aan de Icarusstraat. Zadkine, lager-/ 
middelbaar beroepsonderwijs, aan de Hectorstraat heeft inmiddels te kennen gegeven te vertrekken 
uit 110-Morgen. Ook het Melanchtoncollege overweegt te vertrekken uit de wijk. 
 
De voormalige basisschool in 110-Morgen is verbouwd tot kinderdagverblijf. Peuterspeelzaal “De 
Paddestoel” en kinderdagverblijf “De Kleine Beer”, beiden gevestigd aan de Pandorrastraat, bieden 
kinderopvang.  
 
Gezondheidszorg/ouderenvoorzieningen 
In het plangebied zijn enkele medische voorzieningen aanwezig. De Stichting Thuiszorg Rotterdam 
heeft aan de Minervalaan een medisch- verpleegkundigendienst, hierin is onder andere een 
consultatiebureau opgenomen. Aan de Junolaan zijn een tandarts en een huisarts gevestigd. Aan de 
Minervalaan is een fysiotherapeut en een paramedische praktijk te vinden.  
 
Er zijn enkele woonvoorzieningen voor ouderen in het plangebied gelegen. Aan de Achillesstraat 
bevindt zich Humanitas-Akropolis, deze bestaat uit de Gerrit Spronkersflat met levensbestendige 
woningen en de Humanitaskliniek, een verpleegtehuis. Aan de Apollostraat ligt Woonzorgcentrum 
Arcadia (verzorging en service). 

 
Sport en recreatie 
In de directe omgeving van het plangebied zijn diverse sport en recreatiemogelijkheden. Het 
Schiebroeksepark biedt meerdere sportaccommodaties (voetbalvelden, korfbalvelden, tennisvelden, 
een manege, etc.), in de nabije toekomst wordt dit aantal nog uitgebreid (voetbalvelden en 
hockeyvelden). Het Schiebroeksepark wordt heringericht tot een multifunctioneel park met vele 
sportfaciliteiten. Veel van deze faciliteiten hebben een bovenwijkse functie. Daarnaast biedt ook 
Sportpark Duivesteijn diverse sportvoorzieningen. 
 
Ten westen van de Hoge Limiet, aan de Abeelweg ligt een sportveld.  
Ten oosten van de Jasonweg lagen enkele handbalvelden van “De Meeuwen” en een speeltuin van 
“Speeltuinvereniging 110-Morgen”. Deze locatie is bestemd voor woningbouw, (locatie Minosstraat 
108 woningen) dien ten gevolge zijn de handbalvelden en de speeltuin oostwaarts verplaatst richting 
de Achillesstraat. 

 
 
2.7 Groen  

 
Het dichtstbijzijnde wijkpark is het Schiebroeksepark. De bereikbaarheid vanuit 110-Morgen is echter 
onvoldoende, maar zou verbeterd kunnen worden door het aanleggen van een langzaam 
verkeersroute ten noorden van de volkstuinen en de sportvelden bij de Hazelaarweg. 
Ten noordoosten van het plangebied ligt het Lage Bergse Bos. Dit park maakt deel uit van een groot 
recreatiegebied; het recreatieschap Rottemeren.  
Het Jasonpark (2,7ha), dat tussen het bestaande en het nieuwe woongebied van 110-Morgen ligt, 
dient als buurtpark voor het gebied. In het Jasonpark zijn een trapveld, een skatevoorziening en twee 
speelplekken aanwezig. 
In de nieuwe woonbuurten is het benodigde blokgroen gerealiseerd, waarbij ook enkele 
speelplaatsen zijn opgenomen, t.w. één in de locatie Hoge Limiet en twee in de locatie Jasonpark. 
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3 ONTWIKKELINGSLOCATIES 
 
3.1 Inleiding 
 

Binnen de Rotterdamse opgave van 12.500 woningen voor het jaar 2005 neemt de locatie De 
Limieten een aandeel van 672 woningen voor haar rekening. De woningaantallen voor De Limieten 
worden verspreid over vijf locaties gerealiseerd. De Limieten beslaat de locaties Jasonpark (316 
woningen), Arcadia (60 woningen), Minosstraat (108 woningen), Grindweg (72 woningen) en de Lage 
Limiet (ca. 150 woningen). De locatie Lage Limiet valt buiten dit bestemmingsplan. 
Binnen het plangebied worden de komende jaren ongeveer 595 nieuwe woningen gebouwd. Hiervan 
zijn 60% eengezinswoningen en 40% appartementen. Het is de bedoeling om 70% van de woningen 
te realiseren in de licht gesubsidieerde en de vrije sector, en 30% in de sociale koop- of 
huurcategorie. 

 
 
3.2 Jasonpark (Fortislocatie) 
 

Het grootste deel van de woningen zal gebouwd worden op de locatie Jasonpark (316 woningen). 
Inmiddels zijn op de locatie Jasonpark 220 woningen gerealiseerd, de overige 96 woningen aan de 
Jasonweg (Fortislocatie) moeten nog gerealiseerd worden. 
 
In het Jasonpark, in het noorden van de wijk 110-Morgen, lagen enkele sportvelden en nutstuinen. 
Deze zijn deels opgeheven en deels verplaatst. Daardoor kwam ruimte vrij voor de reeds 
gerealiseerde en nog te realiseren woningbouw.  
Het stedenbouwkundig plan voor dit gebied is gebaseerd op de noord-zuid verkavelingsstructuur van 
het bestaande gedeelte van de wijk. Ook in de architectuur van de nieuwe bebouwing is rekening 
gehouden met het bestaande karakter van de wijk. 
De reeds gerealiseerde woningen zijn merendeels laagbouwwoningen, hierdoor wordt het 
percentage laagbouwwoningen in de wijk ongeveer verdubbeld. Net als in het bestaande deel van de 
wijk krijgt de groenstructuur veel aandacht. 
De nog te realiseren gestapelde bouw komt ten oosten van de Jasonweg aan de rand van de wijk te 
liggen. Daar wordt geprofiteerd van het uitzicht en wordt de entree van de stad benadrukt.  
De laagbouwwoningen liggen meer centraal en zijn gekoppeld aan de groenstructuur. De ontsluiting 
voor autoverkeer vindt plaats vanaf de Ankie Verbeek Ohrlaan en de Jasonweg. 

 
 
3.3 Minosstraat 
 

Op de locatie ten oosten van de Jasonweg, tussen Argonautenweg en Minosstraat bevindt zich een 
school. De handbalvelden van “De Meeuwen” en de speeltuin van “Speeltuinvereniging 110-Morgen” 
zijn inmiddels oostwaarts verplaatst richting de Achillesstraat. De ruimte die daardoor vrij gekomen is 
is bestemd voor woningbouw. Momenteel wordt er een plan ontwikkeld voor 108 woningen in de 
vorm van 3 woontorens op een parkeervoorziening.  

 
 
3.4 Grindweg/Ankie Verbeek Ohrlaan 
 

Voor deze locatie wordt momenteel een plan ontwikkeld voor 59 groepswoningen voor ouderen en 4 
vrijstaande woningen. De groepswoningen voor ouderen zijn een initiatief van de 
Woongroepenwinkel. Wonen in groepsverband van ouderen is: zelfstandig wonen, zelfredzaam zijn, 
omzien naar elkaar, actief deelnemen, sociale contacten, zorg vragen, zorg geven, privacy 
respecteren, vergaderingen en actief deelnemen. Elke groep legt hierin eigen accenten.  
De bestemming woningen gestapeld “maakt naast groepswoningen ook “gewone” woningen 
mogelijk. 
De vier vrijstaande woningen worden op dezelfde wijze bestemd als de overige woningen aan de 
Grindweg namelijk “lintbebouwing” zie ook paragraaf 3.6 Grindweg 21-31. 
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3.5 Grindweg 21-31 
 

De Grindweg is een oud lint, dat steeds meer in een verstedelijkt gebied komt te liggen. Belangrijk is 
het daarom dat bij vervanging van de bestaande woningen, de nieuwbouw goed aansluit bij het 
karakter van het lint en dat het lint als oud element herkenbaar blijft. 
In het beeldkwaliteitsplan wordt dit karakter omschreven als ‘groene ensembles’. 
 
Momenteel is er een plan in ontwikkeling voor 6 vrijstaande nieuwbouwwoningen en 1 
herbouwwoning. De herbouw bevat Huize Bergsteijn en het koetshuis (Grindweg nr. 13 en 15), deze 
moeten plaats maken voor de ontwikkeling op de locatie Grindweg/Argonautenweg. Huize Bergsteijn 
en het koetshuis worden herbouwd op de locatie Grindweg 21-31.  
Door te kiezen voor laagbouwwoningen blijft een lintstructuur intact. 
 
 

3.6 Herstructurering 
 

110-Morgen is een kleine, groene, na-oorlogse wijjk. Veel bewoners wonen al sinds de oplevering in 
de wijk. Daarnaast is de laatste jaren ook een duidelijke trend zichtbaar van mensen die maar voor 
korte tijd in 110-Morgen wonen. Deze starters-instroom heeft een negatieve invloed op de wijk.  
De woningen in dit gebied zijn voor deze tijd erg klein, zeker voor gezinnen met kinderen. Veel 
woningen zijn zowel bouwtechnisch als woontechnisch verouderd. 
De laatste jaren verdwijnen steeds meer voorzieningen uit de wijk. De lagere school is gesloten, 
steeds meer winkels houden het voor gezien. Leegstand in de winkelstrip geeft een negatieve 
invloed op de wijk. Bovengenoemde problemen zijn voor Bouw Vereniging Onze Woning aanleiding 
geweest de herstructurering in gang te zetten. 
 
Uitgangspunten van de herstructureringsopgave 
De wijk 110-Morgen is in de jaren vijftig opgezet met het zogenaamde tuinstad idee: veel groen 
tussen de woonblokken. Dit groene karakter draagt nog steeds bij aan de positieve uitstraling van 
deze wijk en het is een goede zaak als dit in de toekomst behouden blijft. De infrastructuur zal in 
grote lijnen intact worden gehouden. 
 
Het herstructureringsgebied is onder te verdelen in twee gebieden. Het eerste gebied heeft 
betrekking op het centrale gebied van de oude wijk, welke begrenst wordt door de straten 
Argonautenweg, Junolaan, Pandorastraat,  Ajaxstraat en Hectorstraat. In dit gebied bevinden zich de 
maatschappelijke voorzieningen en detailhandel van de wijk en een aantal bovenwoningen. Het 
tweede gebied is het overige deel van het herstructureringsgebied, hier zullen alleen woondoeleinden 
gerealiseerd worden door middel van sloop/nieuwbouw. De herstructureringsopgave voor het tweede 
gebied is voor de middellange termijn verdeeld in drie fasen. In totaal worden er in het totale 
herstructureringsgebied voorlopig 504 woningen gesloopt. Voor deze woningen worden 514 
woningen teruggebouwd.  
 
Het herstructureringsgebied met de maatschappelijke voorzieningen en de detailhandel kent een 
huidige dynamiek die herstructurering noodzakelijk maakt. Er zijn voorzieningen vertrokken uit het 
gebied, daarnaast is voor sommige voorzieningen behoefte aan uitbreiding en kent de 
detailhandelstrip langdurige leegstand. De keuze voor dit gebied is om een flexibel voorzieningen 
verzamelgebouw te realiseren met daarin een breed scala aan functies, zoals kinderopvang, 
onderwijs, buurthuis, bouwvereniging, bewonersorganisatie, thuiszorg en detailhandel. Het gebouw 
wordt zodanig vormgegeven dat het makkelijk op de dynamiek in de vraag naar vloeroppervlak voor 
deze voorzieningen kan inspelen. Het gebouw bevat een casco met een flexibele binnenruimte, 
waarbij door de jaren heen in functies geschoven kan worden. Het toegestane vloeroppervlak voor 
deze gemengde doeleinden is ongeveer gelijk aan het huidige vloeroppervlak (waarbij het 
vloeroppervlak van de vertrekkende middelbare school aan de Argonautenweg niet mee wordt 
gerekend). Binnen het gebied zullen dan een groter aantal woningen teruggebouwd worden dan er 
nu zijn. Een gedeelte van de woningen kan in een woontoren gerealiseerd  worden. In het gebied zijn 
ook een aantal woon-/werkeenheden mogelijk. 
 
De toegelaten functies in dit herstructureringsgebied zullen nauw omschreven worden onder de 
bestemming “gemengde doeleinden” . Daarbij wordt gekeken naar de milieuhindercategorie door het 
toevoegen van een staat van bedrijfsinrichtingen. 
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In het bestemmingsplan “110-Morgen” is voor het herstructureringsgebied een uit te werken 
bestemming opgenomen. Er is gekozen voor een uit te werken bestemming, omdat bij het opstellen 
van het onderhavige bestemmingsplan de plannen nog niet geheel uitgekristalliseerd waren. De uit 
te werken bestemmingen “woondoeleinden” en “gemengde doeleinden” biedt voldoende flexibiliteit 
om binnen de gestelde uitwerkingsregels van de voorschriften en de uitwerkingsnormen die 
onderdeel zijn van de plankaart te komen tot een uitwerkingsplan en biedt tevens voldoende 
rechtszekerheid aan de betrokken burger.  

 
 
3.7 Wijzigingsbevoegdheid 
 
 In het zuidoosten van het plangebied bevindt zich momenteel een school voor voortgezet onderwijs. 

De school heeft kenbaar gemaakt waarschijnlijk te zullen vertrekken van deze locatie. Middels een 
wijzigingsbevoegdheid wordt het mogelijk deze locatie, na vertrek van de school, voor woningbouw 
te bestemmen. Er mogen maximaal 50 woningen gebouwd worden. De hoogte van de bouwwerken 
mag maximaal 9 meter bedragen. Slechts 50% van de locatie mag bebouwd worden. Het parkeren 
moet op eigen terrein en bij voorkeur inpandig worden opgelost 

 
 
3.8 Ruimtegebruik 

 
Hieronder zal weergegeven worden hoe dit bestemmingsplan een bijdrage levert aan intensief en 
meervoudig ruimtegebruik. 

 
Verdichting 
In het onderhavige bestemmingsplan zijn een aantal ontwikkelingslocaties opgenomen. Op de 
locatie Jasonpark zullen in totaal 316 woningen gebouwd worden, waarvan al 220 woningen  
inmiddels zijn gerealiseerd. Arcadia, een woongebouw voor ouderen, is een sloop/nieuwbouwlocatie. 
Er zijn 61 woningen gesloopt waarvoor inmiddels 125 woningen teruggebouwd zijn. Op de 
voormalige locatie (Minosstraat) van een handbalvereniging en speeltuin zullen 108 woningen 
gerealiseerd worden. Op de hoek Grindweg/Ankie Verbeek-Ohrlaan wordt momenteel een plan 
ontwikkeld voor 4 vrijstaande woningen en 59 gestapelde woningen. Aan de Grindweg worden 
enkele open ruimtes opgevuld met woningen dit zijn ca. 9 woningen. Naast deze inbreidingslocaties 
is er ook een herstructureringslocatie waar 504 woningen gesloopt zullen worden. Voor deze 
woningen zullen 514 woningen teruggebouwd worden. Tenslotte is aan de Argonautenweg nog een 
school aanwezig waarop een wijzigingsbevoegdheid is gelegd naar wonen. De komende jaren zal in 
de wijk 110-Morgen het aantal woningen toenemen. In hoofdstuk 3 “Ontwikkelingslocaties” worden 
verschillende locaties belicht. 

 
Bouwhoogte 
In het plangebied zijn momenteel 2 hoge complexen aanwezig, Arcadia aan de Ankie Verbeek-
Ohrlaan met een woontoren van 13 bouwlagen en Acropolis van Humanitas aan de Jasonweg met 
een toren van 55 meter hoog. Verder zijn er nu hoofdzakelijk laagbouwwoningen in 2 á 3 bouwlagen 
en gestapelde woningen tot 4 bouwlagen in de wijk aanwezig.  
De toegestane maximale bouwhoogte in het herstructureringsgebied, waar momenteel vooral 
gestapelde woningen in 4 bouwlagen voorkomen, wordt 14 meter. In afwijking van de maximum 
bouwhoogte voor de bestemming “woondoeleinden UW” is voor 30% van de woningen een 
maximale bouwhoogte tussen de 14 en 20 meter toegestaan. In afwijking van de maximum 
bouwhoogte voor de bestemming “gemengde doeleinden UW” is voor 20% van de woningen een 
maximale bouwhoogte tussen de 14 en 20 meter toegestaan. Voor de nieuwbouwlocaties Jasonpark 
(de drie woontorens aan de Jasonweg), Minosstraat, Grindweg/Ankie Verbeek-Ohrlaan wordt een 
bouwhoogte van respectievelijk 31, 32 en 16,5 meter mogelijk gemaakt. 
 
Ondergronds bouwen 
In de voorschriften zijn in artikel 2 “Algemene bepalingen”, lid 2 “Bebouwingsnormen” een aantal 
regelingen opgenomen die ondergronds bouwen mogelijk maken. Het is toegestaan ondergronds te 
bouwen onder alle gebouwen, tenzij elders in de voorschriften anders bepaald. Tevens is het 
mogelijk daar waar gebouwde parkeervoorzieningen zijn toegestaan, deze zowel bovengronds, als 
geheel of gedeeltelijk ondergronds te realiseren, tenzij elders in de voorschriften anders is bepaald. 
In het herstructureringsgebied, op de locaties aan de Jasonweg (ontwikkelingslocatie Minosstraat en 
Jasonpark) en bij Arcadia en Acropolis is een ondergrondse parkeervoorziening mogelijk. Een 

 



 
 
28 

 

souterrain onder gebouwen is in het gehele plangebied toegestaan, mits deze niet meer dan 2 meter 
boven peil reiken.  
 
Functiemenging 
In de wijk 110-Morgen zijn een aantal voorzieningen aanwezig zoals een buurtwinkelcentrum en 
onderwijsvoorzieningen. In hoofdstuk 2 “Beschrijving Plangebied” paragraaf 2.6 “Voorzieningen” 
worden de verschillende voorzieningen genoemd. 
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk winkels, horeca, maatschappelijke voorzieningen en 
zelfstandige praktijkruimtes in het gebied te realiseren. Voor alle woningen is een regeling 
opgenomen dat ten hoogste 30% van de woning, als werkruimte gebruikt mag worden.  

 
Energiebeheer 
Als algemeen uitgangspunt voor duurzaam bouwen in de woningbouw past Rotterdam voor nieuwe 
projecten maatregelen toe uit het Basis-/Pluspakket in het Handboek Woningkwaliteit. Algemeen 
worden de ‘duurzaam bouwen maatregelen’ toegepast die genoemd worden in de Basiseisen en 
facultatief per project overeen te komen eisen uit het Pluspakket. Doeleinden om tot verdergaande 
mogelijkheden voor duurzaam bouwen te komen zijn afhankelijk van de specifieke mogelijkheden en 
doelen per project. 
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4 MILIEU 
 
4.1 Geluid 
 
 Wegverkeer 
 
 Algemeen 
 Op grond van artikel 77 Wet geluidhinder moet voor alle “nieuwe” situaties in het bestemmingsplan 

“110 Morgen”, gelegen binnen een zone langs een weg, een akoestisch onderzoek worden 
uitgevoerd. Op de bijgevoegde geluidkaart zijn de zoneplichtige wegen en nieuwe situaties 
weergegeven. In de volgende tabel zijn de zoneplichtige wegen in en rond het plangebied, met hun 
wettelijke zonebreedte, opgenomen. 

 
   Tabel I: Overzicht zoneplichtige wegen. 

Straatnaam Zonebreedte Snelheid  
 km 
 [u] 

Argonautenweg 200 50 

Jasonweg 200 50 

Grindweg 200 50 

Ankie Verbeek-Ohrlaan 200 50 

 
 De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de standaard rekenmethode I uit artikel 102 van de Wet 

geluidhinder met behulp van het computerprogramma dat door het akoestisch bureau D.G.M.R 
ontwikkeld is. Bij de berekeningen is uitgegaan van prognoses van de verkeersintensiteiten voor het 
jaar 2010, waarin de verkeerstoename na realisatie van bovengenoemde situaties is verwerkt.  

 Deze intensiteiten zijn door de dienst Stedebouw+Volkshuisvesting aangeleverd. 
 
 Bepaling geluidniveaus 
 Op de bijgaande geluidkaart zijn de berekende locaties aangegeven. In tabel II is de berekende 

geluidbelasting, maatgevende waarneemhoogte (indien relevant) en de afstand van de wegas tot de 
gevel vermeld. De gegevens die voor de berekeningen zijn gebruikt zijn te vinden in tabel III van dit 
akoestisch onderzoek. 

 
   Tabel II:  Resultaten akoestisch onderzoek. 

I 
Locatie 

 

II 
Zoneplichtige weg 

III 
Hoogte 
waarne-

mer 
[m.] 

IV 
Afstand tot 

wegas 
[m.] 

V 
L Aeq  (etmaal) 

[dB(A)] 

VI 
L Aeq (et-

maal) 
cf art. 103 

[dB(A)] 

1 Argonautenweg3 2,5 8 67,3 62 

2 Argonautenweg3 2,5 8 67,3 62 

3 + B Jasonweg1 10 33 59,3 54 

4 Jasonweg2 10 38 57,3 52 

4 Ankie Verbeek-Ohrlaan 20 78 < 55 < 50 

5 Grindweg 2,5 10 66,4 61 

6 Grindweg 5 25 61,4 56 

6 Ankie Verbeek-Ohrlaan 10 36 58,8 54 

A Argonautenweg4 5 15 64,7 60 
 1  tussen Minosstraat en Argonautenweg 
 2  tussen Ankie Verbeek-Ohrlaan en Minosstraat 
 3  tussen Junolaan en Jasonweg 
 4 tussen Junolaan en Grindweg 
 
   Conclusie 
 Voor bovengenoemde locaties geldt dat de voorkeurswaarde van 50 dB(A) overschreden wordt.  
 Er zal voor deze locaties een hogere waarde aangevraagd moeten worden. 
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Afb. 3 Woningen gelegen binnen de 20Ke-contour 
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   Tabel III:  Overzicht rekengegevens 

Straatnaam Etmaal 
intensiteit   
 
 mvt  
 [ etm] 

Snelheid 
 
 
 km 
[ u  ] 

Maatgevende 
periode 

Intensiteit/uur Verharding 
wegdek 

    LV MV Z
V 

 

Argonautenweg3 10.500 50 dag 678 43 14 asfalt 

Argonautenweg4 13.000 50 dag 840 53 17 asfalt 

Jasonweg1 10.000 50 dag 621 33 18 asfalt 

Jasonweg2 8.000 50 dag 497 26 15 asfalt 

Grindweg 8.000 50 dag 517 32 11 asfalt 

Ankie Verbeek-Ohrlaan 9.000 50 dag 559 30 16 asfalt 
   1  tussen Minosstraat en Argonautenweg 
   2  tussen Ankie Verbeek-Ohrlaan en Minosstraat 
   3 tussen Junolaan en Jasonweg 
   4  tussen Junolaan en Grindweg 

 
 Railverkeer 

Het plan ligt niet in de zone van een spoorweg, zodat voor dit aspect geen toetsing aan het Besluit 
geluidhinder spoorwegen en de bij de Wet geluidhinder behorende besluiten nodig is. 

 
 

Industrieterreinen 
Het plan ligt niet in de zone rond een industrieterrein, zodat voor dit aspect geen toetsing aan de Wet 
geluidhinder en de daarbij behorende besluiten nodig is. 

 
 

Luchtvaartverkeer 
Het plangebied ligt in de nabijheid van vliegveld Rotterdam Airport. Uitgangspunten voor de bepaling 
van de geluidhinder van de luchthaven en de daarmee corresponderende beperkingen voor de 
mogelijkheden voor woonbebouwing zijn in eerste instantie de (herberekende) geluidscontouren uit 
1977. Ter bescherming van geluidsgevoelige bestemmingen wordt een geluidzone vastgesteld 
waarbinnen de geluidbelasting door het vliegverkeer een vastgestelde (grens)waarde niet mag 
overschrijden.  
 
De geluidbelasting door ‘grote luchtvaart’ wordt uitgedrukt in Kosten eenheden (Ke), een norm die is 
afgeleid van een gemiddelde relatieve hinderscore. De wettelijke grenswaarde voor 
luchtvaartterreinen is 35 Ke. De grootte van de zone is onder meer afhankelijk van de 
vliegtuigcategorie en het aantal vluchten. De (voorkeurs)grenswaarde voor nieuw te bouwen 
woningen is 35 Ke. De 35Ke-contour is op ruime afstand van het plangebied gelegen, zodat aan de 
wettelijke norm voldaan wordt. 
 
Door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartinstituut (NLR) is gerekend aan de geluidscontouren die 
horen bij de nieuwe aanwijzing Luchtvaartwet voor Rotterdam Airport. De minister van Verkeer en 
Waterstaat en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, hebben op 
17 oktober 2001 het besluit tot wijziging van de aanwijzing van het luchtvaartterrein Rotterdam 
Airport vastgesteld. Dit aanwijzingsbesluit op grond van de Luchtvaartwet regelt het gebruik van het 
aangewezen luchtvaartterrein. Tevens omvat het de vaststelling van de ingevolge de Luchtvaartwet 
vereiste geluidszones. Het besluit heeft in hoofdzaak betrekking op het gebruik van het 
luchtvaartterrein als ‘zakenluchthaven’ en regelt voorts een nachtsluiting en het weren van lawaaiige 
vliegtuigen. Het plangebied valt niet binnen de 47 bkl-geluidszone ten aanzien van de kleine 
luchtvaart. 
 
Naar aanleiding van de motie Beynen e.a. (12 feb. 1998) van de gemeenteraad van Rotterdam 
hebben B&W toegezegd om alle mogelijke inspanning te verrichten om geen nieuwbouw (van 
woningen) binnen de 20 Ke-contour van Rotterdam Airport plaats te laten vinden.  
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Slechts bij uitzondering kan in incidentele gevallen en bij zwaarwegende belangen medewerking aan 
de bouw in overweging genomen worden. Deze gevallen zullen ter afweging worden voorgelegd aan 
de betrokken raadscommissies. Slechts bij uitzondering wordt nog medewerking verleend m.b.t. 
woningen in bouw- en bestemmingsplannen binnen de 20 Ke-contour van het Rotterdam Airport-
voorkeursalternatief, en wel slechts in geval van: 

 
a. woningen die zullen dienen ter vervanging van op die plaats reeds aanwezige bebouwing 

(vervangende nieuwbouw) of woningen die een open plaats in de bestaande, te handhaven 
bebouwing opvullen, doch uitsluitend indien sprake is van zwaarwegende belangen en bebouwing 
op kleine schaal; 

b. woningen die om redenen van bedrijfs- of grondgebondenheid dringend noodzakelijk zijn, doch 
uitsluitend in incidentele gevallen (in bestemmingsplannen met agrarische of 
bedrijfsbestemmingen zijn of worden hiertoe dikwijls enige mogelijkheden geboden).” 

 
Aan de Bernard de la Faillebocht - voor zover gelegen binnen de 20Ke-contour - mogen derhalve 
geen woningen worden gebouwd, anders dan ter vervanging van de bestaande woningen. 
 
 

4.2  Bodem 
 

In het concept van de bodemkwaliteitskaart Rotterdam (juli 2000) wordt over de wijk 110-Morgen 
(ruimtelijke eenheid 62b) vermeld dat het om een goed herkenbare droogmakerij gaat, waarin een 
woonwijk aanwezig is, die in twee fasen werd gebouwd. Het gaat om een woonwijk, bouwrijp 
gemaakt met schone grond/zand. Gezien de bouwperiode is waarschijnlijk niet of korte tijd verwarmd 
op steenkool, met uitzondering van het lint langs de Grindweg. Er is een verhoogde kans op 
puntbronnen (HBO-tanks) 
De indicatieve bodemkaart van de Gemeente Rotterdam (1994) geeft aan dat bij de planontwikkeling 
vooralsnog uitgegaan kan worden van schone grond. Recente bodemonderzoeken ten behoeve van 
bouwprojecten in het Jasonpark, Pandorastraat, Junolaan en Hectortraat bevestigen het beeld dat de 
grond in het algemeen geschikt is voor woningbouw. 
Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van enige vorm van verontreiniging, dan zal er gehandeld 
worden conform de hoofdlijnen uit de derde nota "Naar een gezamenlijk bodemsaneringsbeleid 
tussen de provincie en de grote stad". (BOBEL 3) 
Voor het gebied kan gesteld worden dat gronden gelegen aan de Grindweg, tot aan het Hermespad, 
licht tot matig verontreinigd zijn waarbij voor de lintbebouwing gesteld kan worden dat deze matig tot 
sterk verontreinigd zijn.  

 
 
4.3 Duurzaam bouwen 
 
  Het begrip “Duurzaam Bouwen” geeft uitdrukking aan het inmiddels algemeen levende streven om 

de milieubelasting die kan ontstaan als gevolg van nieuwe bouwactiviteiten en het opnieuw inrichten 
van een stedelijke of landelijke omgeving tot een minimum te beperken. 

  Duurzaam bouwen richt zich op drie hoofdthema’s: 
  Energie-extensivering: energiezuinig bouwen en zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame 

energiebronnen zoals zonne-energie, warmtekrachtkoppeling, windenergie en stadsverwarming. 
  Integraal ketenbeheer: toepassing schone bouwmaterialen, beperking van schadelijke emissies en 

afvalstromen, het streven naar gesloten kringlopen, ketenbeheer van grondstoffen in de bouw. 
  Kwaliteitsbevordering: het vergroten van de duurzaamheid van de woningen en de woonmilieus, het 

beperken van nadelige effecten op de gezondheid van de bewoners efficiënt en intensief 
ruimtegebruik, compact bouwen. 

 
 Duurzaam bouwen speelt zich af op verschillende schaalniveaus. Keuzen die op het hogere 

schaalniveau gemaakt worden, hebben gevolgen voor de mogelijkheden op een lager schaalniveau. 
Op het niveau van de locatiekeuze en de uitgangspunten in de planvorming worden keuzen gemaakt 
die doorwerken op de beslissingen die in een later stadium nog gemaakt kunnen worden. Een 
belangrijke beslissing is bijvoorbeeld om het binnen de VINEX-nota gepropageerde beleid naar 
compacte stedenbouw op binnenstedelijke locaties te realiseren. De argumenten daarvoor worden 
ontleend aan de te verwachte mobiliteitsbeperking, een zuinig ruimtegebruik en mogelijke 
intensivering van het energieverbruik. 
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Aspecten op wijkniveau komen in het bestemmingsplan aan de orde. Andere aspecten (vaak op een 
lager schaalniveau) zullen op andere momenten en in andere documenten worden geregeld. 
(bijvoorbeeld voor wat de huizen betreft in een milieuprestatieniveau) 

 
 Als algemeen uitgangspunt voor duurzaam bouwen in de woningbouw past Rotterdam voor nieuwe 

projecten maatregelen toe uit het Basis-/Pluspakket in het Handboek Woningkwaliteit. Algemeen 
worden de ‘duurzaam bouwen maatregelen’ toegepast die genoemd worden in de Basiseisen en 
facultatief per project overeen te komen eisen uit het Pluspakket. Doeleinden om tot verdergaande 
mogelijkheden voor duurzaam bouwen te komen zijn afhankelijk van de specifieke mogelijkheden en 
doelen per project. 

 
 
4.4 Luchtkwaliteit 
 

Het Besluit luchtkwaliteit is op 19 juli 2001 in werking getreden. In het Besluit is aangegeven, dat 
bestuursorganen bij de uitoefening van hun bevoegdheden de normen uit het besluit in acht moeten 
nemen. Overschrijding van de normen kan negatieve effecten op de gezondheid van mensen 
hebben. Dit is niet acceptabel.  
 
Plannen dienen te voldoen aan de normen voor de luchtkwaliteit, zoals opgenomen in het Besluit 
luchtkwaliteit. Stikstofdioxide (NO2) is hierbij de maatgevende stof. Als hieraan wordt voldaan, wordt 
naar verwachting ook aan de grenswaarden voor andere stoffen voldaan. Om deze reden wordt 
alleen de situatie voor stikstofdioxide inzichtelijk gemaakt. De grenswaarde voor stikstofdioxide is 40  
µg/m3 als jaargemiddelde. Aan deze grenswaarde moet uiterlijk in 2010 voldaan worden. 
 
De normen uit het Besluit luchtkwaliteit gelden overal met uitzondering van bedrijven en kantoren 
(hierop is de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing). Dit betekent dat de normen ook van 
toepassing zijn voor de nieuwe locaties in bestemmingsplan 110-MORGEN. Deze vallen namelijk in 
de categorie “verblijfsbestemming waar de dagelijkse verblijfsduur meer dan 12 uur bedraagt”   
(zie onderstaande tabel). 
 

   Tabel 1:  Gevoelige bestemmingen 
Criteria Gevoelige bestemming  
verblijfsbestemming waar de dagelijkse 
verblijfsduur meer dan 12 uur bedraagt 

woonbebouwing  
dag- en verblijfsrecreatie (bungalowparken, camping) 

bestemming waar een risicogroep verblijft bejaardenoorden 
ziekenhuizen 
kinderdagverblijven, scholen  
kinderboerderijen 
speeltuinen 

bestemming waar een bovengemiddelde 
fysieke inspanning wordt geleverd 

open lucht sportaccommodaties 

 
De voor de luchtkwaliteit relevante weg is in de onderstaande tabel opgenomen. Hierin zijn de 
verwachte etmaalintensiteit en het percentage vrachtverkeer in 2010 opgenomen.  
 
Tabel 2:  Overzicht relevante wegen. 

Straatnaam Etmaal intensiteit* 
[mvt/etm] 

Percentage 
vrachtverkeer 

Jaargemiddelde 
NO2  

Argonautenweg 10.500 7,7 % 39 µg/m3  

Jasonweg 10.000 7,6 % 32 µg/m3  

Grindweg 8.000 7,7 % 34 µg/m3  

Ankie Verbeek-Ohrlaan 9.000 7,6 % 31 µg/m3  

 
Conclusie 
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat op de geprojecteerde locaties in 2010 voldaan 
wordt aan de grenswaarde voor stikstofdioxide. Het plan voldoet hiermee aan het Besluit 
luchtkwaliteit. 
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4.5 Externe veiligheid 
 

Luchthaven 
Binnen het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen plaatsgebonden risico en 
groepsrisico. Het plaatsgebonden risico zegt iets over de theoretische kans op overlijden op een 
bepaalde plaats voor een persoon die een jaar lang op die plaats zou staan. Hiervoor geldt dat een 
kans groter dan 1 op de miljoen per jaar (10-6/jaar) als onacceptabel wordt geacht. Kwetsbare en 
beperkt kwetsbare objecten als woningen, scholen en ziekenhuizen worden aan deze harde norm 
getoetst. Indien een plan niet aan deze norm kan voldoen kan deze geen doorgang vinden. 
 
In tegenstelling tot het plaatsgebonden risico, dat in één getal kan worden uitgedrukt, wordt het 
groepsrisico door een (grafiek)lijn weergegeven. Naar mate de groep mogelijke slachtoffers groter 
wordt, moet de kans op zo’n ongeval kleiner zijn. Bij stationaire bronnen ligt de lijn op 10-5/jaar voor 
10 slachtoffers en 10-7/jaar voor 100 slachtoffers. Voor de transportmodaliteiten weg, rail, water en 
buisleiding ligt de lijn op 10-4/jaar voor 10 slachtoffers en 10-6/jaar voor 100 slachtoffers. De normen 
voor het groepsrisico weerspiegelen geen grenswaarde maar een oriënterende waarde. Dit houdt in 
dat bij de beoordeling van het groepsrisico het lokaal en regionaal bevoegd gezag de mogelijkheid 
geboden wordt om gemotiveerd van de oriënterende waarde af te wijken. Een afwijking moet in een 
openbare en goed inzichtelijke belangenafweging door het bevoegd gezag gemotiveerd worden. 
 
Externe veiligheidsnormen bij regionale luchthavens 
Voor het gebied (rondom) Rotterdam Airport heeft het Rijk op dit moment nog geen externe 
veiligheidsbeleid. De Provincie Zuid-Holland heeft in deze leemte voorzien door te besluiten voorlopig 
het externe veiligheidsbeleid voor risicovolle bedrijven, ook voor de luchthaven toe te passen. 
Rotterdam heeft hierop instemmend gereageerd. Dit kader zal geldig zijn tot het in werking treden 
van Rijksregelgeving op dit gebied. 
 
Voor nieuwe bouw- en bestemmingsplannen rondom Rotterdam Airport houdt het toetsingskader in: 
• Geen nieuwe gevoelige bestemmingen binnen de 10-6 plaatsgebonden risicocontour; 
• Binnen 10-5 en 10-6 plaatsgebonden risicocontour alleen niet-arbeidsintensieve bedrijvigheid, 

verkeersfuncties etc; 
• Een motivatieplicht voor nieuwbouwplannen die het groepsrisico verder doen toenemen. 
 
Het groepsrisico van Rotterdam Airport kan niet met een oriënterende waarde in de vorm van een 
grafieklijn worden weergegeven zoals dat geldt voor inrichtingen en transport van gevaarlijke stoffen. 
Elke toename van het groepsrisico dient te worden gemotiveerd. 
 
Externe veiligheid Rotterdam Airport in relatie tot plangebied ‘110 morgen’ 
In het MER voor Rotterdam Airport zijn externe veiligheidsberekeningen uitgevoerd op basis van het 
in 1997 door V&W en VROM vastgestelde rekenmodel voor regionale velden. Het bevoegd gezag 
(de ministeries van Verkeer & Waterstaat en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu) heeft 
het MER-Rotterdam Airport aanvaardbaar verklaard.  
 
Zoals eerder vermeld hebben GS in 2000, in afwachting van rijksregelgeving, het tijdelijke 
toetsingskader voor Rotterdam Airport vastgesteld. Hierbij is destijds afgesproken dat het tijdelijke 
toetsingskader, voor onder andere het plangebied ‘110 morgen’ geen ruimtelijke consequenties zal 
hebben, aangezien deze als ‘bestaand plan in planvormingfase in het kader van de VINEX afspraak’ 
al positief is beoordeeld. 
 
Het plan ligt binnen de 10-7 contour ten gevolge van de luchthaven, de 10-6 contour ligt echter niet 
binnen het plangebied. Gezien de hierboven geschetste VINEX afspraken heeft er geen toetsing 
plaatsgevonden aan het groepsrisico. 
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Gevaarlijke stoffen 
Bij het aspect externe veiligheid wordt tevens gekeken naar de risico's voor de omgeving van het 
omgaan met gevaarlijke stoffen. 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het transport van gevaarlijke stoffen (over de weg, het 
rail, het water of door een pijpleiding) en een stationaire inrichting. 

 
Voor het bestemmingsplan “110-Morgen” is dit aspect niet van belang. In en om het plangebied zijn 
geen transportroutes noch stationaire inrichtingen die van belang zijn voor het aspect externe 
veiligheid. 

 
  Conclusie 
  Voor de nieuwe locaties gelden geen beperkingen als gevolg van externe veiligheid. 
 
 
4.6 Afval 
 

Binnen de deelgemeente wordt geprobeerd op basis van het Afvalcontainerisatiebeleid zoveel 
mogelijk ondergrondse afvalcontainers te plaatsen. Met ingang van 2002 zal het beleid met 
betrekking tot de ondergrondse afvalcontainerisatie in Schiebroek ingevoerd worden. 
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5 WATER 
 

5.1 Beleidskader Water 
 

 Rijksbeleid 
 Het Rijksbeleid op het gebied van water is vastgelegd in de 4e Nota Waterhuishouding (december 

1998). Deze Nota staat in het teken van het integraal duurzaam (stedelijk) waterbeheer, met het oog 
op zowel kwaliteit als kwantiteit (droge voeten). In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) van 
2 juli 2003 zijn de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten en waterschappen, zowel qua 
inhoud als qua financiering, beschreven, en is een werknorm voor het percentage oppervlaktewater 
(oa in bebouwd gebied) vastgelegd.  
 In de wijziging op het Besluit op de ruimtelijke ordening per 1 november 2003 is de Watertoets 
wettelijk verplicht gesteld. 

 
  Provinciaal beleid 

Het beleid van de Provincie Zuid-Holland over water is vastgelegd in het beleidsplan Milieu en Water 
2000-2004. In het beleidsplan is veel aandacht voor stedelijk waterbeheer, met voldoende 
waterberging in stedelijk gebied. Voorts stelt de Provincie Zuid-Holland in haar Nota Planbeoordeling 
2002 het opnemen van een waterparagraaf in een bestemmingsplan verplicht en heeft zij als richtlijn 
10 % oppervlaktewater in bebouwd gebied geformuleerd. 
In de Deelstroomgebiedsvisies is voor Rotterdam de opgave het ontwikkelen van een duurzaam 
stedelijk waterbeheer. 
 
 De keur van Hoogheemraadschap Schieland 
Schielands Algemene Keur is het document op basis waarvan het Hoogheemraadschap van 
Schieland vergunning verleent voor het uitvoeren van werken. Het gaat daarbij om werken die in, op 
of langs watergangen of waterkeringen worden gerealiseerd. De vergunningverlening neemt enkele 
maanden in beslag en wordt ter inzage gelegd. De in deze keur opgenomen bepalingen zijn gericht 
op het:  
 
1. in stand houden en het goed functioneren van de waterhuishouding; 
2. in stand houden van de waterkeringen. 

  
Waterbeleid in Rotterdam 
De gemeenteraad van Rotterdam heeft in 2000 het Waterplan Rotterdam vastgesteld. Het 
Waterplan is een gezamenlijk en integraal product van alle waterbeheerders in de regio. In het 
Waterplan zijn lange termijn streefbeelden en kwaliteitsdoelstellingen, geformuleerd die een beeld 
geven van de gewenste situatie voor het watersysteem in heel Rotterdam. De streefbeelden hebben 
een integraal karakter, niet alleen waterkwaliteit en -kwantiteit, maar ook natuurwaarden en 
belevingswaarden spelen een rol.  
1. Bij het streefbeeld de groene wiggen staat de natuur centraal. Dit streefbeeld is van toepassing 

op gebieden met watersystemen die een grote natuurlijke component bezitten of deze in potentie 
hebben.  

2. In de blauwe ring spelen zowel de belevingswaarde als ruimte voor natuur een rol. Dit streefbeeld 
heeft betrekking op de watersystemen in de wijken die als een ring om de compacte stad heen 
liggen. Kenmerkend voor deze gebieden is de ruimere stedenbouwkundige structuur, waar meer 
ruimte is gecreërd voor water en groen.  

3. Bij het water in de compacte stad staat de belevingswaarde centraal. Dit streefbeeld heeft 
betrekking op de singels in de oude stadswijken en het centrum van Rotterdam. 

 
Het waterplan is tevens het kader waarbinnen afstemming met de waterbeheerders plaatsvindt. Het 
Waterplan Rotterdam zal in de nabije toekomst worden uitgewerkt in een deelgemeentelijk waterplan 
Hillegersberg-Schiebroek, een startdatum is hiervoor nog niet bekend.  
 

5.2 Samenwerking met de waterbeheerder 
 De gemeente Rotterdam werkt in overleg met alle betrokken waterbeheerders tot een 
gemeenschappelijke procedurele en inhoudelijke invulling van de Watertoets en de waterparagraaf. 
Conform de Watertoets heeft de gemeente overleg gevoerd met de waterbeheerders. Er heeft een 
aantal keren in algemene zin overleg plaatsgevonden over de watertoets in bestemmingsplannen. 
Het Hoogheemraadschap van Schieland heeft in 2002 bouwstenen aangedragen voor de 
waterparagraaf in het bestemmingsplan 110 Morgen. 
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De Watertoets 
Schieland draagt zorg voor de afwatering, ten behoeve waarvan de capaciteit van het gemaal aan de 
Argonautenweg zal worden vergroot. Het hoogheemraadschap heeft in het kader van de watertoets 
aangegeven kansen te zien om binnen de herstructurering van 110 morgen, meer water ten behoeve 
van berging te realiseren, waarbij de ontwatering van de percelen extra aandacht verdient. Hieraan is 
tegemoet gekomen met de realisatie van een nieuwe watergang in het Minospark. 
 

5.3 Huidig watersysteem 
 Het district Honderd en Tien Morgen wordt ververst met het water vanuit de noordelijk gelegen 

polder. Het water uit Honderd en Tien Morgen wordt geloosd op district Bergse Plassen. Via gemaal 
Berg- en Broekse Verlaat wordt het water op de Rotte gemalen.    De wijk 110-Morgen ligt in een 
bemalinggebied waar het waterpeil wordt gehandhaafd op NAP  –6,15. Het waterpeil is nog niet 
vastgesteld in een peilbesluit.  De hoeveelheid oppervlaktewater in het bemalinggebied ‘110 morgen’ 
bedraagt 5,4%.  

   
  Waterkeringen en hoofdwatergangen 

 Langs het boezemwater aan de Grindweg ligt een waterkering. Aan deze waterkering zijn 
gebruiksbepalingen gesteld in de waterschapskeur. Langs de Jasonweg, Ankie Verbeek-Ohrlaan en 
het westelijk deel van de Argonautenweg ligt een afvoerende hoofdwatergang.  Aan de Grindweg ligt 
een boezemwatergang.  
Op grond van de Keur van het hoogheemraadschap van Schieland is het verboden (behoudens 
ontheffing) bouwwerken op te richten of houtgewassen te planten binnen een strook van 5 meter 
(gemeten vanuit de insteek van het talud) langs hoofdwatergangen resp. boezemwatergangen, ten 
behoeve van het onderhoud van genoemde watergangen. Bedoelde strook is op de plankaart 
aangegeven. 
Een belanghebbende met bouwvoornemens in een keurstrook wordt geadviseerd om contact op te 
nemen met genoemd hoogheemraadschap over de vraag of voor het bouwproject in kwestie 
ontheffing verleend kan worden van het bouwverbod in de Keur. 
 

5.4 De wateropgave 
110-Morgen behoort tot de Blauwe Ring. Het volgende streefbeeld hoort bij dit gebied. In de Blauwe 
Ring wordt, waar mogelijk, fluctuatie in het waterpeil toegestaan om gebiedseigen water vast te 
houden en inlaat van gebiedsvreemd water te beperken. De waterkwaliteit voldoet minimaal aan de 
grenswaarden en waar mogelijk aan de streefwaarden. De kwaliteit van de waterbodem is klasse 0 
en 1 (niet of licht verontreinigd). Het is biologisch gezond water, met een grotere soortenrijkdom van 
flora en fauna dan in de Compacte Stad. Minimaal 25% van de oevers is natuurvriendelijk ingericht. 
Het aantal riooloverstorten is beperkt. Het water heeft een functie voor natuur en recreatie. 
 
Indertijd is geconstateerd dat de grootschalige herstructurering van ‘110 Morgen’ goede kansen 
bood om het waterbergend vermogen te vergroten. Inmiddels is in het kader van de herstructurering 
centraal in het plangebied een nieuwe watergang aangelegd in het Minospark. Ook in het lager 
gelegen aanpalende bemalinggebied Lage Limiet zal het waterbergend vermogen worden vergroot 
door de aanleg van een nieuwe waterplas. 

 
 Buiten de aanleg van nieuw water heeft de herstructurering van de wijk 110 Morgen weinig gevolgen 

voor het waterssysteem, aangezien ervoor gekozen is om de huidige stedenbouwkundige structuur 
van de wijk te handhaven. Het percentage verhard oppervlak blijft gelijk.  

 
 Omdat de wegenstructuur niet verandert, is er evenmin een directe aanleiding om het 

rioleringsstelsel in de wijk te vernieuwen. Wel zal met de afname van het aantal woningen op de 
herstructureringslocatie de vuilbelasting van het rioleringsstelsel in de toekomst afnemen. In dit 
bemalingdistrict is het percentage oppervlaktewater met de aanleg van de nieuwe singel vergroot 
van 4,5% naar 5,4%. Hiermee wordt voldaan aan het minimumpercentage van 5% oppervlaktewater 
dat Hoogheemraadschap Schieland voor stedelijke gebieden hanteert in afwachting van een nieuwe 
landelijke norm. 
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6. HANDHAVING 
 
 Op 16 april 2002 hebben burgemeester en wethouders de "Kadernota handhaving dS+V" 

vastgesteld, waarin de beleidsuitgangspunten voor de handhaving op het gebied van de dS+V zijn 
vastgelegd. Deze nota wordt door de dagelijks besturen van de meeste Rotterdamse deelgemeenten 
formeel onderschreven. In de nota wordt de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt 
georganiseerd vastgelegd. Zo is onder andere een Handhavingscommissie ingesteld, die advies 
uitbrengt. Voorts heeft het college een beleid ingezet dat is gericht op programmatisch handhaven 
(bijvoorbeeld horeca, kinderdagverblijven, verblijfsinrichtingen). De nadruk ligt hierbij bij het aspect 
veiligheid. 

 
 In tegenstelling tot in een buitengebied is het evenwel in een omvangrijk en dichtbebouwd stedelijk 

gebied ondoenlijk alle bestaande illegale bebouwing en gebruik te inventariseren. In de praktijk is het 
lang niet altijd mogelijk om van buitenaf waar te nemen wat zich in een pand of op een besloten 
binnenterrein afspeelt en het ontbreekt aan capaciteit om hier in het kader van de opstelling van een 
bestemmingsplan een stelselmatig onderzoek naar in te stellen. Bovendien zou een dergelijke 
inventarisatie altijd een momentopname zijn. 

 Het zou te ver voeren om uit de jurisprudentie, die leert dat er in beginsel een handhavingsplicht 
bestaat, af te leiden dat er ook in alle gevallen een opsporingsplicht bestaat. 

 
 Uiteraard zal altijd worden gereageerd op klachten van omwonenden. Doordat illegale situaties, die 

reeds in strijd waren met het voorgaande bestemmingsplan, worden uitgezonderd van het 
overgangsrecht, bestaat, op grond van de jurisprudentie, ook na langere tijd in beginsel nog de 
mogelijkheid om handhavend op te treden, indien een situatie aan het licht komt die redelijkerwijze 
niet eerder bekend kon zijn. Juridisch zijn deze situaties immers wegbestemd. Per geval zal door het 
bevoegde bestuursorgaan een zorgvuldige belangenafweging worden gemaakt. 
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7. SOCIALE VEILIGHEID 
 
7.1 Sociale veiligheid 
 

Vele aspecten spelen hierbij een rol: 
 
Veiligheid(sgevoel) wordt bevorderd door een zo groot mogelijke overzichtelijkheid. Criminaliteit komt 
minder voor als de zichtbaarheid groot is; 
Onveiligheid en criminaliteitsgevoeligheden worden verlaagd als bewoners zich verantwoordelijk 
voelen. Verantwoordelijkheidsgevoel moet worden gestimuleerd, ook bij ruimtes die niet binnen de 
“eigen” woning zijn gesitueerd. Criminaliteit (van buiten) wordt afgeschrikt door (psychologische) 
barrières: territorialiteit. 
Aantrekkelijk vormgeven en goed onderhouden gebouwen hebben minder aantrekkingskracht op 
vandalen en verhogen het veiligheidsgevoel van bewoners. 
 
In de bijlage is de checklist sociale veiligheid van de dS+V opgenomen. 

 
 
7.2 Leefbaarheid 
 

Naar aanleiding van de beantwoording van de motie Kruse (Commissie Ruimtelijke Ordening en 
Grondzaken) dient er in bestemmingsplannen, artikel 19 WRO-procedures en 
voorbereidingsbesluiten t.b.v. bouwplannen aandacht besteed te worden aan het aspect 
“leefbaarheid”. Leefbaarheid wordt omschreven als voldoende fysiek-ruimtelijke voorzieningen voor: 
1. toegankelijkheid van gebouwen en openbare buitenruimtes, bijzonder voor minder validen. 
2. parkeren en stalling van auto’s en fietsen 
3. ruimte voor spelen/groen 
4. bezonnings- en uitzichtconsequenties voor omwonenden 
5. consequenties voor het beheer, sociaal en technisch, van openbare buitenruimte 
6. afvalmanagement, containerruimte, e.d. 

 
De punten 1, 2 en 4 komen voor de locaties aan de orde bij de vaststelling van de 
stedenbouwkundige randvoorwaarden, die vertaald worden in dit bestemmingsplan. 
De punten 3, 5 en 6 komen bij de concrete uitwerking van het bouwplan in samenhang met de 
buitenruimte aan de orde. 
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8. FINANCIËLE UITVOERBAARHEID 
 
 Het bestemmingsplan ‘110 morgen’ maakt op een aantal locaties bebouwing mogelijk, waarbij een 

onderscheid gemaakt kan worden ten aanzien van de (grond)positie van de gemeente. 
 

Gronden in eigendom van gemeente  Gronden in eigendom van particulieren 
- Jasonpark - Hoek Argonautenweg-Junolaan 
- Minosstraat (speeltuinlocatie) - Achillesstraat 
- Hoek Grindweg/ Ankie Verbeek Ohrlaan - Minervalaan 
- Grindweg 21-31  

 
 Nieuwbouw 
 De ontwikkeling van de gronden in eigendom bij de gemeente kan minimaal financieel sluitend 

ontwikkeld worden binnen de mogelijkheden die het bestemmingsplan schept. (± 595 woningen, 
70% licht gesubsidieerde en vrije sector en 30% sociale koop- of huurcategorie) Eventuele winsten 
binnen de grondexploitatie zullen ten gunste komen van de algemene reserve van de gemeente 
Rotterdam. 

 
 Voor die toekomstige ontwikkelingen, waar de gemeente niet tot nauwelijks (grond)positie heeft, zal 

haar taak met name faciliterend zijn richting de partijen die nieuwe initiatieven ontplooien. Eventuele 
grondtransacties of andere gemeentelijke inspanningen zullen in die gevallen minimaal budgettair 
neutraal moeten worden uitgevoerd. 

 
 Herstructurering 
 Een groot deel van 110 morgen betreft herstructurering, de plannen rond de herstructurering worden 

thans voor rekening en risico van de daar aanwezige corporatie ontwikkeld. Voor de gemeente is in 
deze ontwikkeling geen financieel risico aanwezig. De gemeente heeft van deze herstructurering 
een quickscan gemaakt en daaruit blijkt dat het mogelijk moet zijn om de ingreep qua 
grondexploitatie minimaal budget neutraal uit te voeren. De locatie Minervalaan wordt niet 
meegenomen daar dit een liftbijplaatsing betreft waar de bebouwingsgrenzen aangepast moeten 
worden, dit wordt in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt.  
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9. MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID 
 
9.1 Vooroverleg 
 
 Resultaten overleg ex artikel 10 Besluit op de Ruimtelijke Ordening 1985 voorontwerp-

bestemmingsplan 110-Morgen 
 
 In het kader van het bovengenoemde overleg is het voorontwerp-bestemmingsplan  toegezonden 

aan : 
 
 1. Provinciale Planologische Commissie 
 2. VROM Inspectie Regio zuid-west 
 3. Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland 
 4. Hoogheemraadschap van Schieland 
 5. Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond 
 6. Ministerie van Economische zaken, regio zuid-west 
 7. PTT Telecommunicatie, kabelnetten regio Rt-centrum 
 8. K.P.N. Telecom 
 9. Nederlandse Gasunie 
 10. Ministerie van Defensie, Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen 
 11. B.V. Transportnet Zuid-Holland 
 12 Kamer van Koophandel voor R’dam en Beneden-Maas 
 13 Dir-Gen Energievoorziening 
 14. Rotterdamse Vrouwenraad 
 
 

1. Provinciale Planologische Commissie 
 
1.1 Het hogere waarden wegverkeersbesluit dient voor de vaststelling door de raad van het 

bestemmingsplan aan het plan te worden toegevoegd. 
Commentaar:  
Het hogere waarden besluit wegverkeerslawaai d.d. 8 januari 2003 is aan het plan toegevoegd. 

 
1.2 Op 31 oktober 2001 is de nieuwe aanwijzing luchtvaartterrein voor Rotterdam Airport van kracht 

geworden. Krachtens dit besluit geldt rondom de luchthaven een geluidzone met een 
grenswaarde van 35 KE. Verzocht wordt de plantoelichting op dit punt te actualiseren. 
Commentaar: 
De plantoelichting is op dit punt aangepast. 

 
1.3 Voorgesteld wordt om een bepaalde zinsnede uit de toelichting ( pagina 37) terzake van externe 

veiligheid te schrappen, omdat dit vragen oproept. 
 Verder wordt verzocht de toelichting aan te vullen met tekst terzake van het tijdelijke 

toetsingskader van de provincie Zuid-Holland. 
Commentaar: 
Aan dit verzoek is tegemoet gekomen. 

 
1.4 De waterparagraaf vertoont manco’s. De toelichting dient aan te geven hoe de watertoets is 

ingevuld. In paragraaf 1.5 ontbreekt het beleidsplan Milieu en Water 2000-2004 van de 
provincie. 

 De beschrijving van de huidige waterhuishoudkundige situatie is erg summier. Onduidelijk is het 
huidige percentage open water in het plangebied en het te realiseren oppervlak open water. 
Commentaar: 
Het Beleidsplan Milieu en Water 2000-2004 en een vermelding van het huidige waterpercentage 
zijn toegevoegd aan de waterparagraaf. In het kader van de herstructurering van de wijk is 
recentelijk een nieuwe watergang aangelegd in het Minospark. Hiermede is het percentage 
oppervlaktewater vergroot van 4,5 naar 5,4 %. Tevens zal in het lager gelegen, aanpalende 
bestemmingsplangebied Lage Limiet het waterbergend vermogen worden vergroot door de 
aanleg van een nieuwe waterplas. Aangezien ervoor gekozen is om de huidige 
stedenbouwkundige structuur van de wijk te handhaven, inclusief het bestaande stratenpatroon, 
zal de hoeveelheid verhard oppervlak nagenoeg gelijk blijven. 
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1.5 De in de plantoelichting gemaakte opmerkingen over archeologie dienen nog een vertaling te 
krijgen in de voorschriften middels opname van een aanlegvergunningen stelsel. 
Commentaar: 
De plankaart en voorschriften zijn op dit punt aangepast. 

 
1.6 Verzocht wordt in te gaan op de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. 

Commentaar: 
De maatschappelijke uitvoerbaarheid komt ter sprake in het kader van het artikel 10 
vooroverleg en inspraak. Deze zijn als vooroverlegrapportage in de toelichting opgenomen. 

 
1.7 Verzocht wordt een handhaving paragraaf op te nemen, waaruit blijkt hoe in de toekomst 

omgegaan zal worden met bouw en gebruik dat in strijd is met het bestemmingsplan. 
Commentaar: 
Deze is aan de plantoelichting toegevoegd. 

 
1.8 Verzocht wordt zoveel mogelijk rekening te houden met de nieuwe wegverbinding A16/A13, 

zoals aangegeven in de overlegreactie van Rijkswaterstaat. 
Commentaar: 
De nieuwe weg is gepland op circa 400 meter uit de noordgrens van het plangebied. 
Rijkswaterstaat geeft aan dat zij op termijn een planstudie ter hand zal nemen ter voorbereiding 
van bedoelde weg. 
De uitvoering van de bouwplannen in 110 Morgen is evenwel reeds zover gevorderd dat de 
woonbebouwing in de noordpunt van het plangebied reeds grotendeels is gerealiseerd (gebied 
Ismenestraat t/m Athenastraat), terwijl voor de 2 resterende locaties (de beide 
bestemmingsvlekken WG III langs de Jasonweg) bouwplannen in voorbereiding zijn c.q 
afspraken met projectontwikkelaars zijn gemaakt. 
Er is geen tracébesluit op grond van de Tracewet. 

 
 

2.  VROM Inspectie Regio zuid-west 
 
2.1 Het plan formuleert enige algemene uitgangspunten t.a.v. waterkwaliteit. Een nadere invulling 

hiervan heeft niet plaatsgevonden. Het percentage oppervlaktewater voldoet niet aan de 
uitgangspunten van het hoogheemraadschap Schieland. 
Commentaar: 
Het Waterplan Rotterdam zal een gebiedgerichte uitwerking krijgen in de vorm van een 
deelgemeentelijk waterplan, welke in overleg met het hoogheemraadschap en de 
rioleringsbeheerder zal worden opgesteld. Dit deelgemeentelijk waterplan zal een nadere 
invulling geven van uitgangspunten ten aanzien van de waterkwaliteit. 

   Voor het percentage oppervlaktewater wordt verwezen naar hetgeen gesteld onder 1.4. 
 

2.2 Voor een aantal bestemmingen kan niet worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde Wet 
geluidhinder voor verkeerslawaai. Een hogere waarden besluit wegverkeerslawaai is 
noodzakelijk. 
Commentaar: 
Het hogere waarden besluit d.d. 8 januari 2003 is aan het plan toegevoegd. 

  
2.3 Naast een toetsing aan de 35 KE contour, dient ook rekening te worden gehouden met de 47 

bkl contour Besluit Kleine Luchtvaart  
Commentaar: 
De toetsing aan de 47 bkl contour Besluit Kleine Luchtvaart is opgenomen in de plantoelichting. 
Deze contour valt ver buiten het plangebied. 

 
2.4 Een toetsing aan de grenswaarde voor NO2 is alleen uitgevoerd voor nieuwe situaties. 

Onduidelijk blijft wat de luchtkwaliteit is voor het te conserveren deel van het plangebied. 
Commentaar: 
Er is geen wettelijke verplichting om in het kader van het bestemmingsplan de bestaande 
situatie te toetsen aan de luchtkwaliteitsnormen. De bestaande situatie wordt in beeld gebracht 
in de jaarlijkse rapportage luchtkwaliteit. Naar aanleiding hiervan zijn er bijvoorbeeld 
verplichtingen om bestrijdingsplannen te maken met als doel om in 2010 aan de wettelijke 
normen te zullen voldoen. 
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2.5 T.a.v. externe veiligheid is er in de toelichting geen toetsing uitgevoerd aan het groepsrisico. Dit 
is gelet op het interim-beleid van de provincie t.a.v. Rotterdam Airport wel nodig. 
Commentaar: 
Het plangebied ligt binnen de plaatsgebonden risicocontour 10-7, doch niet binnen de 10-6 
contour. 
In 2000 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het tijdelijk toetsingskader externe 
veiligheid voor Rotterdam Airport vastgesteld. Hierbij is destijds afgesproken dat dit 
toetsingskader geen ruimtelijke gevolgen zal hebben voor het plangebied 110 Morgen, 
aangezien dit als “bestaand plan in planvormings fase in kader van de Vinex-afspraak” al 
positief is beoordeeld. Het voorliggend plan voldoet aan de destijds hierbij gestelde eisen. 

   Zoals bekend bestaat er ten aanzien van groepsrisico geen norm, doch is er slechts sprake van 
een informatieplicht. Voor het onderhavige plan is vanwege de Vinex voorgeschiedenis en de 
gemaakte afspraken in het kader het interim-beleid externe veiligheid geen toetsing uitgevoerd 
aan het groepsrisico. 

 
2.6 In de toelichting ontbreekt een handhavingsparagraaf, waaruit blijkt hoe de gemeente in de 

toekomst denkt om te gaan met bouw en gebruik dat in strijd is met het bestemmingsplan. 
Commentaar: 
Een handhavingsparagraaf is aan de plantoelichting toegevoegd. 

 
 

3.  Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland 
 
3.1 Niet uitgesloten is dat het plangebied binnen de geluid- en luchtzones van de nieuwe 

wegverbinding tussen de A20 en A13 komt te liggen. Voor deze verbindingsweg is op politiek-
bestuurlijk niveau afgesproken dat Rijkswaterstaat op termijn de planstudie ter hand zal nemen. 

   Verzocht wordt bij de inrichting van het plangebied ermede rekening te houden dat de invloed 
van de nieuwe weg groter zal zijn naarmate men noordelijker in het plangebied komt. 
Commentaar: 
Zie punt 1.8 

 
3.2 Voor de regelgeving omtrent externe veiligheid van regionale luchthavens verwijst het 

voorontwerp naar de PKB voor het Structuurschema Regionale en Kleine Luchthavens. 
Aangezien medio 2002 deze PKB is stopgezet, is verwijzing naar dit toetsingskader niet juist. 
Onder de naam Project Regelgeving Kleine Luchthavens is een nieuwe wet in voorbereiding. 

   Tot het moment waarop deze wet van kracht wordt geldt de norm: geen nieuwe bebouwing 
binnen de 10-6 risicocontour. 
Commentaar: 
De plantoelichting is op dit punt aangepast. 

  
 

4. Hoogheemraadschap van Schieland 
 
4.1 In de waterparagraaf in de toelichting zou een sterker verband gelegd kunnen worden tussen 

het streefbeeld uit het Waterplan Rotterdam en de herstructurering van de wijk. De 
herstructurering biedt immers kansen om het streefbeeld dat voor het watersysteem bestaat te 
benaderen en in combinatie met overige maatregelen te bereiken. Geadviseerd wordt de 
mogelijkheden daartoe te onderzoeken en uit te werken. 
Commentaar: 
Verwezen wordt naar 1.4. 

 
4.2 Verzocht wordt in de planvoorschriften (artikel 15-water en artikel 16-groenaanleg) de bouw van 

een gemaal mogelijk te maken. 
Commentaar: 
De voorschriften zijn hierop aangepast. 
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4.3 Langs de hoofdwatergangen geldt volgens de Keur van Schieland een bouwverbod in een 
strook van 5 meter breedte (gemeten vanaf de insteek van het talud). Tenzij Schieland hiervoor 
bij vergunning ontheffing verleent of heeft verleend, moet deze strook vrij blijven van bebouwing 
en andere obstakels (houtgewassen). De zogenaamde keurstroken behoren onder dezelfde 
bestemmingsregeling te vallen als de hoofdwatergang zelf. (Zie Nota Planbeoordeling provincie 
Zuid-Holland, deel B5, paragraaf 5.3, goedkeuringscriterium 1). De bestemmingsregeling voor 
water moet gezien het bovenstaande ten behoeve van keurstroken worden uitgebreid met een 
soortgelijke tekst als onder artikel 21 (waterkering), lid 2 en 3. Op de plankaart moeten de 
keurstroken worden aangeduid. 
Commentaar: 
Het gaat ons te ver om voor onderhoudsstroken een vergelijkbare, primaire 
bestemmingsregeling op te nemen als voor een waterkering. Bij een waterkering is duidelijk het 
algemeen belang in het geding, dat zoals gebruikelijk d.m.v. een primaire bestemming 
beschermd wordt ten opzichte van daaraan ondergeschikte functies met een secundaire 
bestemming. 
Nu in de Keur van het hoogheemraadsschap zelf reeds een bouwverbod is opgenomen ten 
behoeve van het onderhoud van de hoofdwatergangen, vinden wij het – gelet op het bepaalde in 
artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening – niet doelmatig zulks ook te doen in het 
bestemmingsplan. 
Wij sluiten ons daarbij aan bij de Nota Planbeoordeling, waarin onder Algemeen, paragraaf 2.4 
relatie met sectorregelgeving staat dat het niet nodig is om aanvullende voorwaarden in het 
bestemmingsplan op te nemen, wanneer de sectorregelgeving daarin reeds voorziet. 
Wel komen wij het waterschap in die zin tegemoet dat wij bedoelde keurstroken (5 meter breed) 
op de plankaart als zodanig zullen aangeven langs hoofdwatergangen en boezemwatergangen, 
met in het renvooi van de plankaart een verwijzing naar de toelichting op het bestemmingsplan, 
waarin – kortgezegd - vermeld zal worden dat voor het bouwen in bedoelde stroken vooraf 
overleg met Schieland nodig is over de vraag of ontheffing van de Keur verkregen kan worden. 

 
4.4 Verzocht wordt aanvullende tekst (door Schieland aangereikt) in de toelichting op te nemen 

terzake van de waterkwaliteit. 
Commentaar: 
Aan dit verzoek is voldaan. 
De waterparagraaf zal worden aangevuld op basis van de aandachtspunten ten aanzien van de 
waterkwaliteit welke in een bijlage van de vooroverlegreactie van het Hoogheemraadschap 
Schieland zijn geformuleerd. 

 
 

5. Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond 
 
5.1 Voor alle ontwikkelingslocaties geldt dat de voorkeurs grenswaarde van 50 dB(A) 

wegverkeerslawaai wordt overschreden, maar dat de geluidbelasting onder de grenswaarde ligt. 
Voor de ontwikkelingslocaties moet derhalve een hogere waarde worden aangevraagd. 
Commentaar: 
Het hogere waarden besluit d.d. 8 januari 2003 is aan het plan toegevoegd. 

  
5.2 Voor de verkeersintensiteiten wordt in de toelichting verwezen naar tabel III van het akoestisch 

onderzoek. Deze tabel ontbreekt evenwel in de toelichting. Evenmin geeft het plan inzicht in de 
aard van de verharding van de wegen. 
Commentaar: 
Deze tabel is aan de plantoelichting toegevoegd. 

 
5.3 Ten aanzien van externe veiligheid grenst het plangebied aan de 10-7 individueel risico contour. 

In zoverre zijn er geen problemen. 
 Volgens de toelichting zal er een zeer lichte stijging van het groepsrisico plaatsvinden. Dit 

laatste wordt niet gemotiveerd. In het plan dient te worden aangegeven hoeveel mensen erbij 
komen in het plangebied ten opzichte van de bestaande situatie en de gevolgen welke hiervan 
zijn voor het groepsrisico. Tevens moet het belang van het plan (revitalisering) worden vermeld. 
Commentaar: 
Zie punt 2.5. 
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5.4 Op de lijst van bedrijfsactiviteiten ontbreken enige activiteiten die wel in het plangebied worden 
uitgevoerd. Het betreft een cafetaria, vuurwerkopslag/verkoop, een koffiebranderij en een 
groothandel in ijzer- en staalschroot. 

 De gebruikte sbi-codes zijn die uit 1992; er is een nieuwe versie van “bedrijven en 
milieuzonering” uit 1999. 
Commentaar: 
Genoemde bedrijfsactiviteiten betreffen zeer kleinschalige bedrijfjes, welke wat invloed op hun 
omgeving betreft ingepast kunnen worden binnen de bestemming gemengde doeleinden UW 
welke op hun vestigingsplaats van toepassing zal zijn. Hetzelfde geldt voor de horeca en 
vuurwerkopslag/verkoop, welke eveneens inpasbaar zijn binnen genoemde bestemming. 
De lijst van bedrijfsactiviteiten is aangepast aan de sbi-codes van 1999. 

 
 
8. K.P.N. Telecom 
 
8.1 Verzocht wordt de straalverbindingspaden van KPN Telecom vrij te houden van hoge objecten. 

Commentaar: 
In het gebied bevinden zich geen straalverbindingspaden van het vaste net van KPN. 

 
 
 

De overlegpartners nummers 9, 10 en 11 hebben bericht dat zij geen belangen bij het plan hebben. 
De overlegpartners 12, 13 en 14 hebben niet gereageerd. 
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9.2 Inspraak 
  
 Eindverslag inspraakprocedure voorontwerp-bestemmingsplan 110-Morgen. 
 
 Op grond van de Inspraakverordening Rotterdam is het genoemde beleidsvoornemen ter inzage 

gelegd van 6 maart t/m 3 april 2003, na voorafgaande publicatie in de Postiljon op 5 maart 2003. 
 Op 9 april 2003 is een inspraakbijeenkomst gehouden in het complex van Humanitas-Akropolis aan 

de Achillesstraat 290, waarbij gelegenheid is geboden mondeling opmerkingen te maken over het 
voorontwerp bestemmingsplan. Het verslag van deze bijeenkomst is ter inzage gelegd van 6 mei t/m 
3 juni 2003; dit verslag maakt onderdeel uit van het onderhavige eindverslag 

 Schriftelijke opmerkingen konden worden ingediend van 6 maart t/m 23 april 2003. Hiervan hebben 
de volgende insprekers gebruik gemaakt : 

 
1. A en B Roobol, Ismenestraat 17, 3054 WB Rotterdam (9 brieven d.d. 19 april 2003) 
2. J. van Vugt en E. Kamp, Ledastraat 31, 3054 WC Rotterdam (2 brieven d.d. 23 april 2003) 
3. W. van Rijn en R. Baljon, Ledastraat33, 3054 WC Rotterdam (brief d.d. 22 april 2003) 
4. M.Couwenberg en G.Gustafsson, Grindweg 47, 3054 VH Rotterdam (brief d.d. 22 april 2003) 
5. Drs. H. Borrie, Ismenestraat 11, 3054 WB Rotterdam (brief met bijlagen d.d. 23 april 2003) 
6. C.Vollebregt, Ismenestraat 37, 3054 WB Rotterdam (brief d.d. 17 maart 2003) 
7. D.Huisman, Ismenestraat 19, 3054 WB Rotterdam (brief d.d. 17 april 2003) 
8. J.Suttorp en B.Monnier, Ismenestraat 43, 3054 WB Rotterdam (brief d.d. 21 april 2003) 
9. E.Groeneveld, Ismenestraat 41, 3054 WB Rotterdam (2 brieven d.d. 23 april 2003) 
10. B. de Jong en K.Dubbeldam, Ismenestraat 35, 3054 WB Rotterdam (brief d.d. 22 april 2003) 
11 Drs. J. Steenbergen, Ismenestraat 15, 3054 WB Rotterdam (brief d.d. 16 april 2003) 
12. J. Smits en J.Boers, Grindweg 72, 3055 VC Rotterdam (brief met bijlage d.d. 22 april 2003) 
13. R. Blaauw en I. Jansse, Grindweg 60, 3055 VB Rotterdam (medeondertekend door 18 

personen; brieven d.d. 11 en 22 april 2003) 
14.  Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg, Schiebroek, Terbregge,  
  Postbus 35054, 3005 DB Rotterdam (brief d.d. 20 april 2003) 
15. D. Schadek, Dirk Swarteveldplein 1, 3053 KN Rotterdam (brief met bijlagen d.d. 17 april 2003). 

 
Hieronder volgt een samenvatting van de gemaakte opmerkingen, tezamen met het commentaar 
erop.  
Onder punt H zijn de opmerkingen van insprekers vermeld welke tijdens de inspraakbijeenkomst zijn 
gemaakt en niet voorkomen in de schriftelijke reacties. 

 
 

A Bezwaren tegen de bouwplannen op de Fortis locatie 
 (insprekers nummers 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 
 
1. Door bebouwing van deze locatie zal Humanitas niet kunnen uitbreiden, terwijl het niet 

uitgesloten is dat hieraan behoefte zal zijn in de toekomst met het oog op de toenemende 
vergrijzing van de bevolking. 
Commentaar 
Er zijn geen uitbreidingsplannen voor Humanitas bekend. De woontoren is onlangs 
gerenoveerd, terwijl langs de Jasonweg recentelijk een nieuwe vleugel is gebouwd. 

 
2. Bezwaren tegen de bouwhoogte van 31 meter van de 3 torens. Dit zal een negatieve invloed 

hebben op de wooncomfort en privacy van de woningen en tuinen aan de Ismenestraat. 
Sommige insprekers geven aan dat 6 bouwlagen (18 meter) het maximum dient te zijn. Bij de 
koop van de woningen is gezegd dat de flats niet hoger dan 6 lagen zouden worden. 
Commentaar 
Ontkend wordt dat van (deel)gemeentelijke zijde is gezegd dat de Fortis bebouwing niet hoger 
dan 6 lagen zou worden. Informatie van makelaars/projectontwikkelaars is zoals bekend gericht 
op de verkoop. 

 Het is de bedoeling in het kader van de Vinex woningproductie op deze locatie 96 woningen te 
bouwen. In principe kan dit op verschillende manieren, bijvoorbeeld als gesloten wand of in de 
vorm van torens. Gekozen is voor de invulling in de vorm van torens omdat dit een zekere 
transparantie met zich brengt. Los van elkaar staande torens komen minder massaal over dan 
een gesloten wand. 

  
3. Bij sterke zuidwesten wind zullen er draaikolk windvlagen ontstaan. 
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Commentaar 
Een onderzoek naar eventuele windhinder is slechts zinvol aan de hand van een concreet 
bouwplan dat thans nog niet voorhanden is. 
Het is aan de opdrachtgever van het bouwplan te beslissen of bij de voorbereiding van het 
bouwplan onderzoek zal worden gedaan naar mogelijke windhinder in de directe omgeving van 
de woontorens.  

 
4. De bezonning van de nabij gelegen tuinen en woningen zal verminderen. 

Commentaar 
Uit een bezonningsstudie blijkt dat in voor- en najaar (21 maart /21 september om 16.00 uur) de 
tuinen van de percelen Ismenestraat 9 en 13 geheel in de schaduw zullen liggen en die van 
Ismenestraat 17 ten dele. Later wordt de situatie slechter wat bezonning betreft. 

 
’s Zomers is de situatie uiteraard gunstiger. Op 21 juni om 16.00 uur valt er geen schaduw over 
de tuinen van de woningen aan de Ismenestraat. 
Om 17.00 uur valt er schaduw op een gedeelte van de tuinen Ismenestraat 9 en 13. 
Om 18.00 uur zijn de tuinen Ismenestraat 9 en 13 geheel bedekt met schaduw, terwijl de tuinen 
nummers 17, 23, 25 en 31 ten dele in de schaduw zullen liggen. 

 
5. Geluid van het vliegverkeer op Rotterdam Airport zal worden weerkaatst tegen de flats. 

Commentaar 
Een onderzoek naar eventuele geluidsoverlast van het vliegverkeer op Rotterdam Airport in de 
zin van weerkaatsing, resonantie van geluid tussen gebouwen, is slechts zinvol aan de hand 
van een concreet bouwplan, dat thans nog niet beschikbaar is. 
Aan de wettelijke grenswaarde (35 KE) voor vliegverkeer wordt voldaan. Het is aan de 
opdrachtgever van het bouwplan te beslissen of bij de voorbereiding van het bouwplan 
onderzoek zal worden gedaan naar bedoelde vorm van geluidhinder. 

 
6. Het parkeerprobleem zal groter worden. Is de ontsluiting wel goed geregeld en hoe zal de 

parkeergelegenheid voor deze flats vorm krijgen ? De Ismenestraat kent thans al een 
parkeerprobleem, hetgeen alleen maar erger zal worden. 
Commentaar 
De Bouwverordening Rotterdam schrijft voor dat elk bouwplan in de eigen parkeerbehoefte 
dient te voorzien. Bij de Fortis locatie kan dit op eigen terrein opgelost worden. Gestreefd wordt 
naar een gebouwde parkeervoorziening. De ontsluiting zal geschieden via de Ledastraat. 

 
7. De woningen grenzend aan de Fortis locatie dienen geen zicht te hebben op de parkeerplaatsen 

van Fortis. De bestemming van het terrein aangeduid met de letter C is onduidelijk. Dit mag 
geen parkeerruimte zijn, doch groen. 
Commentaar 
Het is begrijpelijk dat de bewoners van de Ismenestraat geen uitzicht willen hebben op 
geparkeerde auto’s bij de Fortis bebouwing. Dit is evenwel afhankelijk van de wijze waarop 
bedoeld terrein ingericht zal worden. Zulks betreft een uitvoeringskwestie welke niet in het 
bestemmingsplan geregeld kan worden. 
De bestemming van het terrein nader aangeduid met de hoofdletter C is “erf”. Bedoelde 
gronden met de bestemming “erf” kunnen voor de ontsluiting van de Fortis bebouwing worden 
gebruikt, alsmede voor het parkeren en de aanleg van groenvoorzieningen. 
Mocht blijken dat het terrein nader aangeduid met de hoofdletter C niet nodig is voor het 
parkeren, dan kan d.m.v. een wijzigingsbevoegdheid de bestemming “erf” omgezet worden in 
de bestemming “groenaanleg”. 

 
8. De waarde van de woningen aan de Ismenestraat zal verminderen door de geplande 

woontorens. 
Commentaar 
Indien een belanghebbende van oordeel is dat hij/zij schade zal lijden door de gelegde 
bestemming, kan betrokkene aan de gemeenteraad verzoeken deze schade te vergoeden op 
grond van het bepaalde in artikel 49 Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
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9. De problemen met de afwatering van de wijk dreigen door deze nieuwbouw verder te 
verslechteren. 
Commentaar 
Deze vrees is ongegrond, omdat het hemelwater dat op de nieuwbouw valt zoals gebruikelijk 
afgevoerd zal worden via het riool. Met de beschikbare rioolcapaciteit wordt hiermede rekening 
gehouden. 

 
10. Er zal een speelplek voor kinderen verdwijnen. 

Er zijn voor kinderen voldoende andere speelplekken in de wijk, zoals het park tussen het oude 
en nieuwe gedeelte van de wijk , alsmede de nieuwe speeltuin aan de Minosstraat. 

 
 
B. Bezwaren tegen de nieuwe verbindingsweg tussen Achillesstraat en Ledastraat. 
 (insprekers nummers 1 ,2,3,6,7,8,9 ) 
 
1. De nieuwe weg zal meer (vracht)verkeer in de woonwijk brengen, wat gevaarlijk is voor 

kinderen en extra geluidsoverlast zal brengen. Er zal sluipverkeer door de wijk ontstaan (dat 
eigenlijk via de Jasonweg behoort te rijden), zodat de Ledastraat onnodig belast wordt. Er zullen 
op korte afstand van elkaar 2 kruisingen met de Ledastraat zijn, enerzijds de bestaande kruising 
met de Ismenestraat en anderzijds die met de nieuw geplande weg, hetgeen de 
verkeersveiligheid niet ten goede zal komen. Er is geen behoefte aan een tweede 
verbindingsweg tussen het oude en nieuwe wijkgedeelte; de Athenaweg voldoet. 
Commentaar 
Erkend wordt dat er geen dringende behoefte is aan een tweede wegverbinding tussen het oude 
en het nieuwe wijkgedeelte, zodat – mede gelet op de argumenten van de insprekers – 
voorgesteld wordt om de nieuwe wegverbinding op de plankaart te schrappen en aan de 
onderhavige gronden de bestemming “erf” te geven. Het gaat immers om een gedeelte van het 
parkeerterrein van het Humanitascomplex. 

 
 

C. Bezwaren tegen de bestemming woningen,laagbouw/ woningen,gestapeld ten behoeve 
van de bouw van 59 gestapelde woningen en 4 vrijstaande woningen langs de Grindweg 
in opdracht van de stichting Maasanker. (insprekers 4, 12 ,13,14 ) 

 
1. Gestapelde bouw van maximaal 18 meter hoog past niet in de lintbebouwing van de Grindweg. 

Vrijstaande laagbouw woningen in een groene omgeving zouden beter passen. 
Commentaar 
Het bouwplan van de stichting Maasanker omvat meerdere gebouwen. Parallel aan de 
Grindweg komt een gebouw in 2 lagen + een terugliggende derde laag. Langs de Ankie 
Verbeek-Ohrlaan, doch terugliggend ten opzichte van de Grindweg, komt een gebouw in 6 
lagen. Dit gebouw zal tezamen met het reeds aanwezige bejaardencomplex (Jacques 
Dutilhhuis) schuin aan de overzijde van het kruispunt als stedenbouwkundig accent fungeren 
voor de entree van het Molenlaankwartier. Bij toetsing van het bouwplan aan het nieuwe 
bestemmingsplan is gebleken dat het gedeelte van het bouwplan dat gepland is op de gronden 
waarvoor het bestemmingsplan een maximum bouwhoogte van 9 meter voorschrijft, hoger is 
dan genoemde maat (t.w. 10.80 meter), zodat hier een maximum bouwhoogte van 11 meter op 
de plankaart gewenst is. Daar staat tegenover dat de maximum bouwhoogte op de plankaart 
van 18 meter omlaag kan naar 16,5 meter, omdat zulks voldoende is voor het bouwplan (16.20 
meter). 

 
2. De bedoelde bebouwing voor een woongroep (stichting Maasanker) zou ook elders gerealiseerd 

kunnen worden. 
Commentaar 
Na een jarenlang zoekproces naar een bouwlocatie voor dit project, heeft de deelraad 
Hillegersberg-Schiebroek op 26 januari 1999 ingestemd met de keuze voor de locatie 
Grindweg/Ankie Verbeek-Ohrlaan. Inmiddels is een bouwaanvrage ingediend voor dit bouwplan 
van 59 gestapelde en 4 vrijstaande woningen. Het bouwplan maakt onderdeel uit van het bouw- 
en investeringsprogramma (2002-2007). Nu er verwachtingen zijn gewekt richting toekomstige 
bewoners en inmiddels kosten zijn gemaakt ten behoeve van de voorbereiding van het 
bouwplan op deze locatie, lijkt het niet opportuun hierop nog terug te komen in die zin dat 
alsnog naar een andere locatie omgezien zou worden. 
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3. De ontsluiting van het project is gepland via de Grindweg, hetgeen de verkeersdruk en 
onveiligheid daar zal vergroten. Zeker als de woningen op de vrije sector markt komen, zal de 
parkeerdruk toenemen. Afgaande op 1,5 auto per gezin komt dit neer op circa 90 auto’s. 
Commentaar 
De ligging van het project aan het drukke kruispunt Grindweg/Molenlaan/Ankie Verbeek-
Ohrlaan maakt het verkeerskundig gezien minder wenselijk om de ontsluiting via de Ankie 
Verbeek-Ohrlaan te laten plaatsvinden. Gekozen is dan ook voor ontsluiting via de minder druk 
belaste Grindweg. 
Er is vooralsnog geen reden om aan te nemen dat de woningen op de vrije sector markt terecht 
komen. De Stichting Maasanker bouwt voor personen van 55 +. Het project voldoet aan de 
parkeereis. Alle parkeerplaatsen zullen op eigen terrein worden gerealiseerd. 

 
 

D. Grindweg bestempeld als voorlopige verkeersader  (insprekers 4,13 ) 
 

1. In de toelichting (pagina 21) op het plan wordt de Grindweg aangeduid als voorlopige 
verkeersader.  Niet gedefinieerd is wat dat inhoudt. Gestreefd dient te worden naar het 
terugdringen van het verkeer op deze weg, zodat de Grindweg op termijn verblijfsgebied kan 
zijn. 
Commentaar 
Er is gesproken van “voorlopige verkeersader” in het kader van “duurzaam veilig verkeer”. Het 
deelgemeente-bestuur is van plan de status van de Grindweg en Argonautenweg op een later 
tijdstip te heroverwegen en eventueel er verblijfsgebied van te maken. Een voorwaarde hiervoor 
is dat passende verkeersmaatregelen worden getroffen om de verkeersdruk te beperken. 
Het nemen van concrete verkeersmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het instellen van 
éénrichtingsverkeer of een 30 km/uur zone, is een bevoegdheid van het deelgemeentebestuur. 
Nu gebleken is dat het woord “voorlopige” bij “voorlopige verkeersader” tot verwarring leidt over 
de status van de weg, wordt voorgesteld dit woord in de toelichting te schrappen. Dit geldt zowel 
voor de aanduiding “voorlopige verkeersader” van de Grindweg als van de Argonautenweg. 

 
 

E. Bezwaren tegen de inhoud van de bestemming lintbebouwing (insprekers 4,14 ) 
 
1. Om te voorkomen dat nieuwbouw de bestaande bebouwing zal overstemmen, wordt het 

voorstel gedaan in de voorgevel bouwgrens een goothoogte van 4 meter toe te staan. Ieder 
meter dat de nieuwbouw verder naar achteren wordt geplaatst, biedt een meter meer 
goothoogte. 
Commentaar 
Aan deze wens zal niet voldaan kunnen worden omdat thans reeds concrete bouwplannen 
bekend zijn in 2 bouwlagen, waaraan het terzake bevoegde deelgemeentebestuur haar 
medewerking heeft toegezegd. Het betreft de bouw van 6 vrijstaande woningen aan de 
Grindweg 21-31. 
 

2. Onduidelijk is waarom een bouwhoogte van 10 meter wordt toegestaan. De 6 meter die in 
artikel 5 wordt genoemd voor de laagbouw woningen zou beter voldoen. 
Commentaar 
De toegestane maximum bouwhoogte van 10 meter in de bestemming “lintbebouwing”, is 
afgestemd op het hoogste bouwplan langs de Grindweg dat ruim 9 meter hoog is. 
 

3. Artikel 6 lid 4.1 is onvoldoende om het karakter van de lintbebouwing te handhaven. Om het 
beeld van gebouwen in een groene setting te verzekeren, mag de gevelbreedte niet meer zijn 
dan 50 % van de kavelbreedte. 
Commentaar 
Aan deze wens zal niet voldaan kunnen worden omdat thans reeds concrete bouwplannen 
bekend zijn waarvan de gevelbreedte meer dan 50 % van de perceelsbreedte beslaat en 
waaraan het terzake bevoegde deelgemeentebestuur haar medewerking heeft toegezegd. Het 
betreft de bouw van 6 vrijstaande woningen aan de Grindweg 21-31. 
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4. Per 2 kavels zou slechts 1 brug moeten worden toegestaan van maximaal 3 meter breed. 
Commentaar 
Er is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening geen dringende reden om voor te 
schrijven dat er slechts 1 brug per 2 kavels zou zijn toegestaan. Bovendien is het de bedoeling 
dat de woningplattegronden van de te bouwen woningen langs de Grindweg van elkaar zullen 
verschillen, zodat de garages niet altijd direct aan elkaar zullen grenzen. 

 
5. Voorgesteld wordt de bestemming “water” langs de Grindweg in zuidelijke richting te verlengen, 

zodat het oorspronkelijke profiel met open water kan worden hersteld. 
Commentaar 
Om financiële redenen wordt voorgesteld hieraan geen gevolg te geven. 

 
6. Voorgesteld wordt de zaksloot langs het Hermespad op de plankaart op te nemen. 

Commentaar 
Hiertegen bestaat geen bezwaar, zodat voorgesteld wordt deze zaksloot op de plankaart in te 
tekenen met de bestemming “water”. 

 
7. Op pagina 28 van de toelichting wordt gesproken over het karakter van de lintbebouwing, doch 

niet duidelijk wordt wat dit inhoudt. Een definitie van lintbebouwing wordt wenselijk gevonden 
Commentaar 
Stedenbouwkundig bezien zou men lintbebouwing als volgt kunnen omschrijven : vrijwel 
aaneengesloten bebouwing, welke in één rij parallel aan de ontsluitingsweg ligt. 
Voorgesteld wordt het begrip “lintbebouwing” toe te voegen aan artikel 1 (begripsbepalingen) 
van de planvoorschriften. 

 
8. In de paragraaf leefbaarheid (pagina 39 toelichting) wordt geen aandacht besteed aan 

parkeervoorzieningen. 
Commentaar 
In bedoelde paragraaf is aangegeven in welk kader de toetsing aan o.a. de parkeernorm 
plaatsvindt. De toetsing op het punt van parkeervoorzieningen geschiedt in de bouwplan 
procedure. De parkeernormen zijn opgenomen in de Bouwverordening Rotterdam 1993. 

  
9 Teneinde te voorkomen dat de gronden geheel mogen worden bebouwd, dient een maximum 

bebouwingspercentage te worden bepaald. 
Commentaar 
In artikel 2 lid 2b is bepaald dat ingeval geen maximum bebouwingspercentage is aangegeven, 
bedoelde gronden geheel mogen worden bebouwd. Zulks geldt uiteraard met inachtneming van 
andere bebouwingsnormen voor de gronden in kwestie. In casu is voor de gronden met de 
bestemming “lintbebouwing” bepaald dat gebouwen slechts zijn toegestaan binnen de 
bouwgrenzen zoals aangegeven op de plankaart. 
In verband hiermede wordt voorgesteld artikel 2 lid 2b aan te vullen met de zinsnede : “ , 
uiteraard met inachtneming van eventuele andere bebouwingsnormen voor de gronden in 
kwestie.” 
 

10. Het kan niet de bedoeling zijn dat de volledige bouwdiepte van 25 meter tussen de 
bouwgrenzen wordt benut. De meeste bestaande woningen zijn niet dieper dan 10 meter; de 
nieuwbouw zou hierop moeten aansluiten. 
Commentaar 
Inderdaad lijkt het zinvol om hoofdgebouwen te binden aan een maximum diepte. De maat van 
25 meter tussen de bouwgrenzen is bedoeld om plaats te bieden aan zowel hoofdgebouwen als 
bijgebouwen. Thans is een bouwplan aan de Grindweg bekend is van 21 meter diep, terwijl een 
bestaand gebouw 18 meter diep is. Gelet hierop wordt voorgesteld in artikel 6 lid 4 te regelen 
dat hoofdgebouwen niet dieper dan 21 meter mogen zijn in 1 bouwlaag, doch niet dieper dan 18 
meter in meerdere bouwlagen. 

  
11. Vastgelegd zou moeten worden dat de nokhoogte niet meer dan 10 meter mag zijn. 

Commentaar 
Zulks is niet nodig omdat in artikel 6 lid 4 geregeld is dat een hoofdgebouw niet hoger mag zijn 
dan 10 meter. Uiteraard wordt hiermede de maximum bouwhoogte bedoeld. Uit de 
begripsbepaling (artikel 1) voor “bouwhoogte” blijkt dat hiermede tevens de nokhoogte is 
vastgelegd. 
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12. Ook op kavels van minder dan 15 meter breed zou bebouwing een afstand van tenminste 3 
meter tot de zijerfgrenzen moeten aanhouden. 
Commentaar 
Zulks is niet mogelijk omdat er thans kavels zijn die smaller zijn dan 15 meter, waarbij de 
woningen soms de volle breedte van het perceel beslaan. 

 
13. Betreurd wordt dat de schaarse stukjes groen langs de Grindweg opgeofferd worden voor 

woningbouw. Het gevolg is dat een willekeur van nieuwbouw wordt opgetrokken, die niet past in 
de stijl van de bestaande bebouwing. 
Commentaar 
Het groene karakter van de Grindweg zal behouden blijven binnen de bestemming 
“lintbebouwing”. Immers, gebouwen zullen slechts mogen worden opgericht binnen de 
bouwzone zoals aangegeven op de plankaart. Bij percelen breder dan 15 meter dienen 
hoofdgebouwen een afstand van tenminste 3 meter tot de zijerfgrens in acht te nemen. Hierdoor 
zal doorzicht naar de groene achterkant mogelijk blijven. 
Het uiterlijk van de nieuwe bebouwing is een welstandskwestie, welke niet in een 
bestemmingsplan geregeld mag worden. 

 
 

F. Bezwaren tegen de bouwmogelijkheden voor de woningen aan het Dirk Swarteveldplein 
(inspreker 15) 
 

1. Van de woningen in de binnencirkel mogen alleen de kopwoningen over alle verdiepingen 
uitbreiden. Inmiddels hebben evenwel al meerdere woningen toestemming om over alle 
woonlagen te vergroten. Het plan is op dit punt achterhaald. 
Commentaar 
Inspreekster doelt hier op het bouwplan om de woningen Dirk Swarteveldplein 22, 23 24, 26 en 
27 uit te breiden aan de achterzijde ter hoogte van de 1e en 2e verdieping. Deze uitbreiding 
vindt echter plaats binnen de strook van de bestemming “woningen, laagbouw” waar 3 
bouwlagen zijn toegestaan. Het bouwplan past derhalve in het ontwerp-bestemmingsplan. 
 

2. De verder naar buiten gelegen woningen mogen alleen de begane grond en 1e verdieping 
uitbreiden. De kopwoningen mogen echter alleen de begane grondlaag uitbreiden. Hiertegen 
heeft inspreekster bezwaar. Zij wenst uitbreidingsmogelijkheden over alle bouwlagen. 
Commentaar 
Inspreekster is woonachtig aan het Dirk Swarteveldplein 1. De woningen Dirk Swarteveldplein 1 
t/m 12 mogen in de bestemming “woningen, laagbouw” ten dele 3 resp 2 bouwlagen hoog zijn, 
m.u.v. de kopwoningen die geheel in 3 lagen mogen worden uitgevoerd. De kopwoning van 
inspreekster telt 3 bouwlagen. 
Voor alle laagbouw woningen geldt dat in de bestemming “tuin” aan de achtergevel een 
aanbouw van ten hoogste 3 meter diep (gemeten vanaf de oorspronkelijke achtergevel)  is 
toegestaan op de begane grond. Een uitbreidingsmogelijkheid over alle verdiepingen in de 
bestemming “tuin” wordt niet wenselijk gevonden vanwege overlast voor buren in de vorm van 
schaduwwerking, inkijk in tuinen e.d.  
 
 

G. Suggestie t.a.v. bebouwing locatie Melanchton mavo langs Argonautenweg. 
(inspreker 14) 
 

1. De suggestie wordt gedaan deze locatie te gebruiken voor de huisvesting van de deelgemeente. 
Het huidige onderkomen aan de C.N.A. Looslaan kan dan als theehuis dienen voor trouwerijen 
en andere bijzondere bijeenkomsten. 
Commentaar 
In principe is het mogelijk deze locatie te gebruiken voor een nieuw deelgemeente kantoor, 
omdat dit gebruik past binnen de bestemming “maatschappelijke voorzieningen”. De deelraad 
heeft er evenwel voor gekozen om de uitbreiding van het deelgemeente kantoor te doen 
plaatsvinden aan de C.N.A. Looslaan. 
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H. Opmerkingen die tijdens de inspraakbijeenkomst zijn gemaakt en niet in de schriftelijke 
inspraakreacties terugkomen. 

 
1. De heer Gustafsson (pagina 9 verslag inspraakbijeenkomst) merkt op dat op de plankaart het 

schuurtje op het perceel Grindweg 47 ontbreekt, terwijl de bijgebouwen die wel op de tekening 
staan op de percelen Grindweg 49 t/m 53 zijn gesloopt. 
Commentaar 
Voorgesteld wordt de topografische ondergrond van de plankaart en kadastrale kaart op dit punt 
te verbeteren. 

 
2. De heer Langelaan (pagina 12 verslag inspraakbijeenkomst) heeft voor de Fortis bebouwing 

andere plannen gezien, waarbij de torens op 3 verschillende locaties kwamen te staan. Dat lijkt 
hem een eleganter plan. 
Commentaar 
Niet uitgesloten is dat er op een eerder moment andere ideeën bestonden voor de uitvoering 
van het bouwplan van Fortis, doch thans is aan de inspraak onderworpen de locatie aan de 
Jasonweg met 3 naast elkaar staande torens. 

 
3. De heer Wilbrink (pagina 13 verslag inspraakbijeenkomst) vraagt zich of de binnentuin van 

Humanitas openbaar gebied is of niet ? Past een heemtuin in een groenbestemming ? 
Commentaar 
De binnentuin van het Humanitas complex is particulier eigendom. 
Een heemtuin past in de bestemming “groenaanleg”. 
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Verslag van de inspraakbijeenkomst over het voorontwerp-bestemmingsplan '110-Morgen', 
gehouden op 9 april 2003 bij Humanitas-Akropolis, Achillesstraat 290 te Rotterdam 

Aanwezig: 
 
Mevrouw M.E. van Winsen Voorzitter van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, vanavond 

technisch voorzitter 
De heer L.A.M. Mutsaers  Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, beleidsmedewerker van de 

afdeling Ruimtelijke Ordening en Beheer 
De heer P.R. Lalleman Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting, stadsdeel Oost,  

stedenbouwkundige 
De heer R. Meijer    Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting, Juridische Zaken, jurist  

bestemmingsplannen  
 
Aanwezige bewoners:  Zie bijgevoegde presentielijst 
  
Notulen:   M.C.A.J. van Gool (‘de Griffel’, secretariële dienstverlening) 
 
 
Mevrouw Van Winsen opent de vergadering om 20.00 uur en heet allen van harte welkom. Zij zal 
vanavond de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Beheer, de heer D.W.H. Barendrecht, vervangen. 
De voorzitter introduceert de personen achter de tafel die vanavond met name het woord zullen voeren, 
want ze zal zelf slechts technisch voorzitter zijn. Ze verzoekt de aanwezigen, als ze willen inspreken, de 
microfoon te gebruiken in verband met de verslaglegging, want deze bijeenkomst wordt op band 
opgenomen. Het doel van deze avond is de inspraak op het voorontwerp-bestemmingsplan '110-Morgen'. 
De heren Lalleman, Meijer en Mutsaers zullen een en ander toelichten en waar mogelijk de vragen van 
bewoners beantwoorden. Die vragen kunnen van tweeërlei aard zijn. Ze kunnen informatief zijn om van de 
deelgemeente en van de Dienst Stedebouw nog dingen nader te horen over het voorontwerp-
bestemmingsplan. Maar het zou ook een eventueel bezwaar van de kant van de bewoners kunnen zijn: 'het 
staat er op die manier in, maar ik vind toch dat het dat en dat zou moeten worden'. 
 
De voorzitter geeft de heer Mutsaers het woord om de procedure uit te leggen. De procedure is: 
Dit is een procedure in de eerste ronde: het voorontwerp-bestemmingsplan. 
Daarna komt er een mogelijkheid tot inspraak bij het ontwerp-bestemmingsplan, dat daarna naar de 
gemeenteraad gaat ter vaststelling en naar de Provincie gaat ter goedkeuring. 
Dan is er nog een mogelijkheid voor inspraak voor degenen die eerder hebben gereageerd; de zogenaamde 
beroepsprocedure. 
Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft vanaf 6 maart ter inzage gelegen. Vandaag is er de mogelijkheid 
om mondeling te reageren. Schriftelijke reacties kunnen worden ingediend tot en met 23 april 2003 (tot 14 
dagen ná deze hoorzitting) bij het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. 
Het verslag van deze inspraakbijeenkomst zal ter inzage komen te liggen van 6 mei tot en met 3 juni 2003. 
Daarna worden de reacties beoordeeld en van commentaar voorzien en wordt er een voorstel geformuleerd 
voor eventuele aanpassingen ten behoeve van de volgende fase van het ontwerp-bestemmingsplan. 
 
De heer Mutsaers verzoekt de bewoners als ze een opmerking of een vraag hebben, daarbij aan te geven of 
het van informatieve aard is, of dat het een inspraakreactie is of een bezwaar, zodat ze dat onderscheid 
kunnen maken. De informatieve vragen trachten ze ter plaatse zo goed mogelijk te beantwoorden, maar die 
lopen dan niet mee in de formele inspraak; die vragen komen wél in het verslag. Als het een 
inspraakreactie is of een bezwaar, dan wordt die mogelijk van commentaar voorzien, maar niet ter plaatse 
afgedaan of behandeld. 
De voorzitter vult aan dat voor de herstructureringsgebieden nog zogenaamde uitwerkingsplannen komen 
en die uitwerkingsplannen komen nog ter besluitvorming. Voor alle helderheid: het gaat over totaal 110-
Morgen en de herstructureringsplekken. 
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De heer Gustafsson merkt op dat hij met zijn vrouw dit plan heeft doorgewerkt. Misschien is nog niet elk 
facet voldoende op hen ingewerkt. Ze hebben er commentaar op. Als ze daarin wat missen, of als ze 
vergeten een vraag te stellen, hebben ze dan later de gelegenheid dat alsnog te herstellen of aan te vullen? 
De heer Mutsaers antwoordt dat dit kan: tot en met 23 april kan men schriftelijke reacties indienen, ter 
attentie van het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, Postbus 34020, 3005 
GA, Rotterdam. Deze avond is mondeling de enige gelegenheid. De voorzitter zegt dat aan het eind van de 
avond de punten die voor de bewoners belangrijk zijn nog herhaald worden. 
 
De voorzitter geeft de heer Lalleman het woord om de hoofdlijnen van de planinhoud weer te geven.  
De heer Lalleman heeft in de zaal enig materiaal opgehangen over de wijk. Hij noemt eerst de aanleiding 
voor het nieuwe bestemmingsplan. Het feit dat de oude bestemmingsplannen die er lagen, dermate 
verouderd zijn, is al een reden voor een nieuw bestemmingsplan. Anderzijds is er inmiddels al flink wat 
bijgebouwd in 110-Morgen, met name in het noordelijke deel. Dat is met artikel 19 gebeurd: het oude 
bestemmingsplan stond dat niet toe. Dus je zou kunnen zeggen voor wat die plannen betreft is het een 
inhaalslag die we doen. 
Vervolgens toont hij een viertal concrete bouwlocaties op de tekening: 
• de Fortis-locatie aan de Jasonweg; 
• de speeltuinlocatie aan de Jasonweg; 
• de Era-locatie aan de Grindweg; 
• de Proper Stok-locatie 21-31, ook aan de Grindweg. 
 
Verder hebben we nog een gebied aan de Argonautenweg; daarvoor zit een wijzigingsbevoegdheid in het 
plan, die nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt in het nieuwe bestemmingsplan. 
Vervolgens, waar de voorzitter net al aan refereerde, hebben we voor een substantieel deel van de 
oorspronkelijke uitbreidingswijk 110-Morgen een herstructureringsdeel opgelegd, omdat we inmiddels 
wel het nodige daar over weten, maar het laatste woord daar nog niet over gezegd is. We willen e.e.a. in 
het bestemmingsplan mogelijk maken. Het nieuwe bestemmingsplan geldt in principe voor de komende 
tien jaren en dat moet dus de ontwikkelingen zoals de gemeente en de deelgemeente het wensen, mogelijk 
maken. Enerzijds is het een flexibel plan, anderzijds moet het voldoende rechtszekerheid bieden aan 
partijen die daarin belanghebbenden zijn. Het is grotendeels een conserverend bestemmingplan. Hij toont 
op de tekening aan dat de grote veranderingen in de rode locaties en in het herstructureringsgebied zitten 
en dat er aan de grijs aangegeven bebouwing nauwelijks iets zal veranderen. 
 
Vanuit zijn stedenbouwkundige achtergrond laat de heer Lalleman aan de hand van tekeningen zien hoe de 
wijk ooit ontstaan is en hoe die gegroeid is en vervolgens ook weer anders is geworden dan deze ooit 
bedacht was. 110-Morgen is een na-oorlogse uitbreidingswijk. Het is een karakteristieke stempel-
strookverkaveling en is ooit aan de stadsrand ingevoegd. De heer Lalleman noemt het een beetje een 
tegendraads plan, want in tegenstelling tot de naburige wijken Schiebroek en het Molenlaankwartier, waar 
de wijken helemaal zijn opgebouwd volgens het oude slotenpatroon, zie je bij 110-Morgen heel 
kenmerkend de typische noord-zuid verkaveling ineens ontstaan. Dat is een vreemde eend in de bijt. 
Vervolgens is er ooit een plan geweest om aan de noordkant van de wijk een ontsluitingsweg te maken. 
Die is er nooit gekomen. De weg die er uiteindelijk wel is gekomen is de Ankie Verbeek-Ohrlaan. Dat had 
tot gevolg dat eigenlijk de wijk werd uitgebreid. In de loop der tijd is dat hele noordelijke gebied, dat 
tussen de ontsluitingsweg in ontstond, ingevuld met recreatieve voorzieningen en een park. Maar het was 
vrij diffuus van karakter. De gebruiksmogelijkheden waren niet optimaal. Nadien is er in de Vierde Nota 
Ruimtelijke Ordening en ook door het gemeentebestuur sterk aangedrongen op uitbreidingsgebieden, met 
name ook in het noorden van Rotterdam. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat er een aantal locaties zijn 
aangewezen als verdichtingslocatie. Daar is het noordelijke deel (de heer Lalleman wijst dat aan op de 
tekening) een gevolg van geworden. Daar is ook heel consequent doorgeborduurd op diezelfde noord-zuid 
richting; wat dat betreft heel logisch. Om tegelijkertijd de groenfunctie, die een belangrijk onderdeel is 
van de wijk, te behouden, heeft men sterk gekozen voor het optimaliseren van die middenstrook als een 
parkzone. Dus er is nu duidelijk een noordelijk en een zuidelijk deel van de wijk 110-Morgen en in het 
midden, pal in oost-west richting, loopt een stadspark. 
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De wijk heeft altijd vrij geïsoleerd gelegen ook omdat de verkeersontsluiting puur aan het zuiden ligt, aan 
de Argonautenweg. We hebben nu een tweede ontsluiting, hier bij het gebouw waarin we nu zitten aan de 
Jasonweg. Dat zijn de twee mogelijkheden waar men de wijk kan binnenkomen en de wijk kan verlaten. 
Tegelijkertijd heeft de geïsoleerde ligging de kwaliteit van dit gebeid bevorderd. Het is een gebied waar 
mensen tevreden wonen, in het groen, rustig, volgens hem nog redelijk verstoken van alle stadsellende. 
Dat willen we zo houden, vandaar het grote conserverende deel in het plan. 
 
De reden voor de herstructurering, zegt de heer Lalleman, zijn puur de woningen zelf. Reden is dus niet de 
woonomgeving, of de wijk die niet zou functioneren. Als je als nieuwkomer een eerste ronde maakt door 
die wijk, dan vraag je je af: wat is hier eigenlijk mis, wat moeten we hier nog doen? Maar de heer 
Lalleman heeft zich zelf ook laten overtuigen door de experts dat een heel groot deel van de woningen te 
klein is. Er zijn heel veel portieketages en galerijwoningen zonder lift. Als we dus deze wijk ook voor de 
komende tien jaar tot een goede wijk willen waarborgen, dan zal het woningaanbod ook goed moeten zijn. 
Dat kan niet door alleen maar te renoveren, want die woningen zijn daar niet meer geschikt voor. Er 
komen nu vrij veel huurders in de woningen, die op de wat lagere huren afkomen; dat zijn personen die 
daar niet lang blijven wonen en die weinig gebruik maken van de plaatselijke voorzieningen. Als je die 
neerwaartse spiraal wilt stoppen, dan zul je een goed gevarieerd woningaanbod moeten creëren, wat wij 
formuleren met 'een wooncarrière binnen de wijk'. Dus dat mensen echt in de wijk kunnen blijven wonen, 
dat is belangrijk voor deze wijk, die goed is, en die voor de komende tien jaar goed moet blijven. Daarom 
moet een deel van het gebied de mogelijkheid in zich hebben om daar te slopen en nieuw te bouwen.  
De heer Lalleman zegt dat de plannenmakers allemaal voor een vrij voorzichtige aanpak pleiten, ook om 
reden van faseerbaarheid. Dus ze zullen daar het stratenpatroon zoveel mogelijk handhaven en ze zullen 
bloksgewijs opereren, waardoor de hele herhuisvesting goed gecoördineerd kan worden. Vergelijk het met 
een knikkerspel: eerst moet je een hokje vrijmaken om een zet te doen. De eerste zet is in feite de 
speeltuinlocatie: als we de speeltuinlocatie kunnen bebouwen, want het is nu nog een lege locatie, dan 
hebben we daar een mogelijkheid om mensen te herhuisvesten die straks als eerste in aanmerking komen 
voor de aanpak van het herstructureringsgebied.              
 
De voorzitter bedankt de heer Lalleman voor zijn uitleg. 
 
De voorzitter geeft hierna de bewoners het woord om te reageren op het concept-bestemmingsplan. Ze 
merkt daarbij het volgende op, gezien het feit dat ook de voorzitter van de bewonersorganisatie aanwezig 
is. De heer Lalleman zei net: we hebben ook nog 110-Morgen aan die kant. De voorzitter zegt: nee, 
meneer Kalishoek, dat is alleen voor het bestemmingsplan. Meneer Kalishoek heeft altijd gevraagd: moet 
ik dan ook die mensen bedienen, want die horen dan toch bij ons? De voorzitter verduidelijkt: dus voor het 
bestemmingsplan 110-morgen zit dat stuk van Schiebroek erbij (ten westen van de Jasonweg). Het hoort 
bij de wijk Schiebroek, maar is opgenomen in het bestemmingsplan 110-Morgen. 
 
Reacties van de bewoners 
 
De heer Van Vugt woont in het nieuwe deel van de wijk pal tegenover het complex waar deze inspraak nu 
gehouden wordt. Zijn vragen zijn informatief van karakter, maar hij stelt de volgende vragen nadrukkelijk 
met het idee om wellicht inspraak te plegen, of een bezwaar te maken tegen het plan. 
1. In 1999, toen hij het pand kocht waar hij nu woont, is hem door de deelgemeente mondeling toegezegd 

dat de panden die binnen de zogenoemde Fortislocatie vallen 6 lagen hoog zouden worden. Hoe is het 
dan mogelijk dat diezelfde panden op de tekening staan met een hoogte van 31 meter? Als het 
antwoord naar zijn mening wat merkwaardig is, wil hij bezwaar maken tegen de hoogte van het plan, 
want hij vindt dat dat het karakter van de wijk aantast.  

2. Samenhangend met die hoogte stelt hij een informatieve vraag, maar als hij hierop geen goede 
informatie krijgt, dan zal dit tot een bezwaarschrift leiden. Wat is het effect op de wijk van het 
neerzetten van drie van die torens van 31 meter hoog, dat een fors aantal inwoners per pand heeft. Er 
komen bijna evenveel inwoners bij, als dat er nu in het wijkje zijn. Dat brengt tal van problemen met 
zich mee. Is daar voldoende over nagedacht, zoals bijvoorbeeld parkeerproblemen. 
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3. Zijn derde vraag heeft betrekking op het samenspel van de drie torens en de zogenoemde 20 Ke-
contour die daar vlak langsloopt vanuit Zestienhoven. Is er bij het inplannen van die torens van 30  
meter rekening gehouden met geluidseffecten. Als hij zijn deur dichtslaat, hoort hij de resonantie via 
het pand van Humanitas; daar zit een enorme echowerking in. Wordt, als je drie van die panden naast 
elkaar zet het geluidseffect van Zestienhoven niet onnodig versterkt? Is daar onderzoek naar gedaan. 
Zo niet, dan zal hij ook daartegen een bezwaar indienen. Hij wil dat dat fatsoenlijk wordt onderzocht, 
voordat dit soort panden worden neergezet. 

4. Er staat plots een weg op dit plan. De Achillesstraat, zoals die hier ligt, staat op dit plan ineens 
doorgetrokken tot aan de Ledastraat. Dat vindt hij een vrij merkwaardige manoeuvre. Betekent dat dat 
daar een doorgaande weg voorzien is? Zo ja, waarom is dat? Hij ziet niet in waarom daar een 
doorgaande weg zou moeten zijn, omdat daarnaast de Jasonweg ligt. Als die weg, als daar tóch een 
verbinding zou moeten komen, kan die dan niet op een andere plaats liggen, want hij ligt nu zo 
onnodig in de weg voor een aantal huizen die daar staan. Hij ziet niet in waarom de huidige verbinding 
(bruggetje over het water) niet volstaat. Als hierop geen antwoord gegeven wordt, zal hij hier ook 
bezwaar tegen indienen. 

5. Er is net iets gezegd over de fasering. Ten aanzien van de planning vraagt hij welke locatie het eerst 
van start zal gaan en hoe dat plan er ongeveer uitziet. 

 
De heer Lalleman reageert op vraag 1, dat de toezegging dat daar ooit zes lagen zouden komen van ver 
vóór zijn tijd is. Hij weet daar ook helemaal niets van. Hij is nu een kleine twee jaar voor deze 
deelgemeente aan het werk. Hij is altijd geconfronteerd geweest met de variant met drie torens: daar is 
inderdaad veel discussie geweest over de exacte hoogte; eerst een discussie over het aantal lagen, en dan 
over de bouwhoogte in meters. Hij kan hooguit zeggen wat de mening van zijn Dienst is: als daar 
voldoende afstanden tussen de torens zit, is deze bouwhoogte verdedigbaar. Maar het is een ander verhaal 
dan wat de heer Van Vugt zegt: 'ooit is mij gezegd dat daar zes lagen zouden komen'. Daar kan hij niets 
over meedelen. De heer Van Vugt benadrukt dat 'ooit is mij gezegd' wat te zwak uitgedrukt is. Hij is 
samen met een paar mensen naar de deelgemeente gegaan om dit na te vragen en dit is hen meegedeeld. 
Dus het is geen borrelpraatje of iets dat hij op een verjaardagsfeest heeft gehoord. Het feit dat de heer 
Lalleman dit niet weet, zou kunnen volgens de heer Van Vugt, als hij pas twee jaar voor deze 
deelgemeente werkt: dit antwoord is hen gegeven op het moment dat ze de panden hebben betrokken. Ze 
hebben het gevraagd vóórdat ze erin gingen: in de periode 1999. De voorzitter zegt: wat de deelgemeente 
weet, is dat er geruchten zijn geweest, maar die zijn niet van de deelgemeente geweest, maar van 
makelaars. Er is inderdaad lang gediscussieerd, ook in de deelraad, over wat er met die hoogten moet. 
Maar de hoogten zijn altijd op een minimumniveau van 9 bouwlagen besproken geweest. Dit is altijd de 
basisinformatie geweest. Mevrouw Van de Ham, die in de Prometheusstraat woont, reageert dat dit helaas 
niet waar is. Toen zij en haar man in 1998 hun penthouse kochten op tekening, is hen door Bouwfonds 
(die die appartementen verkocht) én later in de bijeenkomst met meneer Kerkhof en de firma Bontebal 
toen ze die vraag stelden aangegeven: 6 hoog. Toen moesten ze nog tekenen om het appartement te kopen. 
De voorzitter ontkent niet wat mevrouw Van de Ham zegt, maar ze geeft aan dat dit niet vanuit de 
deelgemeente is gecommuniceerd (zoals de heer Van Vugt net zei) en dat gerucht of dat probleem wil ze 
ontzenuwen. Ze zegt: dit is nooit de deelgemeentelijke informatie geweest. De heer Baljon spreekt de 
voorzitter daarin tegen: toen hij zijn pand kocht, is hij bij de deelgemeente geweest, omdat de verkopende 
partij niet kon aangeven wat die plannen definitief zouden worden. Bij de deelgemeente heeft hij 
geïnformeerd hoe hoog het zou worden en de deelgemeente heeft hem gezegd: 6 lagen hoog. Het zouden 
drie gebouwen worden, ze zouden verspringen qua hoogte. De voorzitter merkt op, als de bewoners haar 
aangeven dat ze deze geluiden gehoord hebben, wie is zij dan om te zeggen dat wat de bewoners zeggen 
niet waar is. Die discussie wil ze absoluut niet met hen voeren. Ze vindt dat we moeten oppassen dat we 
niet in een vervelend steekspel terechtkomen. Dit stuk is voor hen (de deelgemeente) altijd de basis van 
het belegstuk waarop ze met bewoners en betrokkenen moeten praten. De heer Baljon is dat volledig met 
haar eens, maar hij wil wél aangeven, dat als je als leek of koper hier komt en bij de deelgemeente gaat 
informeren, je wel bekend bent met je eigen bouwtekeningen en daar waarschijnlijk veel meer aandacht 
aan hecht dan aan de omringende bebouwing. Maar je mag aannemen, dat degene die je uitlegt wat het 
wordt, verstand van zaken heeft en dat juist formuleert. Dus als híj weet dat dat 31 meter is, kan hij nooit 
zeggen: '6 bouwlagen'. Dat lijkt hem duidelijk. 
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De heer Meijer beantwoordt vraag 3 en zegt dat de 20 Ke-contour geen officiële wettelijke contour is. De 
officiële wettelijke contour is de 35 Ke-contour, maar daar hebben we in dit plangebied helemaal niet mee 
te maken. De 20 Ke-contour komt voort uit de motie van de heer Beynen. Die motie is in 1998 door de 
gemeenteraad van Rotterdam aangenomen. Daarbij sprak de heer Beynen zijn bezorgdheid uit over 
geluidshinder die van de luchthaven kwam. De heer Beynen vond eigenlijk dat de 35 Ke-contour, de 
officiële wettelijke contour, eigenlijk nog te veel geluidsbelasting doorliet en dat je eigenlijk zou moeten 
uitgaan van de 20 Ke-contour om voldoende nachtrust te kunnen garanderen aan de bewoners. Omdat die 
motie in de gemeenteraad is aangenomen, is de 20 Ke-contour op de plankaart aangegeven. De heer 
Lalleman toont op de kaartjes dat de drie torens buiten het gebied van de 20 Ke-contour vallen. De heer 
Van Vugt reageert dat dit niet zijn vraag was, maar dat zijn vraag was: is er onderzoek gedaan naar het 
effect van de drie torens als die bij elkaar gezet worden. Op de vraag van de heer Meijer dat hij deze vraag 
toch gesteld heeft in relatie tot de 20 Ke-contour, antwoordt hij: ja, omdat die daar toevallig rakelings 
langsloopt. De heer Van Vugt begrijpt dat de 20 Ke-contour langs die gebouwen af loopt, dat is duidelijk 
zichtbaar op de kaart. Hij wil weten of er onderzoek is gedaan naar mogelijke effecten op geluidsoverlast 
voor de wijk, omdat die panden (mét die hoogte) naast elkaar gebouwd gaan worden en er resonantie kan 
optreden. De heer Meijer merkt op dat ze het er dus over eens zijn dat het twee afzonderlijke dingen zijn. 
Hij weet niet of er onderzoek is gedaan naar die effecten, want hij was niet bij de bouwplanvoorbereiding 
betrokken. De heer Van Vugt zegt, indien het onderzoek niet verricht is, dat hij er dan bezwaar tegen wil 
aantekenen. De heer Van Vugt gaat terug naar vraag 1: ook met betrekking tot die hoogte, daar hebben we 
net een soort ja-nee-spel over gevoerd. Daar hebben ze genoeg over gezegd. Maar los van die opmerkingen 
is er op de kaart wel 31 meter ingetekend. Hij vindt dat onaanvaardbaar hoog, mede gezien de informatie 
die hij meent te hebben gehad, dus zal hij ook bezwaar aantekenen tegen die hoogte. 
 
De heer Lalleman beantwoordt vraag 2: de parkeerproblematiek gerelateerd aan de Fortis-locatie. Hij zegt 
dat het parkeren voor die drie torens bij de locatie kan worden opgelost. De mogelijkheid is 
geïntroduceerd van een gebouwde parkeervoorziening. Dus in hun ogen is dat opgelost. De naastgelegen 
woonwijk zal daar geen nadelige invloed van kunnen ondervinden. Hij hoopt dat dit voldoende 
geruststelling betekent voor de heer Van Vugt. De dienst Stedebouw zal de bouwplannen daar zelf op 
toetsen, want ze is betrokken bij de planvorming. Eén van de onderdelen om een bouwvergunning te 
krijgen, is dat het parkeren fatsoenlijk is opgelost. De heer Van Vugt is enigszins gerustgesteld, maar het 
blijft dat op de tekening enkele stippellijnen zijn ingetekend. Zijn vraagt blijft wat voor type bouw daar zal 
komen, behoudens dat enigszins bekend is wat de hoogte zal zijn. Hij gaat er dus vanuit, indien bekend is 
wat voor soort bouw daar komt, hij alsnog de mogelijkheid krijgt ófwel er informatie over in te winnen, 
ófwel bezwaar aan te tekenen. De heer Lalleman antwoordt dat dit correct is. Elk bouwplan verdient een 
bouwvergunning en daar kan de heer Van Vugt altijd kennis van nemen. De voorzitter vult aan dat 
bouwvergunningen altijd ter inzage worden gelegd, dus dan heeft hij op dat moment het recht om daarop 
te reageren. 
 
De heer Lalleman beantwoordt vraag 4. De heer Van Vugt vult aan dat hij vermoedt dat de Achillesstraat 
wordt doorgetrokken: de tekeningen vertonen verschillende zaken, want op de rechtertekening staat niets, 
op de linkertekening staat wel iets. Hij vindt het nogal wezenlijk. Hij wijst  op de kaart aan wat hij 
bedoelt: welk gebied nu bestemd is voor bestemmingsverkeer en dat het geen doorgaande weg is. De 
Ledastraat is op de kaart ingetekend. Op dit moment is het zo dat een klein straatje, parallel aan de 
Jasonweg het bestemmingsverkeer herbergt tussen dit gebied en die Ledastraat: dat is puur 
bestemmingsverkeer. Nu is op deze kaart te zien dat de Achillesstraat blijkbaar wordt doorgetrokken. Op 
dit moment loopt daar geen openbare straat. Hij zou het uitermate onplezierig vinden áls die straat wordt 
doorgetrokken, omdat je een doorgaande weg krijgt tussen de wijk en het verkeer op de Ledastraat nu al 
vrij intensief is. Dat verkeer kan net zo goed over de Jasonweg, dus volgens hem is het totaal onnodig voor 
de wijk zelf. Plus dat het kleine stukje groen dat er is compleet wordt verpest. Als dit dan toch het geval 
zou moeten zijn, leg hem dan op een plek dat geen van de panden die er rechtstreeks aan grenzen, er last 
van heeft, zoals nu eigenlijk het geval is. Hij ziet niet in welke verbetering het doortrekken oplevert, in 
geen enkel opzicht, volgens hem heeft het alleen maar ongewenste effecten. Die straat komt als 'een 
duveltje uit een doosje'. Hij heeft er nog nooit iemand over gehoord en heeft eigenlijk ook nog nooit 
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iemand over het nut en/of de noodzaak van deze straat horen spreken. Hij neemt aan dat het een fout is en 
hij hoopt dat die dan ook van de tekening verdwijnt.  
 
De heer Lalleman merkt op dat dit in zijn ogen niet iets extra's is, maar een verplaatsing. Hij wijst aan 
waar de uitgang nu zit. Die uitgang zou verdwijnen en worden opgeschoven. Hij wijst aan naar welk punt 
die uitgang wordt opgeschoven. De heer Van Vugt zou niet weten waarom dit moet; hij denkt dat het veel 
last veroorzaakt. Hij zou daar uitsluitsel over willen hebben; hij begrijpt dat dat nu (nog) niet kan, hij 
hoort verschillende verhalen. De heer Lalleman zal deze vraag en opmerking aan een verkeerskundige 
voorleggen. Ze zullen daar over nadenken en als de heer Van Vugt gelijk heeft, kunnen ze dat alsnog 
wellicht aanpassen. De heer Van Vugt merkt op dat dit zou betekenen dat er een weg dwars over een 
parkeerplaats wordt aangelegd. Hij neemt nog steeds aan dat het een fout is. Als dit echt in het 
bestemmingsplan blijft staan, zal de heer Van Vugt direct bezwaar ertegen aantekenen. De voorzitter vindt 
dat de heer Van Vugt helder heeft aangegeven dat hij dat een ongewenste situatie zou vinden. Ze merkt op 
dat dit sowieso ook op de deelgemeente wordt uitgezocht. De voorzitter bedankt de heer Van Vugt bij 
voorbaat dat hij zo helder op de kaart heeft gekeken. Vanuit de zaal wordt nog opgemerkt dat er namelijk 
heel veel toeleveranciers naar Humanitas komen, vooral 's avonds. 
 
De heer Baljon voegt eraan toe dat het stukje Humanitas-parkeerterrein eigen terrein is. Nu wordt de 
indruk gewekt dat het een straat zou worden. Dat is volgens hem de verwarring. Als de weg wordt 
doorgetrokken vanaf de Achillesstraat, zou het daadwerkelijk een verbinding zijn geworden. Het bruggetje 
dat hier nu over de sloot ligt, wordt uitsluitend gebruikt voor bestemmingsverkeer; niet voor niets staat 
daar een slagboom. De voorzitter vindt deze opmerking helder en is vanuit haar positie blij dat die 
gemaakt wordt. 
 
De heer Lalleman beantwoordt vraag 5 over de fasering. Hij zegt dat ze al tamelijk lang bezig zijn met alle 
vier de plannen. Als je denkt dat één plan op nummer 1 staat, dan moet je een maand later de zaak weer 
herschikken, want dan staat nummer 2 op nummer 1. Zoals de vlag er nu bijhangt, gaat waarschijnlijk de 
locatie hoek Grindweg-Ankie Verbeek-Ohrlaan (project van Era in combinatie met MaasAnker) als eerste 
van start. Hij denkt dat deze locatie dan heel snel gevolgd wordt door de Grindweg 21-31. Met Fortis 
hadden we eigenlijk een plan dat in principe klaar was, maar om meerdere redenen heeft dat vertraging 
opgelopen. Hetzelfde geldt een beetje voor de speeltuinlocatie. In planteamverband zijn ze daar wel weer 
volop mee bezig, maar er zaten allerlei financiële haken en ogen aan o.a. met het OBR. Maar alles ziet er 
naar uit dat dit nu ook op de rails staat en wel goed gaat. Op dit moment kan de heer Lalleman meedelen 
dat de Jasonweg-locaties een fase later lopen dan de Grindweg-locaties. 
 
Mevrouw Jansse, bewoonster van de Grindweg, vindt de volgende drie punten uit het voorontwerp-
bestemmingsplan nog niet helder. 
 
1. Op pagina 28, §3.5 staat dat er op de locatie hoek Grindweg/Ankie Verbeek-Ohrlaan een plan 

ontwikkeld wordt voor 59 groepswoningen voor ouderen en 4 vrijstaande woningen en dat de 
groepswoningen voor ouderen een initiatief is. Dit lijkt haar een soort uitprobeersel van iets dat er 
nog niet is. Waarom is het nodig om daarvoor een nieuw gebouw te plaatsen, waarom kan dit niet 
in een reeds bestaande locatie? Uit het feit dat het een initiatief is van de Woongroepenwinkel 
maakt ze op dat het in elk geval geen project is van de overheid. Ze vraagt zich af in hoeverre het 
plan realistisch genoeg is, om daar die groepswoningen voor ouderen te bouwen. Het lijkt haar 
nogal vrijblijvend. Verderop in het stuk staat dat als het niet werkt, het dan gewone woningen 
worden. De kans is dus vrij groot dat het erop uitdraait dat het uiteindelijk gewoon een flatgebouw 
wordt, dat nu onder het mom van 'groepswoningen voor ouderen' daar wordt neergezet. Mevrouw 
Jansse vindt dat plan niet stroken met de verdere doelstellingen voor de Grindweg. Ze refereert 
aan §3.6 waar over het karakter van het lint wordt gesproken en dat het oude lint (dat de Grindweg 
is) als zodanig herkenbaar moet blijven. Het verbaast haar dan dat toch op zo'n punt (Grindweg is 
een karakteristieke weg) een nieuw gebouw wordt gebouwd van 59 woningen (dat zal een 
behoorlijk complex worden) dat qua stijl niet helemaal op die locatie past. Voor zover nodig, wil 
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ze daar dan bezwaar tegen maken, maar misschien kan het iets verduidelijkt worden wat dat 
project inhoudt. 

 
2. Op pagina 21, tabel 5 staat dat de Grindweg een 'voorlopige verkeersader' zal worden. Van 'voorlopige 

verkeersader' ontbreekt echter een definitie. Wat is de definitie daarvan en hoe voorlopig is die 
verkeersader? Er gaan geluiden dat althans dat stuk van de Grindweg een eenrichtingsverkeersweg 
zou worden. Dat staat niet in het ontwerp. In hoeverre klopt dat en per wanneer zou dat het geval 
zijn? 

 
3. Mevrouw Jansse merkt op dat de parkeersituatie op dit moment op dat stukje van de Grindweg al niet 

ideaal is. Er is een hoge stoep aangelegd; als je daar je auto parkeert, dan is de kans groot dat je de 
uitlaat van je auto kapot rijdt. Er zijn niet echt parkeerplaatsen. Als er meerdere woningen op de 
Grindweg bij komen en zeker als er 59 woningen op de hoek komen, hoe zit het dan met het 
parkeren? Is er nagedacht over de parkeersituatie? De heer Lalleman antwoordt dat hier hetzelfde 
verhaal geldt als op de Fortislocatie. Achter het bouwplan van Era / MaasAnker zal op tuinniveau 
geparkeerd gaan worden volgens een vastgestelde norm door de parkeercommissie. Die is 
overigens dan toegespitst op die bijzondere doelgroep die daar zal zijn: dat zijn meestal mensen 
die niet veelvuldig autorijden en die ook een laag autobezit hebben. Dus daar is een parkeereis 
gesteld en daar zal aan worden voldaan. Voor de woningen aan de Grindweg idem dito: de 
bewoners van de Grindweg 21-31 zullen allemaal op eigen terrein parkeren. Dat is voor die 
woningen 1,8 parkeerplaats per woning, maar we rekenen met twee auto's en die zullen gewoon op 
eigen terrein daar parkeren. Mevrouw Jansse vraagt of er plannen voor de huidige situatie zijn. 
Volgens de heer Lalleman is dit niet het geval, want ze rekenen puur die parkeereisen toe aan een 
nieuwbouwplan, tegen bewoners die er al jarenlang wonen kun je niet ineens zeggen: we komen 
even een parkeereis opeisen. Als daar aanleiding voor is zal een onderdeel van zijn Dienst, die 
zich bezighoudt met verkeer en parkeren, op verzoek ook van de deelgemeente het mogelijk maken 
om, als er problemen zijn, die op te lossen. Datzelfde geldt voor eventueel eenrichtingsverkeer op 
de Grindweg. Dat zit nog in een studiefase. Het gerucht klopt, maar het is nog absoluut niet hard. 

 
De heer Lalleman beantwoordt vraag 1. De vraag waarom zo'n gebouw op de hoek Grindweg/Ankie 
Verbeek-Ohrlaan moet komen, raakt een gevoelige snaar. Bijna dezelfde vraag is hem gesteld door de 
Welstandscommissie toen hij dit plan daar moest aankondigen: waarom een gebouw van die maat en orde 
op die plek en dan met name in wat de Grindweg van oudsher was. Er zijn al een aantal wat grotere 
ingrepen gedaan, schuin aan de overkant. Hij moet terugverwijzen naar het besluit van de deelgemeente. 
De initiator van dat plan is wethouder Meijer geweest; die heeft sterk aangedrongen op een locatie voor 
die doelgroep, daar was politiek ontzettend belangstelling voor. Bij de deelgemeente werd er flink op 
aangedrongen om daar nu eens een plek voor aan te wijzen. Dat heeft heel lang geduurd. Uiteindelijk na 
vele zittingen is deze locatie daar voor aangewezen. De heer Lalleman zegt dat ze dat stedenbouwkundig 
wel kunnen uitleggen. Je kunt inderdaad met evenveel reden uitleggen waarom je het niet zou willen. 
Maar het is gewoon een politieke beslissing geweest, vandaar dat deze ook vertaald is in het 
bestemmingsplan. De Welstandscommissie heeft het plan onder handen genomen; het grootschalige 
karakter wat het oorspronkelijk in zich had, heeft het via een aantal ingrepen enigszins verloren. Er komen 
dus vier villa’s naast het woongroepgebouw. U moet zich niet vergissen op die plankaart. Alleen op het 
noordelijke stukje komt de wat hogere bebouwing van 4 en 6 lagen. In het zuidelijke deel komen vier 
villa's helemaal in de sfeer van de Grindweg. Op de vraag van mevrouw Jansse of het een initiatief is of 
een plan, antwoordt de heer Lalleman: het plan is heel concreet; die mensen hadden al lang willen 
beginnen, dus reken er op dat dat er gewoon komt. 
 
De voorzitter verduidelijkt dat bestemmingsplannen het product zijn van de gemeente Rotterdam. De 
deelgemeente heeft bestemmingsadviesbevoegdheid; de deelgemeente mag slechts adviseren. Dat is 
ongeveer het enige op ruimtelijke ordeningsgebied. De heren Lalleman en Meijer zitten er dan ook voor de 
gemeente en wij mogen, als deelgemeente, in het directe contact met de burger de inspraak doen. Dat is de 
rol van de deelgemeente erin. 
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De voorzitter verzoekt de heer Meijer uit te leggen (vanuit de voorschriften) hoe 'voorlopige verkeersader' 
erin gekomen is, of niet. Laatstgenoemde reageert: 'niet uit de voorschriften'. De heer Meijer kan niet 
anders zeggen dan dat het een tussenfase is tussen een verblijfsgebied en een verkeersader. Op een bepaald 
moment gaat een weg meer voertuigen verwerken en dan gaat het over van het een naar het ander en dat 
dit ook hier gaat komen bij de Grindweg. Hij denkt dat het op de wip zit tussen het een en ander. De term 
'voorlopige verkeersader' is voor hem ook nieuw. Hij noemt de capaciteit die verbonden is aan een 
verblijfsgebied en aan een verkeersweg. Bij een verblijfsgebied is dat tot 2450 motorvoertuigen per etmaal 
en bij een verkeersweg is het tot 12.000 motorvoertuigen per etmaal. Hij zal dit (genoemde term) 
navragen. Voor de plankaart maakt het niet uit. De voorzitter merkt op dat het in die zin voor de plankaart 
niet uitmaakt, maar dat mevrouw Jansse aangaf dat in de trefwoordenlijst 'voorlopige verkeersader' niet 
wordt uitgelegd en daarom dus vindt dat die term geschrapt moet worden, of dat anders, als de term 
gehandhaafd blijft, de term gedefinieerd moet worden. Mevrouw Jansse vraagt of ze uit de woorden van 
de heer Meijer goed begrijpt dat de Grindweg op dit moment een verkeersader is en dat het de bedoeling is 
dat het een verblijfsgebied wordt en in de overgangsfase 'voorlopige verkeersader' wordt genoemd. De 
voorzitter antwoordt dat we volgens de Verkeerswet Duurzaam Veilig Verkeer doorstroomwegen en 
ondergeschikte wegen hebben moeten aanwijzen. De Grindweg is geen doorstroomweg. Onze 
doorstroomwegen zijn bijvoorbeeld de Ankie Verbeek-Ohrlaan, de Straatweg, de Argonautenweg. Die zijn 
dus bovengeschikt aan o.a. de Grindweg. De Grindweg, dat stuk Grindweg, is niet benoemd als 
doorgaansroute voor ons gebied. Maar er zitten wel een aantal bussen op die uit de 3B-hoek komen. Er 
zijn ontwikkelingen in de regio, denk bijvoorbeeld aan RandstadRail die voor ons op de deelgemeente de 
discussie openen om te kijken: als er RandstadRail is zou er dan wellicht een mogelijkheid zijn om de 
streekbussen op die locatie weg te halen, omdat er nu vier vormen van vervoer richting Coolsingel gaan. 
Dan kun je echt waarschijnlijk overwegen om het een verblijfsgebied, maar dan ook echt sec een 
verblijfsgebied te laten zijn. Maar voorlopig zitten we nog met een aantal verkeersvormen die we niet 
kunnen weigeren.Ze weet niet of men er op die manier naar gekeken heeft, maar dan weten de aanwezigen 
tenminste hoe de deelgemeente daarmee bezig is. Dan is ook te begrijpen de filosofie van waar de 
eenrichtingsweg vandaan komt: het sluipverkeer, dat er is, tegengaan.  
 
De heer Gustafsson wil de vraag van mevrouw Jansse wat meer preciseren. Heeft hij de heer Meijer goed 
begrepen, dat óf een weg in een bepaalde categorie valt, afhankelijk is van het feitelijk gebruik van die 
weg. Is het niet zo dat een weg in een bepaalde categorie bepaalde eisen stelt aan de deelgemeente, dat ze 
voorzieningen treft om ervoor te zorgen dat die weg niet méér wordt gebruikt dan bijvoorbeeld 12.000 
motorvoertuigen per etmaal. De heer Meijer zegt: 'dat zou kunnen'. Hij vindt dat de heer Gustafsson daar 
gelijk in heeft. Het is een kwestie van keuzen maken en een politieke beslissing. Je kunt natuurlijk zeggen: 
we vinden dat de Grindweg een verblijfsgebied moet blijven en dan kun je de Grindweg ook zo inrichten 
met fysieke maatregelen dat dit zo zal blijven. Dat is een kwestie die op grond van de 
wegenverkeerswetgeving kan plaatsvinden hoe je dan zoiets gaat effectueren. Maar we hebben natuurlijk 
een bepaalde indeling in wegen zoals verblijfsgebied, verzamelweg, verkeersweg ét cetera tot autosnelweg 
toe en daar zit een bepaalde capaciteit aan verbonden. De heer Gustafsson vraagt of hij dan wel goed 
begrijpt dat er nu ideeën, initiatief aan het ontstaan is, om dit wel actiever te gaan benaderen, want hij 
hoorde geruchten over o.a. éénrichtingsverkeer. Speelt dat werkelijk en kunnen we daar zelf invloed op 
uitoefenen, om versnelling te kunnen realiseren. 
De voorzitter antwoordt dat de Dienst Stedebouw voor de deelgemeente bezig is om te kijken naar een 
verkeerscirculatieplan, voor specifiek dat gebied. En uiteraard communiceert de deelgemeente in de 
Postiljon wat ze met verkeerscirculatie aan het doen zijn. Ook kan men informatie krijgen in een 
commissievergadering. Als de heer Gustafsson hier meer van wil weten, kan hij hier na de vergadering 
met haar over spreken, of hij kan hiervoor een afspraak met haar maken. De deelgemeente is over de 
verkeerssituatie aan het nadenken, want de Bergse Dorpsstraat is o.a. een groot probleem als we alleen al 
praten over de verkeersveiligheid. Dus er zit wel degelijk urgentie, maar het ligt weliswaar niet verankerd 
in het bestemmingsplan, maar ze zijn er, als deelgemeente, wel erg hard mee bezig. De voorzitter raadt aan 
de berichten in de Postiljon, Maasstad en Havenloods te volgen. 
 
De heer Boers, bewoner van de Grindweg, heeft begrepen dat er, kijkend naar het Era-gebouw en de 
woningen daarbij, dat er een uitgang komt richting Grindweg en hij vraagt: is dit juist? Zo ja, dan snapt hij 
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niet helemaal dat die uitgang aan de Grindweg komt en niet juist aan de Ankie Verbeek-Ohrlaan. De heer 
Lalleman antwoordt dat de heer Boers het juist begrepen heeft. Om het complex te benaderen zal er vanaf 
de Grindweg, eigenlijk tussen de locatie waar nu een boer op zit en het 'Era-project' een brug zal komen en 
zo zal het gebouw ontsloten worden. Dan wordt er met de auto naar de achterkant van het terrein gereden; 
daar zal geparkeerd worden, vandaar wordt het gebouw nader betreden. Om verkeerskundige redenen is er 
toch voor de Grindweg gekozen in plaats van voor de Ankie Verbeek-Ohrlaan. Dat zou een 
verkeerskundige beter kunnen uitleggen, maar de heer Lalleman vermoedt dat de conclusie was, dat toch 
de Ankie Verbeek-Ohrlaan een zwaardere route is dan de Grindweg, en een uitgang zo dicht bij een 
kruising is altijd een lastige, dus dan kiest men toch voor de weg waar de minste problemen kunnen 
ontstaan. Dat is in dit geval dan toch de Grindweg. Er is best wel een afweging gemaakt, maar uiteindelijk 
is gekozen voor de Grindweg. 
 
Mevrouw Jansse wil graag iets concretere informatie hebben over dat plan: zijn daar tekeningen van, er is 
net gesproken over 4 en 6 etages. Hoe ziet dat er precies uit, wat is de omvang. De voorzitter antwoordt 
dat dit op dit moment niet inherent is aan het bestemmingsplan en dat ze nu in een spagaat zit. Mevrouw 
Jansse vraagt nu naar de inhoud van een bouwplan, maar de voorzitter denkt dat daar deze avond niet voor 
bedoeld is. Ze stelt voor dat mevrouw Jansse hiervoor naar de deelgemeente of naar de Dienst Stedebouw 
gaat om te zien wat daar aan informatie is. De heer Lalleman vult aan dat hij een tekening bij zich heeft, 
die mevrouw Jansse straks kan inzien. 
 
De heer Gustafsson mist op pagina 54 en 55 in artikel 6 een echte definitie van 'lintbebouwing'. Bestaat die 
en wat is die definitie? De heer Meijer antwoordt dat 'lintbebouwing' niet meer is dan een naam die ze 
gebruikt hebben, omdat de Grindweg zich manifesteert als lintbebouwing. Ze vonden dat gewoon een 
handige naam om die aan dat gebied te geven, daar zit verder niets achter. De voorzitter   
vindt het benoemen van een lint niet een toevalligheid, maar een typologie. Ze neemt aan dat er met 'lint' 
en 'oude lint' iets bedoeld wordt. Volgens haar wordt met 'het lint' een bepaalde strook woningen bedoeld. 
De heer Lalleman vindt dat men er niet meer achter moet zoeken. Het is meer een soort karakteristiek; 
deze bebouwing die daar komt, zal er toch anders uitzien dan bijvoorbeeld het wijkje waar de eerste 
vraagstellers over spraken. Het is echt een aanduiding die verband houdt met de historische achtergrond 
van die oostelijke zone van het bestemmingsplan. De heer Gustafsson verwoordt hoe het lint zich nu 
manifesteert. Hij maakt uit de woorden van de heer Lalleman op dat er binnen de bepaalde kavel gekozen 
mag worden of een pand meer naar achteren of meer naar voren wordt gebouwd; dat doet volgens hem een 
bepaalde afbreuk aan het lint zoals het nu is. Daarom wil hij weten wat 'het lint' betekent. Dat heeft wel 
degelijk invloed op beslissingen die later genomen worden. De heer Lalleman is dat niet met hem eens: 
juist als een pand iets terugligt en als dat bijvoorbeeld incidenteel is, dan kán dat juist een hele 
verbijzondering zijn van het lint en daardoor attractief: als daar een mooie groene tuin van gemaakt is, dan 
kan dat heel goed in een lint passen. De heer Gustafsson vraagt wie er bepaalt of dat attractief is en of het 
wel of niet in een lint past. De heer Lalleman antwoordt dat panden binnen de 25 meter zone (zie kaart) 
geplaatst kunnen worden; het moet niet heel veel naar achteren of heel ver naar voren, maar juist kleine 
verspringingen zijn mogelijk en hij denkt dat dat in zo'n oud lint prima is. De heer Gustafsson vindt 
'aanbrengen van een zonering' en 'kleine verschuivingen' wat erg ruim. Hij vraagt of het mogelijk is aan te 
geven wat hiermee exact bedoeld wordt. Voor hem, als bewoner van Grindweg 47, maakt het een enorm 
verschil of een buurman van hem 10 meter naar achteren bouwt of niet. Afgesproken wordt dat deze vraag 
wordt meegenomen. De voorzitter verduidelijkt de vraag van de heer Gustafsson: helderheid geven in dat 
bestemmingsplan, omdat je spreekt over een lint: wat kun je daar dan in meters, qua breedte, diepte van 
verwachten en is het mogelijk dit vast te leggen in het bestemmingsplan en dat de heer Gustafsson anders 
zegt dat hij in elk geval wil aangeven dat hij het genoemd zou willen hebben. De heer Gustafsson vindt dat 
dit soort maten/ maatstaven vastgelegd zouden móeten worden (niet dat het slechts een optie is): het móet 
vastgelegd worden welke ruimten zich men daarin denkt te moeten kunnen verschaffen om de gelegenheid 
te krijgen daar bezwaar tegen aan te tekenen, wat hij nu eventueel op voorhand wil doen.  
 
De heer Gustafsson citeert uit pagina 55, artikel 6, lid 4: 'een hoofdgebouw mag niet hoger zijn dan 10 
meter' en hij vraagt of dat de nokhoogte, dakhoogte of goothoogte is. De heer Meijer antwoordt dat de 
hoogte van 10 meter de maximumhoogte is, tot de nok.  
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De heer Gustafsson heeft op de tekening bestaande schuurtjes staan. Hij ziet echter ook  schuurtjes erop 
staan die er niet (meer) zijn: wat is daar de status van? De heer Lalleman verzoekt hem  die plaats(en) te 
preciseren; hij neemt het dan mee. Dan zal de plankaart alsnog worden aangescherpt. De voorzitter 
bedankt de heer Gustafsson voor zijn oplettendheid.    
 
De heer Gustafsson die met zijn vrouw op Grindweg 47 woont, heeft gezien dat het pand naast hen een 
aangegeven bebouwing heeft die bijna de gehele kavel beslaat: die is 25 meter diep bebouwd. Dat lijkt 
hem onwaarschijnlijk. Hij vraagt om toelichting. De heer Lalleman antwoordt dat de 25 meter de zonering 
is: binnen die zone mag een gebouw geplaatst worden en juist dat verspringen kan in zo'n oud lint juist 
heel attractief zijn. Dus elk nieuw gebouw moet binnen die 25 meter zone ontwikkeld worden, maar zal 
meestal niet de volle diepte benutten. Volgens de heer Lalleman staat er in het plan niet iets over de 
diepte. Hij zoekt dit verder uit. De heer Gustafsson wil informatie over die diepte en als het wel mogelijk 
is om een pand met 25 diepte te bouwen, dan maakt hij er bezwaar tegen. 
 
De heer Gustafsson citeert uit pagina 55, artikel 6 lid 4.1: bij een kavelbreedte van 15 meter of meer, dient 
een hoofdgebouw tenminste 3 meter afstand tot de zijerfgrenzen met een aangrenzend bouwperceel aan te 
houden. Hij vraagt hoe het dan zit met kavelbreedtes van minder dan 15 meter, of zijn kavelbreedtes van 
minder dan 15 meter überhaupt niet mogelijk? De heer Meijer antwoordt dat het inderdaad werkt vanaf 15 
meter of meer. Dus voor alle kavels smaller dan 15 meter geldt de bepaling niet. De heer Gustafsson 
vraagt of dit impliceert dat er gebouwd mag worden tot aan de erfgrens. De heer Meijer antwoordt 
bevestigend. Op de vraag wie dan het normale burenrecht bepaalt, antwoordt de heer Meijer dat dit 
sowieso in acht moet worden genomen: als hij een raam in zijn zijgevel zou zetten, dan moet altijd die 2 
meter afstand worden aangehouden tot de erfgrens daarvan. Dus het burenrecht is iets wat altijd zijn 
werking heeft, naast hetgeen publiekrechtelijk in het bestemmingsplan wordt vastgelegd. 
  
De eerste vraag van de heer Kalishoek sluit aan op de lintbebouwing, waarvan de gelegenheid tot parkeren 
achter op het erf moet gebeuren. De valsloot, lopend langs het 2-meter-pad, staat nu niet ingetekend. Hij 
vreest dat die sloot dan gedempt wordt ten behoeve van het aansluiten van de achterkanten van de garages 
tegen het 2-meter-pad aan. Dat betekent dat dan de bewoners van de Cliostraat en Icarussstraat  tegen de 
achterkanten van de garages moeten aankijken. Hij merkt op dat we die valsloot in feite niet kunnen 
missen, omdat het een overstort is vanaf de Grindwegsloot. Bovendien is de dijk lek, dus dat water moet 
ook afgevoerd worden. De heer Lalleman antwoordt dat het bij zijn weten niet de bedoeling is dat die sloot 
verdwijnt. Bestemmingsplantechnisch is het volgens hem ook afgedekt, omdat in 'groen' ook water 
mogelijk is. De Dienst Stedebouw heeft geen signalen dat het scenario dat de heer Kalishoek schetst, zou 
gebeuren. Het staat niet als 'water' ingetekend; dat hoeft ook niet, want water past ook binnen de 
groenbestemming. De heer Meijer vult aan dat het niet gebruikelijk is de kleinere slootjes in 
bestemmingsplannen op te nemen: die worden opgenomen in de groenbestemming, normaal gesproken. 
Hij vindt de opmerking van de heer Kalishoek wel terecht: een zaksloot is daar nodig, want het kwelwater 
dat van boven naar beneden gaat, moet beneden opgevangen worden in zo'n sloot. Voor zover hij weet, is 
er niets aan de hand met die sloot en zal die er ook gewoon blijven. 
 
Ten tweede vraagt de heer Kalishoek waarom de Melanchtonschool, de dependance aan de 
Argonautenweg, in het bestemmingsplan staat als wijzigingsbevoegdheid. Als bewonersorganisatie zijn ze 
daar niet gelukkig mee, want als die school (waarin twee basisscholen kunnen zitten) straks vertrekt, 
omdat ze van plan zijn nieuwbouw te gaan plegen, worden er twee basisscholen weggehaald. Er worden 
nu meer eengezinswoningen (in)getekend, dus hij neemt aan dat het aantal kinderen in de wijk toeneemt. 
Op dit moment moeten alle kinderen in de wijk 110-Morgen de wijk uit, omdat er momenteel in die wijk 
geen basisschool aanwezig is. Dus hij wil de bestemmingswijziging eruit schrappen; dat het een 
'bijzondere bestemming' blijft, c.q. een school. Want 110-Morgen heeft een basisschool nodig en in die 
school (het Melanchton) kunnen twee basisscholen zitten. De heer Lalleman antwoordt dat die 
wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan is gekomen, omdat er signalen waren dat de school daar 
zou verdwijnen en de Dienst Stedebouw ook van onderwijskundigen het verhaal heeft meegekregen dat er 
op die locatie geen school zou terugkomen. Hij weet niet hoe het exact zit, maar de school die daar zit gaat 
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naar een andere locatie; dat verhaal is onderwijskundig afgedekt. Dan kun je wel zeggen dat we die locatie 
voor een school willen behouden, maar als zich geen school aandient binnen de komende tien jaren, dan is 
het natuurlijk jammer dat je geen andere mogelijkheid, juridisch, hebt ingebouwd. Nu kunnen we in feite 
een tweesporenbeleid volgen: als die school toch blijft, dan blijft die school gewoon; geen probleem. Als 
de school verdwijnt en naar een andere locatie gaat en er komt geen andere school voor terug, dan kunnen 
we die locatie op een andere manier benutten. Dat is het voordeel van een wijzigingsbevoegdheid. De heer 
Meijer voegt eraan toe dat voor de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid het deelgemeentebestuur 
bevoegd is. Dat vergt een aparte procedure, waartegen weer (apart) bezwaar gemaakt kan worden. Er zit 
dus een rechtsbescherming in bij de toepassing ervan. De voorzitter verduidelijkt dat een 
wijzigingsbevoegdheid niet zomaar kan: daar moet de deelgemeente over beslissen, waarin gewoon de 
normale bezwaarschriftprocedures dan gaan lopen. De heer Kalishoek vraagt dit, omdat ze nu in de 
nieuwbouw, die dus nu gepleegd gaat worden, wat scholen willen neerzetten, dan vindt hij dat 
tegenstrijdig, want als je een school hébt, en je wilt er scholen gaan neerzetten, waar zijn we dan mee 
bezig? De voorzitter vindt dat de verwarring hiermee compleet gaat worden. Ze wijst erop dat de locatie 
van Melanchton is: Melanchton heeft de intentie om daar een vhbo-school neer te gaan zetten; dat staat los 
van de discussie over de basisschool. Dat staat ook in het plan van de Dienst Stedelijk Onderwijs, in het 
herhuisvestingsplan. Dit is het laatste verhaal dat bij de deelgemeente bekend is. 
 
De heer Kalishoek heeft er bezwaar tegen dat er op de Jasonweg vanuit de Minosstraat naar de Hoge 
Limiet sluipverkeer kan komen. Er zou een zebrapad moeten komen over de Jasonweg, want de bewoners 
hier vanuit Humanitas (de rolstoelgebruikers) kunnen het bijna niet volbrengen om daarheen te gaan. En 
ook de ontsluiting naar het Schiebroekse Park is daarmee voor de wijk 110-Morgen niet van toepassing. 
De voorzitter merkt op dat dit een vraag voor de deelgemeente is. Deze vraag wordt meegenomen voor 
verkeersdeskundigen, maar volgens haar staat dit buiten een bestemmingsplan.  
 
De heer Langelaan is aanwezig namens de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW). Die 
vereniging telt circa 800 leden en tracht de woonsfeer in de wijk goed te houden en tracht ook sommige 
panden die mogelijkerwijs gesloopt zouden worden, te behouden. Voor VSW was het ook een punt dat de 
zaksloot niet ingetekend is, want landschappelijk gezien is dat een heel aardige sloot die toch zeker 
behouden moet blijven. Volgens hem zal die zeker ook door de nieuwe bewoners van de Grindweg op 
prijs gesteld worden. 
 
De heer Langelaan merkt op dat in het ontwerp-bestemmingsplan staat dat het Beeldkwaliteitenplan 
(BKB) van Heeling-Krop-Bekkering als uitgangspunt gebruikt is. Hij heeft geconstateerd dat de kaart die 
in het BKB is gebruikt, verkeerd is om gedaan, waardoor noord en zuid zijn omgewisseld. Aan de hand 
van het verkeerd omgedraaide kaartje, is ook de tekst gemaakt, dus dan kloppen noord, zuid, oost, west 
ook niet meer. Hierdoor is het hele plan uitermate gecompliceerd te lezen. De Dienst Stedebouw kan een 
beroep doen op de heer Langelaan als ze er niet uitkomen. 
 
Op het kaartje dat is bijgevoegd van het BKB is te zien dat de villa's die op het paardenweitje liggen, een 
stukje naar achteren liggen. Eerder heeft Proper Stok al een plan ingediend waar 6 villa's vlak aan de dijk 
aan het water lagen. In het BKB is duidelijk beschreven dat je vanwege de kleinschalige bebouwing die 
aan de sloot aan de Grindweg ligt, grotere bebouwingen terug moet leggen. De heer Langelaan wijst erop 
wat er bij de Straatweg is gebeurd: in het laatste BKB dat is opgesteld door bureau AAP, is een 
grafiekenstelsel gemaakt: hoe hoger het gebouw, hoe verder naar achteren en hoe breder het gebouw hoe 
lager het moet zijn. Hij zou willen dat datzelfde grafiekstelsel hier ook op toe te passen, waardoor je toch 
een gevarieerdere lijn van panden krijgt en niet alle kleine panden worden ondergesneeuwd onder de 
nieuwe grote blokkendozen die gepland zijn. 
Als de heer Lalleman de heer Langelaan goed begrijpt, dan refereert hij aan de nota AAP, ook voor de 
Grindweg. In feite zijn ze het dan met elkaar eens, want hij sprak net over de mogelijkheid om de panden 
juist terug te plaatsen. Dhr. Lalleman zou echter niet zo ver willen gaan, dat we zo ver terug mogen 
plaatsen, dat ze buiten die 25 meter zullen vallen, want dan breng je schade toe aan het Hermespad en 
omgeving. Ze hebben juist bewust gekozen voor een indeling waarbij het Hermespad als een centrale 
wandelroute door een groen gebied loopt. Op de tekening is te zien dat die 25 meter zone in zuidelijke 
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richting ook al meer breedte krijgt naar het water toe, dus met name voor de panden aan de Grindweg 
betekent het dat ze daar op een zodanig niveau zitten dat er flinke voortuinen zullen komen. 
 
De heer Langelaan merkt op dat er wellicht op het moment gewerkt wordt aan een nieuw ontwerp 
Welstandsbeleid. De Grindweg valt daar ook onder, historische linten. Hij denkt dat er in dit plan ook 
rekening gehouden moet worden met wat daarin staat. De heer Langelaan denkt dat de hele bebouwing, 
met name wat op de kop van de Grindweg komt, de Era-bebouwing, zwaar buiten proportie is, veel te 
groot is voor de hele schaal van de Grindweg. In hoeverre staat dit vast, in hoeverre kan dit nog door 
bezwaren tegengegaan worden, deze schaal van bebouwing, want het is volgens hem nog niet vastgesteld 
middels een artikel 19 procedure. De voorzitter antwoordt dat daar bouwvergunningen van ter inzage 
komen. Ze denkt dat we deze bestemmingsplan-avond niet moeten gebruiken voor die bouwvergunningen, 
tenzij er dadelijk nog tijd over is. Ze wil eerst allen de mogelijkheid geven om het product 
bestemmingsplan in elk geval te behandelen en of hem uitnodigen naar de deelgemeente te komen wat 
daar allemaal is, of wellicht naar de Dienst Stedebouw te gaan om zich daar te laten informeren. De heer 
Langelaan vindt de Era-bebouwing helemaal in strijd met het BKB van Heeling-Krop-Bekkering, die 
hebben iets heel anders voorgesteld: daarin staat: behoud van de Grindweg, het moet een groene landelijke 
entree blijven van Hillegersberg. Dat is ook de charme van Hillegersberg. Als je dan grotere panden een 
stukje teruglegt, dan krijg je volgens de heer Langelaan vanzelf een stukje groen voor die grote 
blokkendozen die er gebouwd gaan worden. Hij verzoekt dat te bekijken. 
De heer Langelaan vraagt of het klopt dat nu wel bekeken wordt of de bouwhoogte van 18 meter en 10 
meter op bepaalde stukken van de Era-locatie mogelijk is. De voorzitter bevestigt dit. De heer Langelaan 
vindt die te massaal, te hoog en te groot. 
 
De heer Langelaan verwijst naar pagina 28 waar geschreven wordt over de herbouw van Huize Bergsteijn 
(Grindweg). Dat is een erfenis van Albert Heijn die op de locatie Grindweg/Argonautenweg zou komen. 
Of Albert Heijn daar komt is nog erg onzeker. Hij vraagt in hoever we erop kunnen rekenen dat de 
herbouw van Huize Bergsteijn toch op die Proper Stok-locatie gaat plaatsvinden. De heer Lalleman merkt 
op dat huize Bergsteijn verplaatst zou worden, omdat Albert Heijn er zou komen. Volgens hem weet 
alleen Ahold of dit doorgaat en moeten we dit met zijn allen afwachten. Als Albert Heijn niet doorgaat 
dan denkt hij dat huize Bergsteijn voorlopig gewoon blijft zitten, waar hij zit, want dan is er geen directe 
aanleiding om hem te verplaatsen.  
 
De heer Langelaan wil dat ervoor gezorgd wordt dat er niet al teveel bruggen komen naar de nieuwe 
huizen aan de Grindweg. Hij wil dat in dit bestemmingsplan wordt opgenomen: per 2 huizen 1 brug. De 
heer Lalleman merkt op dat ze hierover meerdere malen gediscussieerd hebben en dat hij dit zelf ook altijd 
bepleit heeft. Met de ontwikkelaar was er steeds het probleem van dat dan de woningplattegronden 
allemaal verschillend gemaakt moeten worden. Uiteindelijk is dienst Stedebouw  node akkoord  gegaan 
dat elke individuele woning een eigen brug heeft, met uitzondering van de meest zuidelijke, want daar zit 
geen water meer. De heer Lalleman voelt er om deze reden niet veel voor om dat in het bestemmingsplan 
op te nemen zoals de heer Langelaan suggereert.  
 
De heer Langelaan spreekt over de drie torens die in het noordelijke deel zijn gepland, de Fortis-locatie. 
Hij vindt het onbegrijpelijk dat dit daar gebouwd kan worden: daar wonen, met die torens zo dicht bij 
elkaar en de wind die ertussen ontstaat. Hij vindt het een verschrikking. Het draagt niet bij aan het 
woongenot van de toekomstige bewoners en ook niet aan de mensen die erachter wonen. Ze (VSW) zullen 
daar ook bezwaar tegen maken. Hij vergelijkt dit met Europoint waar de heren Lalleman en Meijer van de 
Dienst Stedebouw voor hun werk in zitten: zij weten toch dat dit vreselijk tochtige gaten zijn? De heer 
Lalleman vindt dat de Fortislocatie niet te vergelijken is met Europoint. Het hele euvel is: als je bang bent 
voor tocht, dan pleit je dus min of meer voor een wand. De heer Lalleman denkt dat bewoners juist niet 
zitten te wachten op een dichte muur aan de Jasonweg. Transparantie is stedenbouwkundig gezien erg 
belangrijk. Van meet af aan is er aangedrongen op een verkaveling met drie losse torens. De hoogte is 
steeds een punt van discussie geweest. Maar de heer Lalleman is er vanuit stedenbouwkundige redenen 
vóór dat daar drie eenheden gebouwd worden en niet een dichte wand. De heer Langelaan reageert dat hij 
op eerdere plannen gezien heeft dat er drie torens op drie verschillende locaties kwamen te staan: één op 
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de punt, één iets naar de westkant en één iets naar de oostkant. Dat zou die hele punt van 110-Morgen 
aardig markeren. Dat vindt hij een veel eleganter plan dan drie van die torens. Hij is óók niet voor een 
wand. De heer Lalleman herhaalt dat hij nog maar vrij kort bij deze planvorming betrokken is. De variant 
die de heer Langelaan nu noemt, is nooit bij hen in beeld geweest. Het is overigens wel zo dat de torens 
gestaffeld zijn, doordat die weg daar kromt, dus ze staan niet helemaal in slagorde. Stedenbouwkundig is 
het een belangrijke locatie: het is de entree van de noordkant van de stad waar je Hillegersberg 
binnenkomt; in stedenbouwkundige zin verantwoordt dat de massa die je daar plaatst. Hij begrijpt best dat 
het een gevoelig punt is voor de bewoners die daar gekocht hebben en die dan kennelijk op het verkeerde 
been ooit zijn gezet. Hij kan dat niet beoordelen, maar de Dienst Stedebouw blijft van oordeel dat die 
Jasonweg een belangrijke stedelijke avenue is geworden; de noordelijke punt van het bestemmingsplan is 
eigenlijk de entree van het gebied en daar kan best een zekere hoogte gerealiseerd worden. Alleen je moet 
het heel goed definiëren, er moet een helder goed net plan komen, maar de heer Lalleman zegt dat ze daar 
met zijn allen voor zullen staan. 
 
Tot slot heeft de heer Langelaan een idee voor de Melanchtonmavo: misschien is het mogelijk om daar 
mettertijd het deelgemeentekantoor toch nog in te vestigen. 
 
De heer Van Vugt vraagt of het mogelijk is dat die andere variant (m.b.t. de torens) verder wordt 
uitgewerkt. Hij merkt op dat hij net een betoog aangehoord heeft over in eerste instantie een groene entree 
van Hillegersberg, karakter van de wijk. Iets kan daar niet haakser opstaan dan de drie torenflats op die 
kop, op dat voornemen. Er worden prachtige beschouwingen gehouden over het groene karakter van de 
wijk, maar 100 meter verder ga je een enorm probleem creëren. Hij vindt dat ervoor gezorgd moet worden 
dat de massaliteit van het complex wat afneemt, aan de Fortis-locatie. Dan heb je een en ander wat beter 
geproportioneerd en heb je niet zo'n monster als het eruit dreigt komen te zien. Het lijkt hem normaler het 
op die manier te beschouwen, dan de manier waarop de heer Lalleman het deed, want de 
stedenbouwkundige redenen zijn wat hem betreft non-redenen, want je kunt vanuit stedenbouwkundig 
oogpunt ook tal van andere redenen aandragen. De heer Lalleman reageert hierop als volgt. 
Stedenbouwkundig is één van de redenen. Ook financiën is een belangrijke reden. De ontwikkelaar die 
hier zal ontwikkelen móet gewoon een bepaald volume realiseren wil je überhaupt hier deze locatie 
benutten. Er is het stedelijk belang: dat er toch een zeker aantal woningen in de noordrand van de stad 
gebouwd zullen worden. Er is heel naarstig gezocht naar locaties en dit is één van die locaties. Wil je die 
van de grond tillen dan moet je kijken naar én financiën én naar stedenbouw en daar moet je een goed 
verhaal bij hebben. 
 
De heer Van Vugt merkt op dat je dan wel vier torens, want deze staat er ook nog (Akropolis), vlak naast 
elkaar krijgt te staan. Dat er een aantal woningen gerealiseerd moeten worden is prima, maar als er drie 
woonlagen minder zijn, is het al massaal genoeg. Dan maar wat minder woningen, denkt hij dan. Alles 
moet je een beetje met een menselijke maat bekijken. Zijn nadrukkelijke mening is dat hij het idee heeft 
dat dit plan zo met hand en tand moet worden verdedigd, omdat dit nu op papier staat en is afgestemd met 
een projectontwikkelaar. 
 
De heer H. Wilbrink is voorzitter van de complexcommissie. Hij vraagt over de tuinen hier, wat de exacte 
bestemming ervan is: is het tuin, of valt het onder openbaar groenvoorziening. De bestemming van de 
groenstrook aan de overkant van het gebouw Humanitas-Akropolis is groenbestemming. Er is veel 
interesse om dat in de toekomst een andere bestemming te geven, in de vorm van een heemtuin. Zou die 
strook groen (aan de Jasonweg) wellicht in de toekomst als heemtuin ingericht kunnen worden; valt een 
heemtuin onder groenbestemming, of moet dan de bestemming 'groenbestemming' veranderd worden? De 
voorzitter verduidelijkt zijn vraag: is de binnentuin openbaar gebied, ja of nee. En de tuin, de groenkant 
aan de Jasonweg daar staat nu groenbestemming op. Daarvan zegt de voorzitter: dat is dan in elk geval om 
te beginnen dit gebied (binnentuin): daar staat groen op, maar is dat openbaar of van Arcadia? En dan is er 
groen aan de andere kant, aan de Jasonweg: een strook, zou daar ooit in de toekomst wellicht een heemtuin 
ingericht kunnen worden, valt een heemtuin onder groenbestemming? De heer Lalleman weet uit zijn 
hoofd niet of het openbaar of privé is, maar zal dit via het Grondbedrijf nakijken. De heer Wilbrink kan 
hem daarover bellen. In bestemmingsplan-technische zin maakt dat verder geen verschil wie de eigenaar 
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is. Het lijkt de heer Lalleman dat de heemtuin, als dat gewoon een nette groenvoorziening is, past in de 
groenbestemming, mits daar niet allerlei bouwsels bijhoren die dat beeld zouden kunnen verstoren. Hij 
denkt dat het in principe mogelijk is. De heer Wilbrink bedoelt met zijn vraag: als er belangstelling is om 
daar een prachtige tuin te maken, alleen maar voor de mensen van Humanitas die hier wonen, komen ze 
dan niet in de problemen met de bestemming, dan staat er bestemming 'groen' en niet tuin. De voorzitter 
zegt dat het dan op dat moment niet gaat om de groenbestemming maar om openbaar gebied. Voor 
openbaar gebied hebben we in de deelgemeente de zogenaamde snippergroen-regeling: die wil zeggen dat 
particulieren dan eventueel een bepaald gebied kunnen huren, omdat het naar hun idee niet netjes 
onderhouden wordt en omdat we, als deelgemeente, met een zeer beperkt budget zitten om dat te kunnen 
onderhouden. Echter, wat hier aan de rechterkant ligt, is geen snippergroen en dan zal de vraag bij de 
deelgemeente altijd zijn: nu hebben we een beheerprobleem. Want als u daar een schitterende heemtuin 
zou gaan aanleggen, dan heet dat bij de deelgemeente 'intensief beheer'  en dat wil zeggen dat je bij wijze 
van spreke eens in de acht weken een tuinman nodig hebt. Dat kan een deelgemeente nooit voor u 
waarmaken. Maar het is een deelgemeentelijk niveau dus u zult met uw vraag altijd naar de deelgemeente 
moeten. Het is een groenbestemming, wát wij ook willen, het blijft op die manier een groenbestemming. 
Maar dan komt er een hele andere discussie: willen wij u dat verstrekken, wie gaat het beheer betalen en, 
als er dan een situatie komt dat u weer terug wilt naar af, zal er altijd een garantie vanuit Arcadia aan 
moeten zitten, als we dat al toestaan, dat het in de oude staat wordt teruggebracht. Maar in het 
bestemmingsplan is dat dan dus niet de discussie, maar dat is meer een discussie met de deelgemeente: hoe 
gaan we met het openbaar groen om. De heer Wilbrink verduidelijkt zijn vraag: het gaat om de 
groenbestemming, dat er nooit een belemmering zal zijn, op grond van de bestemming die er nu is, als daar 
een tuin ontwikkeld moet worden. De voorzitter wijst erop: terwijl de grond natuurlijk van het 
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam is, als het openbaar gebied is, en die het recht heeft ván dat gebied. De 
heer Wilbrink zegt dat ze in discussie zijn met de complexcommissie; ze hebben er belang bij dat het 
openbaar groen is. De voorzitter zegt dat het dan dus afhankelijk is wie het eigendom heeft van de 
binnentuin en dat de heren achter de tafel dit nu niet kunnen overzien. Ze raadt de heer Wilbrink aan het 
intern na te vragen, omdat op directieniveau bekend is wat van Humanitas is en wat van de deelgemeente 
is, of van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. 
 
Mevrouw Schadek woont op het Dirk Swarteveldplein. Ze zegt dat daar een aantal maten aangegeven zijn 
voor de diepte van de uitbreiding van de huidige woningen. Als ze wil aanbouwen, hoe vast ligt dan al die 
diepte? De heer Lalleman geeft toe dat het een behoorlijk ingewikkelde regelgeving is. Maar het is zoals 
het hier staat: binnen de bestemming tuin (zie de kleur geel/zachtgroen) gelden normen voor aan- en 
bijgebouwen, daar mag maar in één laag worden uitgebreid en met een diepte van 3 meter. Mevrouw 
Schadek verzoekt of ze daar op een ander moment op terug kan komen. De heer Lalleman antwoordt dat 
dat kan, na afloop van deze bijeenkomst, en dat ze sowieso, als ze van plan is te gaan uitbreiden gratis een 
informatieplan kan indienen. Dan krijgt ze schriftelijk gratis advies van wat ze wel en niet mag. 
 
Mevrouw Jansse komt terug op §3.5, de Era-locatie, omdat ze op haar vraag nog geen duidelijk antwoord 
heeft gehad. Ze vindt het, als ze die beschrijving leest, nogal vrijblijvend. Het lijkt haar niet haalbaar. Het 
is een initiatief voor groepswoningen voor ouderen. Naar haar idee is dit iets nieuws. Is er gekeken naar 
een alternatieve locatie, dus misschien een gebouw elders om dit initiatief in eerste instantie te ontplooien? 
En wat gebeurt er als het initiatief mislukt, dan staat daar een gebouw zonder senioren. Is er gekeken naar 
een alternatief, juist ook gezien het feit dat het nogal een omstreden locatie is. Ze zegt dat het natuurlijk 
eigenlijk compleet in strijd is met het doel van hoe de Grindweg eruit moet zien. Dan moet er wel een hele 
goede reden zijn om het juist op die plek te doen en niet op een andere plek. Nogmaals: waarom niet een 
bestaand gebouw eerst gebruiken voor dit initiatief, vóórdat er een definitieve beslissing wordt genomen 
en er een gebouw wordt neergezet. De heer Lalleman zegt dat het een heel concreet initiatief is. 
MaasAnker is opdrachtgever voor die club. De bewoners zitten ook aan tafel in het planteam en wat die 
mensen betreft had dit er lang moeten staan: het schijnt een hele hechte club mensen te zijn die elkaar 
goed kennen en die willen dus daar samen ook hun oude dag doorbrengen. Het is heel duidelijk opgezet, 
omdat er een vraag lag. Het is dus niet zo dat zij dat even verzonnen hebben, nadat ze dat eens ergens 
gelezen hadden of zo. Het is dus niet zoals mevrouw Jansse aangaf, dat je op een lege locatie een gebouw 
plaatst om vervolgens de vraag te creëren. Er is een club naar de Dienst Stedebouw, en met name naar de 
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politiek, gegaan en die hebben eindeloos lopen aandringen. Er is eindeloos gezocht naar locaties, daar zijn 
twee á drie jaar overheen gegaan. De belangstelling is nog steeds heel groot. We spreken dus niet over een 
luchtkasteel, heel duidelijk niet. Op de vraag van mevrouw Jansse of we echt over een specifieke groep 
mensen spreken die erin komt en niet 'we kijken wel wie er op af komt', antwoordt de heer Lalleman dat 
het eerste het geval is. Hij zegt: het is gewoon, zeg maar een vereniging. Mevrouw Jansse merkt op dat die 
personen er over 20 jaar niet meer zijn, waarop de heer Lalleman antwoordt dat dit wordt aangevuld: het 
leven gaat door. De voorzitter merkt op dat MaasAnker dit ontwikkelt. Ze stelt voor dat mevrouw Jansse 
hierover rechtstreeks bij MaasAnker, bij de directeur, de heer Baart informeert. 
Mevrouw Jansse herhaalt haar vraag: is er gekeken naar een alternatieve locatie, zo ja, waarom is dat niet 
mogelijk gebleken. De heer Lalleman antwoordt dat er eindeloos gekeken is naar locaties: daar is hij niet 
bij betrokken geweest, maar dat heeft hij in alle stukken gelezen. Hij zal niet verbloemen dat hij zelf, toen 
hij dit plan voor het eerst zag, ook even moest slikken. Maar, hij heeft zich laten overtuigen dat alles 
onderzocht is en dat alles uitgeprobeerd is en dat alles politiek ook afgedekt was. Op een gegeven moment 
leg je je erbij neer. Maar, je kunt altijd door de tijd worden ingehaald. Als hem op dit moment deze vraag 
gesteld zou worden, dan zou er wellicht een andere mogelijkheid zijn; maar zo is het nu eenmaal niet 
gelopen. 
 
De heer Boers hoort nu dat het een initiatief is van een groep bejaarden. Hij krijgt hierbij het gevoel dat er 
heel veel politieke druk is uitgeoefend om dit te laten ontstaan. Hij snapt niet dat blijkbaar politiek zo 
zwaarwichtig met dit onderwerp wordt omgegaan. We praten over een clubje dat blijkbaar in staat is om 
het op deze locatie te krijgen, met politieke steun, dat vervolgens heel erg van invloed is op het zicht van 
de Grindweg. Hij is verbaasd dat het op die manier mogelijk wordt gemaakt. De heer Lalleman antwoordt 
dat dingen soms zo gaan. Als daar heel veel druk achter zit en het is een serieuze club en de goede mensen 
worden erachter gezet, dan gebeuren dit soort dingen op deze manier. De heer Boers maakt uit de tekst op, 
dat als het initiatief mislukt dat het dan een andere bestemming kan krijgen. Volgens de voorzitter zijn er 
twee lijnen. Ten eerste: een lijn bestemmingsplan. In dat bestemmingsplan hebben we een 
inspraakprocedure; via dat proces krijgt de Coolsingel te horen hoe de mensen in dit gebied over bepaalde 
ontwikkelingen denken. Deze inspraakprocedure wordt behandeld (u kunt ook nog schriftelijk reageren), 
maar vervolgens gaat die naar de Coolsingel. Vervolgens wordt hij ook op de Coolsingel behandeld. Daar 
is dat politiek besluit genomen dat men graag een woongroep wil. Dus de voorzitter denkt, als ze daar 
bezwaar tegen hebben, of ideeën over hebben, dat ze dit moeten doen bij onze inspraakprocedure (van de 
deelgemeente) én dat vervolgens moeten doen middels de commissie Fysieke Infrastructuur op de 
Coolsingel, of door daar een schriftelijk stuk heen te sturen, op het moment dat daar het bestemmingsplan 
behandeld wordt. De tweede mogelijkheid die men heeft, is op basis van een bouwvergunning. De 
voorzitter kan zich voorstellen dat ze zeggen graag te willen inschieten op het moment dat het 
bestemmingsplan doorkomt. Ze raadt aan dus vooral de lijn van het bestemmingsplan vast te houden. Dan 
komt het óf niet meer terug, want dan valt het plan er in het bestemmingsplan uit. Meestal lopen die 
trajecten parallel, of sterker nog: vaak halen bouwvergunningen een bestemmingsplan in. De 
bestemmingsplannen zijn een stedelijke taak. Voor ons, als deelgemeente is het prioriteit, maar men zal 
begrijpen, als het de prioriteit is van de deelgemeente, maar een stedelijk product is, dat dat vaak in tijd 
gezien zeer uit de lijn loopt met elkaar. De voorzitter weet uit ervaring dat het heel lang kan duren met 
bestemmingsplannen. Als voorbeeld geeft ze het bestemmingsplan Kleiwegkwartier: daar hebben we circa 
10 jaar over gedaan. Maar we kunnen niet tien jaar de bouw stilleggen. De realiteit leert dat ontwerp-
bestemmingsplannen zes, zeven jaar vergen, dus dat zijn heilloze wegen voor de deelgemeente. Des te 
belangrijker is het voor hen, als burger, om hun rechten te laten gelden om een bestemmingsplantraject én 
een bouwvergunningtraject heel goed te volgen. Ze raadt aan voor bouwvergunningen de Postiljon te lezen 
en op het publicatiebord te kijken, of contact op te nemen met de deelgemeente. Datzelfde geldt voor het 
bestemmingsplan dat altijd bij de Dienst Stedebouw ligt. Desgevraagd antwoordt de voorzitter dat er geen 
bouwvergunning is voor de Era-locatie, want de deelgemeente behoort die te publiceren en dan komt er 
een eerste ter visie, een tweede ter visie. Ze denkt dat het bestemmingsplan langer duurt. Het staat u vrij, 
terwijl deze inspraakprocedure de formele weg is, om ook in die zin aan te geven van: 'het lijkt in zo'n ver 
gevorderd stadium', dat u ook richting de Coolsingel dit soort signalen afgeeft. 
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Mevrouw Jansse weet niet of ze het daar straks al gezegd had, maar ze vraagt of er vanavond dus ook de 
mogelijkheid is daar nu al mondeling bezwaar te maken tegen de Era-locatie. De voorzitter antwoordt dat 
dat klopt; dat komt in de inspraakprocedure terecht. De voorzitter merkt op dat mevrouw Jansse dat al 
eerder gezegd had. 
Mevrouw Jansse heeft een lijst met handtekeningen van personen bij zich (met een machtiging) om 
namens die personen bezwaar te maken. Ze vraagt of ze die straks kan inleveren. De voorzitter antwoordt 
bevestigend. 
 
De heer Kalishoek komt terug op de Era-locatie en vraagt of de hoogte van het bouwobject gemeten is 
vanaf de Grindweg zelf of vanaf de polder, want de polder ligt op dat punt 1,5 tot 2 meter dieper, dus voor 
de wijkbewoners wordt dat gebouw nog eens 2 meter hoger. De heer Lalleman antwoordt dat de 
toegestane hoogte is gemeten vanaf de kruin van de Grindweg. De heer Kalishoek refereert aan de uitgang 
naar de Grindweg. Hij verzoekt er rekening mee te houden dat er wel een fietsroute is voor de fietsers, 
voor de jeugd, naar de streekschool, naar het Melanchton en naar het Caland Lyceum, want daar kruis je 
dat fietspad: dat is een officieel fietspad en een officiële fietsroute. 
 
De heer Van Vugt wil alsnog antwoord op een vraag. Er was sprake van een andere variant op het 
torenplan op de Fortis-locatie. Is er nog een mogelijkheid om het plan alsnog te bezien, zeker als er 
bezwaar wordt ingediend tegen de Fortis-locatie zoals die op dit moment ingepland staat. De voorzitter 
denkt dat de heer Boers die variant wellicht via andere kanalen heeft gehad. Die variant die nu wordt 
gecreëerd hebben de plannenmakers nooit gezien. Ze vraagt: is er een andere variant dan de variant die 
niet openbaar is. De heer Lalleman kent de variant niet. Hij vraagt de heer Van Vugt of die hoogbouw dan 
ook verder buiten de locatie zelf lag. De heer Van Vugt antwoordt dat hij het OBR erover gebeld heeft. De 
heer Lalleman begrijpt van de heer Van Vugt dat er dan, waar nu drie volumes op de plankaart staan, deze 
op een grotere manier over de wijk verspreid zouden worden. De heer Lalleman zegt dat ze heel recent 
weer opnieuw gaan starten om het plan weer op te pakken. Als er mogelijkheden zijn binnen de contouren 
van dit plan dan is hij daarin geïnteresseerd, maar als het betekent dat de hele plankaart aangepast moet 
worden, dan lijkt het hem op dit moment geen zinnige variant. Op de vraag van de heer Van Vugt hoe 
ruim die contouren dan zijn, antwoordt de heer Lalleman: zoals ze op de plankaart staan binnen die rode 
vlek. De voorzitter merkt op dat nu bouwplannen en bestemmingsplannen door elkaar gehaald worden en 
dat deze avond voor de bestemmingsplannen is bedoeld. Bouwplannen zijn überhaupt in een aantal 
gevallen, in elk geval op het gemeentekantoor, nog niet gepasseerd. De voorzitter moet de persoon die 
schetsen heeft van een poos geleden teleurstellen, want dat is opnieuw op tafel geweest. Ze vindt dat we 
met elkaar moeten oppassen dat op het moment dat personen op hun manier aan stukken komen, het wel 
eens verwarrend voor anderen kan gaan zijn, want daardoor gaan er soms verhalen leven, waarvan wij 
helemaal niet de bedoeling hebben ze in het leven te brengen. Dat is een stuk van haar zorg als 
deelgemeente. 
 
Mevrouw Jansse heeft een punt van orde. Er was net de discussie over het Era-gebouw, wat de bedoeling 
ervan is, en er is gesproken over de groep die daarin wil. Ze wil in de notulen opgenomen hebben dat de 
heer Lalleman gezegd zou hebben dat als planvorming nu zou starten, er wellicht ergens anders een locatie 
beschikbaar zou zijn. 
 
Mevrouw Kouwenberg heeft vanavond van de voorzitter meerdere malen gehoord dat de bewoners hun 
informatie moeten halen uit de Postiljon (en Havenloods en Maasstad). Ze merkt op dat die echter niet 
bezorgd wordt in de deelgemeente en ze vraagt wanneer de deelgemeente ervoor gaat zorgen dat die goed 
bezorgd wordt op alle adressen. Ze heeft dat meerdere malen mondeling en schriftelijk verzocht, zonder 
resultaat. De voorzitter antwoordt dat het bezorgen van de Postiljon vaak te maken heeft met de mentaliteit 
van de bezorgers: daar kampt de Postiljon op een vreselijke manier mee. Garanties voor een goede 
bezorging van de Postiljon kan de deelgemeente niet geven. De voorzitter geeft aan dat ze mevrouw 
Kouwenberg nog nooit op het deelgemeentekantoor ontmoet heeft en nodigt haar bij deze uit langs te 
komen op de CNA Looslaan 1, of op de Straatweg 235-237, want ze maakt als voorzitter regelmatig tijd 
voor haar burgers. 
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De heer Mutsaers herhaalt de procedure: 
De hoorzitting is bij deze voorbij. 
U heeft nog de gelegenheid tot schriftelijk reageren tot en met 23 april 2003 (tot 14 dagen ná deze 
hoorzitting) aan het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Let erop dat dit u dit 
op tijd doet, zodat de deelgemeente de ingekomen post op 23 april ook kan afstempelen. Als u het idee 
heeft dat er nog iets is blijven hangen, of als u hierna nog een idee heeft dan moet u juist schriftelijk 
reageren. Ook degenen die op een specifiek bouwplan commentaar hadden, adviseert hij dat schriftelijk te 
doen. Hij adviseert hen dan vooral goed na te denken over hun argumenten: hoe beter hun argumenten 
zijn, hoe sterker hun bezwaar eventueel is. 
Het verslag van deze inspraakbijeenkomst komt ter inzage te liggen van 6 mei tot en met 3 juni 2003, op 
het deelgemeentekantoor Straatweg 235. 
Daarna neemt de heer Meijer het over, vanuit de Dienst Stedebouw, voor het becommentariëren van de 
mondelinge en schriftelijke reacties. Hij maakt daar een inspraakrapport van. 
De heer Meijer vult de heer Mutsaers aan: 
De rapportage over de inspraak gaat eerst naar de deelgemeente. De deelgemeente zal het advies 
formuleren aan het college van B&W. 
Daarna gaan de zaken naar de Coolsingel en vragen we toestemming om het plan van voorontwerp om te 
zetten naar ontwerpbestemmingsplan. 
Het ontwerpbestemmingsplan wordt vervolgens ter inzage gelegd. 
Dan vindt de officiële bezwaarprocedure plaats: u kunt vier weken schriftelijk bezwaar indienen bij de 
gemeenteraad van Rotterdam. Dan krijgt u op een bepaald moment een uitnodiging voor de hoorzitting 
van de commissie Fysieke Infrastructuur, waarin u nog een keer de gelegenheid krijgt om uw bezwaren 
mondeling toe te lichten 
Daarna vindt vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad plaats en gaat het vervolgens 
zijn weg naar Gedeputeerde Staten. 
Dan zijn we weer een heel eind verder. De heer Meijer wil het hier bij laten. 
 
De heer Van Vugt vindt het traject van het bestemmingsplan helder, maar vraagt hoe het zit met het traject 
omtrent de bouwvergunningen, hoe kan dat hier doorheen gaan kruisen. Wanneer kan een 
bouwvergunning afgegeven gaan worden, hoe ziet dat er dan ongeveer uit. Dat is minstens zo relevant. De 
heer Mutsaers antwoordt dat als de plannen die vanavond ter discussie stonden, sneller komen dan dat het 
bestemmingsplan is goedgekeurd; de verwachting is dat dat zo is; voor een aantal plannen zal dat een 
vrijstelling zijn, middels artikel 19 W.R.O. Daar zijn inspraakrondes op mogelijk. Dat is een bevoegdheid 
van de deelgemeente. De deelgemeente publiceert dat in de Postiljon met een openbare bekendmaking. 
Dat valt nu nog niet zeggen, maar hij vermoedt dat dit voor de Era-locatie niet lang meer zal duren (die is 
al duidelijk veel concreter); voor de Fortislocatie zal dat langer gaan duren, maar hij heeft geen idee 
hoeveel langer, wanneer. Men moet daarvoor de Postiljon blijven volgen. Er is ook niet aan te geven vanaf 
welke periode de bewoners goed de Postiljon moeten gaan raadplegen op dit punt. De voorzitter wijst op 
de verschillende mogelijkheden om op de hoogte te blijven. Ze zegt: in principe is het altijd zo, als er 
bouwvergunningen op die manier worden verleend, dat het in de Postiljon komt en dat er openbare 
bekendmakingen zijn (die altijd in een cirkel van betrokkenen rondgaan). De openbare bekendmakingen 
hangen ook bij de deelgemeente. De heer Kalishoek biedt zijn wijkwinkel aan: dat het daar aangeplakt 
wordt. De voorzitter heeft de eerste donderdag van elke maand tussen 13.30 en 14.30 uur spreekuur in 
110-Morgen. De heer Van Vugt vreest dat als hij de Postiljon één keer niet leest, of net even niet oplet, die 
informatie toch kan missen en net te laat kan zijn, terwijl hij er toch veel tijd in steekt. De voorzitter denkt 
mee hoe dit te ondervangen is, hoe bewerkstelligt kan worden dat bewoners geen informatie missen en 
tijdig op de hoogte zijn. Als de heer Van Vugt zegt: ik wil daar zekerheid in hebben, ik verzin een 
oplossing in mijn gebied, dan zal de voorzitter zorgen dat zij, of de heer Barendrecht de communicatie met 
hem houdt. Ze verzoekt de heer Van Vugt zijn e-mailadres aan haar te geven, dan seint ze hem in. 
 
De heer Mutsaers merkt op dat de heer Van Vugt zijn punt over de Fortis-locatie hier duidelijk gemaakt 
heeft en dat hij dat nog een keer schriftelijk kan doen. Dat loopt dus in elk geval niet weg. Het is wel 
gebruikelijk dat bij de grote ontwikkelingen, tegen de tijd dat het concreet genoeg is, dat er informatie in 
de buurt wordt gegeven. Daar moet men echter niet op blindvaren, want de deelgemeente is daartoe niet 
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verplicht. Dat gaat wel eens een keer fout, wanneer dat net in die fase wordt gedaan als alles al is 
afgetimmerd. 
 
De heer Van Vugt vraagt: het is dus niet zo, als hij bezwaar maakt tegen een bepaald plan (bij een 
bestemmingsplanprocedure), hij dan automatisch te weten komt dat er een bouwvergunning verleend 
wordt. De voorzitter antwoordt dat hij dat echt zelf moet bijhouden. 
 
De heer Van Vugt zegt dat hij (mondeling) een aantal vragen en een aantal bezwaren had. Hij vraagt of het 
de bedoeling is dat hij dit ook schriftelijk doet. De voorzitter antwoordt: 'dat zou kunnen maar het hoeft 
niet, want daar is deze avond voor belegd'. De heer Mutsaers vult aan dat het wel verstandig is dat te doen. 
De heer Van Vugt vraagt, als hij een aantal bezwaren heeft, of hij die dan separaat moet maken, of dat dit 
in één brief kan. De heer Mutsaers antwoordt: gewoon in één brief, goed beargumenteerd en erbij zetten 
op welk element van het bestemmingsplan; als het maar helder is. 
 
De heer Mutsaers verzoekt de presentielijst aan hem te retourneren. 
 
De heer Boers vraagt wat beter is: individueel of als groep bezwaar maken; wat zet de argumenten het 
meest kracht bij? De voorzitter durft daar niets over te zeggen. Wat wel vaak zo is, als je het als groep 
doet, dan beleeft men het vaak als één straat en dan beleeft men dat heel snel als NIMBY. De reactie van 
de heer Meijer is 'doe het als groep'. Maar de voorzitter kan zich ook voorstellen, dat als men het 
individueel doet, dat men dan én op argumenten ingaat (en doe dat niet in kopie van de hele straat, zodat 
alleen de naam veranderd is en de inhoud exact hetzelfde is): probeert u echt vanuit zichzelf zo goed 
mogelijk aan te geven wat de argumenten zouden kunnen zijn voor het gebied.         
 
De voorzitter dankt allen voor hun betrokkenheid en de genomen moeite. Wellicht ziet ze hen wél  terug, 
ze neemt aan dat haar collega er volgende keer weer is. Ze herhaalt dat de bewoners altijd welkom zijn op 
het deelgemeentekantoor. De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 
 
Na de vergadering overhandigt mevrouw Jansse de heer Mutsaers haar lijst met handtekeningen van 
personen, waar ze eerder in deze bijeenkomst over gesproken heeft. (Lijst bijgevoegd) 
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Burgemeester en wethouders hebben op 9 december 2003 kennis genomen van de 
inspraakreacties en het advies van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek terzake. 
Het college besloot in verband hiermede het voorontwerp bestemmingsplan als volgt aan te 
passen: 
 
1 Op de plankaart de nieuwe wegverbinding tussen de Achillesstraat en Ledastraat schrappen en 

de betreffende bestemming “verblijfsgebied” vervangen door de bestemming “erf”. 
2 Op de plankaart ten aanzien van de bestemming WL/WG langs de Grindweg de aanduiding 

H=18 veranderen in H=16.5, terwijl de aanduiding H=9 verandert in H=11. 
3 In de toelichting (tabel pagina 21) het woord “voorlopige” schrappen, zowel bij Argonautenweg 

als bij Grindweg. 
4 Op de plankaart de zaksloot langs het Hermespad intekenen met de bestemming “water”. 
5 Aan de voorschriften (artikel 1) toevoegen het begrip lintbebouwing en de omschrijving ervan, te 

weten : 
 “Kleinschalige, vrijwel aaneengesloten bebouwing, waarvan de hoofdgebouwen in één rij 

parallel aan de ontsluitingsweg liggen.” 
6 Aan voorschriften (artikel 2 lid 2b) toevoegen de zinsnede : “, uiteraard met inachtneming van 

eventuele andere bebouwingsnormen voor de gronden in kwestie.” 
7 In de voorschriften (artikel 6 lid 4) regelen dat een hoofdgebouw in de bestemming 

“lintbebouwing” niet dieper mag zijn dan 21 meter in één bouwlaag, doch niet dieper dan 18 
meter in meerdere bouwlagen. 

8 De topografische ondergrond van de plankaart en kadastrale kaart up-to-date maken op het 
punt van bestaande bebouwing. 

9 Op de plankaart voor de hoekwoningen Dirk Swarteveldplein 1 en 12 een extra bouwdiepte 
(10,5 meter in plaats van 8,5 meter) toestaan over 2 bouwlagen. 
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 B. JURIDISCH PLAN 
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Voorschriften behorende bij het ontwerp-bestemmingsplan 110 Morgen, gemeente Rotterdam 
 
 
 
Inleidende bepalingen 
artikel 1   - begripsbepalingen 
artikel 2   - algemene bepalingen 
 
globale bestemmingen 
artikel 2A - uitwerking globale bestemmingen 
artikel 3   - woondoeleinden (UW) 
artikel 4   - gemengde doeleinden (UW) 
 
gedetailleerde bestemmingen 
artikel 5   - woningen, laagbouw/ woningen, gestapeld 
artikel 6   - lintbebouwing  
artikel 7   - woningen, gestapeld I/II/III 
artikel 8   - woningen, laagbouw  
artikel 9   - gemengde bebouwing 
artikel 10  - maatschappelijke voorzieningen 
artikel 11  - stallingsgarages 
artikel 12  - verblijfsgebied  
artikel 13  - verkeersgebied 
artikel 14  - verzamelweg  
artikel 15  - water 
artikel 16  - groenaanleg 
artikel 17  - tuin / II / III 
artikel 18  - erf 
artikel 19  - speel- en sportvoorzieningen (niet overdekt) 
artikel 20  - speelterrein 
artikel 21  - waterkering 
artikel 22A - archeologisch waardevol gebied 
 
overige bepalingen 
artikel 22   - algemene vrijstellingen 
artikel 23   - wijziging van het plan 
artikel 24   - gebruik 
artikel 25   - overgangsbepalingen 
artikel 26   - strafbepaling 
artikel 27   - naamgeving 
 
 
Lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij de "voorschriften 110 Morgen" 
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Artikel 1  - begripsbepalingen 
 
Aanbouw (uitbouw) 
Een vergroting van het hoofdgebouw aan de gevel (s). 
 
Achtertuin 
Tuingedeelte gelegen achter de achtergevel bouwgrens (en de denkbeeldige lijn getrokken in het verlengde 
hiervan). 
 
Bebouwingsnormen 
De normen aangegeven in de voorschriften en/of plankaart waaraan bebouwing dient te voldoen. 
 
Bebouwingspercentage 
Een percentage dat aangeeft hoeveel van het oppervlak van een bouwperceel door gebouwen mag worden 
ingenomen. 
 
Bedrijven 
De bedrijven welke genoemd zijn in de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze voorschriften 
Hieronder worden niet begrepen zoneringsplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 41 Wet geluidhinder, 
zoals deze luidt op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerp van dit bestemmingsplan, evenmin 
als sexinrichtingen en andere bedrijfsmatig geëxploiteerde functies welke in dit bestemmingsplan niet van 
de bestemming “bedrijven” zijn voorzien. 
 
Bestemmingsgrens 
Een als zodanig verklaarde lijn op de plankaart die de grens vormt van een bepaalde bestemming. 
 
Bestemmingsvlek 
Een vlek met eenzelfde bestemming. 
 
Bouwgrens 
Een als zodanig verklaarde lijn op de plankaart welke niet door gebouwen mag worden overschreden.  
 
Bouwhoogte/goothoogte 
a. bouwhoogte (nokhoogte): de hoogte van een bouwwerk tussen peil en het hoogste punt van het 
bouwwerk, antennes, schoorstenen, dakranden, liftopbouwen, lichtkoepels e.d. niet meegerekend; 
b. goothoogte: de hoogte van een bouwwerk tussen peil en de horizontale snijlijn van gevel- en 
dakvlak. 
 
(Bouw)laag 
Het tussen twee opeenvolgende vloeren gelegen voor verblijf geschikt deel van een gebouw. 
Een kap/schuin dakvlak, vliering, zolder, souterrain, alsmede een dakopbouw binnen het theoretisch profiel 
van een kap, worden niet als een bouwlaag aangemerkt. 
 
(Bouw)perceel 
Een bepaald kadastraal perceel grond waarop bebouwing is toegestaan (water wordt niet hiertoe 
gerekend). 
 
Bouwverordening 
Bouwverordening Rotterdam 1993, zoals deze luidt op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerp 
van dit bestemmingsplan. 
 
Bouwwerk 
Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of 
indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 
 
Bruto vloeroppervlak  (b.v.o.) 
Het vloeroppervlak van een bouwwerk, inclusief niet direct voor het hoofddoel bruikbare ruimten 
(bijvoorbeeld bij een productiebedrijf of winkel, de magazijn-, expeditie- en kantoorruimten). 
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Bijgebouw 
Vrijstaand gebouw dat door constructie en/of afmetingen ondergeschikt is aan een hoofdgebouw gelegen 
op hetzelfde perceel. 
 
Contour, 20 KE 
Hieronder wordt verstaan de geluidszone rond Rotterdam Airport, welke begrensd wordt door de 20 KE 
contour voor de grote luchtvaart (berekend in het kader van het MER rapport nieuwe inrichting Rotterdam 
Airport d.d. december 1999), zoals aangegeven op de plankaart behorende bij dit bestemmingsplan. 
 
Detailhandel 
Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ter verkoop, het verkopen en/of leveren van 
goederen aan personen die de goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending overwegend anders 
dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 
 
Erf 
Terrein ten behoeve van de ontsluiting van de aanliggende bebouwing, voor parkeren , groenvoorzieningen 
en waterlopen. 
 
Gebouw 
Een bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt. 
 
Gestapelde woningen 
Woningen, gestapeld met woningen (soms ook gestapeld met andere functies, welke dan in de 
bestemmingsomschrijving vermeld dienen te zijn). 
 
Gevaarlijke stoffen 
Een stof of preparaat dat krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en 
preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid van de Wet milieugevaarlijke 
stoffen, zoals deze luidt op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerp van dit bestemmingsplan. 
 
Hoofdgebouw 
Gebouw dat door zijn constructie en/of afmeting als dominant is aan te merken ten opzichte van de 
bijbehorende bijgebouwen gelegen op hetzelfde perceel. 
 
Horeca 
Inrichtingen welke dranken en spijzen voor gebruik ter plaatse verstrekken, incl. afhaalcentra. 
 
Kap 
Een dakopbouw met schuine zijden waarbij de hellingshoek tenminste 20 en ten hoogste 60 graden 
bedraagt. 
 
Kantoren 
Gebouwen (gedeelte van -) ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden van administratieve aard. 
 
Kleinschalige speeltoestellen 
Speeltoestellen niet hoger dan 4 meter. 
 
Laagbouw woningen 
Woningen, niet gestapeld met woningen of andere functies. Woonwagens c.q. woonwagenstandplaatsen 
worden niet hieronder begrepen. 
 
Lintbebouwing 
Kleinschalige, vrijwel aaneengesloten bebouwing, waarvan de hoofdgebouwen in één rij parallel aan de 
ontsluitingsweg liggen. 
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Maatschappelijke voorzieningen 
Voorzieningen op het gebied van onderwijs, religie, cultuur, gezondheidszorg, maatschappelijke en 
publieke dienstverlening. 
 
Milieudeskundige 
De directeur van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond of de daarvoor in de plaats tredende instantie 
welke door burgemeester en wethouders wordt aangewezen. 
 
Oorspronkelijke zij-/achtergevel 
De zij- resp. achtergevel op het tijdstip van oplevering van het pand. 
 
Openbaar nutsvoorzieningen 
Op het openbare leidingennet aangesloten voorzieningen op het gebied van de distributie van gas, water 
en electriciteit, blokverwarming, (riool)gemalen. 
 
Peil (straat-) 
- voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse 
van de kruin van de weg; 
- voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst : de hoogte van het 
terrein ter plaatse van de hoofdtoegang tot het bouwwerk, zoals die door of namens burgemeester en 
wethouders wordt vastgesteld. 
Indien een bouwwerk aan meer dan één weg wordt gebouwd, is het peil van de hoogstgelegen weg 
maatgevend. 
 
Publieke dienstverlening 
Bestuursorganen van de overheid en de daaraan gekoppelde ambtelijke diensten ten behoeve van de 
beleidsvoorbereiding en -uitvoering, alsmede publieke diensten zoals politie, brandweer, reinigingsdiensten, 
gezondheidsdiensten. 
 
Sexinrichtingen 
Inrichtingen voor het bedrijfsmatig leveren van goederen en diensten van porno-erotische aard. 
 
Situ (in -) 
In de oorspronkelijke archeologische context/aardlaag 
 
Souterrain 
Een gebruiksruimte in een gebouw, welke ruimte zich gedeeltelijk ondergronds bevindt. 
 
Stallingsgarage 
Een garage voor de stalling van een (motor)voertuig (NB : dit betreft dus geen autoherstelinrichting). 
 
Straatmeubilair 
Voorzieningen ten behoeve van de weggebruiker, zoals verkeersborden, straatverlichting, zitbanken, 
plantenbakken, e.d. 
 
Tuin 
Terrein ten behoeve van de aanleg van groenvoorzieningen, met de daarbij behorende verharding (paden, 
terrassen) en vijvers en dat in overwegende mate niet voor bebouwing in aanmerking komt. 
 
Uitstekende delen aan gebouwen 
Erkers, luifels, balkons, galerijen, dakoverstekken, overkragende verdiepingen e.d.  
 
Verblijfsgebied 
Wegen, met de daarbij behorende voorzieningen zoals parkeerplaatsen, voet- en/of fietspaden, 
groenstroken en kunstwerken (bruggen, duikers), met als primaire functie de afwikkeling van het 
buurtverkeer (indicatie verkeersintensiteit maximaal 2.450 motorvoertuigen per etmaal). 

 



 
 
83 

 

 
Verkeersgebied 
Wegen, met de daarbij behorende voorzieningen zoals parkeerplaatsen, voet- en/of fietspaden, trambanen, 
watergangen, groenstroken, middenbermen en kunstwerken (bruggen, duikers), met als primaire functie de 
afwikkeling van het wijkverkeer (indicatie verkeersintensiteit 2.450 - 12.000 motorvoertuigen per etmaal). 
 
Verzamelweg 
Wegen, met de daarbij behorende voorzieningen zoals parkeerplaatsen, voet- en/of fietspaden, trambanen, 
watergangen, groenstroken, middenbermen en kunstwerken (bruggen, viaducten, duikers), met als 
primaire functie het ontsluiten van de stadsdelen en het bundelen van het lokale bestemmingsverkeer, 
opdat de verblijfs- en verkeersgebieden zoveel mogelijk ontlast worden (indicatie verkeersintensiteit 10.000 
- 30.000 motorvoertuigen per etmaal). 
 
Vrije vloeroppervlakte 
Vloeroppervlakte waarboven zich een vrije hoogte bevindt van tenminste 2,1 meter. 
 
Water 
Sloten, singels, vijvers e.d. ten behoeve van de waterberging, alsmede de aan- en afvoer van 
oppervlaktewater met de daarbij behorende voorzieningen zoals bruggen, beschoeiingen, duikers, 
aanlegsteigers e.d. 
 
Waterstaatsdoeleinden 
Voorzieningen ten behoeve van de waterkering en stroomgeleiding, zoals dijken, dammen, beschoeiingen, 
kademuren, taluds, onderhoudswegen e.d. 
 
Wet geluidhinder 
De Wet geluidhinder zoals deze luidt op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerp voor dit 
bestemmingsplan. 
 
Wet op de Ruimtelijke Ordening 
De Wet op de Ruimtelijke Ordening zoals deze luidt op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerp 
voor dit bestemmingsplan. 
 
Winkels 
Detailhandelsvestigingen voor de verrichting van diensten aan of ten behoeve van particulier c.q. 
eindconsument. 
 
Woningwet 
De Woningwet zoals deze luidt op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerp voor dit 

bestemmingsplan. 
 
Zelfstandige praktijkruimte 
Een werkruimte, welke geen onderdeel uitmaakt van een woning, voor de uitoefening van administratieve 
werkzaamheden, maatschappelijke voorzieningen, alsmede voor bedrijven t/m categorie 1 van de lijst van 
bedrijfsactiviteiten behorende bij deze voorschriften. 
 
Zoneringsplichtige inrichtingen 
Inrichtingen als bedoeld in artikel 41 Wet geluidhinder, zoals deze luidt op het tijdstip van ter inzage legging 
van het ontwerp van dit bestemmingsplan. 
 
Zijtuin 
Tuingedeelte gelegen tussen de denkbeeldige lijnen getrokken in het verlengde van de voor- en 
achtergevel bouwgrenzen. 
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Artikel 2 - algemene bepalingen 
 
1. Wijze van meten 
a. De bouwhoogte van een bouwwerk wordt gemeten vanaf peil tot het hoogste punt van het bouwwerk 

(antennes, schoorstenen, liftopbouwen, lichtkoepels e.d. worden hierbij niet meegerekend). 
 De goothoogte wordt gemeten vanaf peil tot de horizontale snijlijn van het gevel- en dakvlak. De 

hoogte wordt gemeten vanaf peil, tenzij elders in de voorschriften anders is bepaald. 
b. Het grondoppervlak van een bouwwerk wordt gemeten aan de gevel buitenwerks op 1 meter boven 

peil, met dien verstande dat dakoverstekken, uitkragende verdiepingen, balkons e.d. dieper dan 0,5 
meter worden meegerekend. 

c. De breedte van een gebouw wordt gemeten van de buitenkant van de ene zijgevel tot de buitenkant 
van de andere zijgevel , dan wel van hart tot hart van de gemeenschappelijke scheidingsmuren. 
Indien de zijgevels niet evenwijdig aan elkaar lopen, dient het gemiddelde te worden genomen van 
de grootste en kleinste breedte. 

d. Het meten van de afstand tussen twee gebouwen geschiedt van gevel tot gevel op 1 meter boven 
peil, op het punt waar de gebouwen het dichtst bij elkaar liggen. 

e. Het meten van de afstand van een bouwwerk tot een bepaalde grenslijn dient te geschieden op het 
punt waar het bouwwerk en bedoelde grenslijn het dichtst bij elkaar liggen. 

f. Het meten van de breedte van een bouwperceel geschiedt van de ene kadastrale zijerfgrens tot de 
andere, waar beide kadastrale grenslijnen de perceelsgrens aan de wegzijde snijden. 

g. Voor het bepalen van het maximum aantal bouwlagen, wordt een souterrain, zolder,vliering, kap 
resp. een dakopbouw binnen het theoretische profiel van een kap, niet als een bouwlaag 
aangemerkt. 

 
2. Bebouwingsnormen 
a. Ten aanzien van de toegestane bebouwing op een bepaalde bestemmingsvlek, gelden de 

bebouwingsnormen vermeld op de plankaart, tenzij in deze voorschriften anders is bepaald. 
b. Ingeval voor gronden met een gedetailleerde bouwbestemming geen maximum 

bebouwingspercentage op de plankaart is ingeschreven, mogen bedoelde gronden geheel worden 
bebouwd, uiteraard met inachtneming van eventuele andere bebouwingsnormen voor de gronden in 
kwestie. 

c. Ingeval op de plankaart of in deze voorschriften een maximum aantal toegestane bouwlagen is 
vermeld, wordt voor het berekenen van de maximum goothoogte uitgegaan van 3 meter per 
bouwlaag, met dien verstande dat voor de begane grondlaag een hoogte van 4 meter mag worden 
aangehouden, indien deze bestemd zal worden voor een andere functie dan wonen. 

d. Een souterrein mag niet hoger reiken dan 2 meter boven peil. 
e. Voor woongebouwen mag het verschil tussen goot- en nokhoogte niet meer bedragen dan 7 meter. 
f. Gebouwen mogen worden afgedekt met een kap/schuin dakvlak, hetzij met een dakopbouw, in alle 

gevallen binnen het theoretisch profiel van een kap, tenzij elders in deze voorschriften anders is 
bepaald. 

g. Dakkapellen op laagbouw woningen zijn toegestaan, mits : 
 - niet breder dan 2/3 deel van de breedte van het voordakvlak of een naar de weg of het   

openbaar   groen gekeerd dakvlak, met dien verstande dat zij tenminste 0,5 meter afstand tot de 
zijkant van het dakvlak dienen aan te houden; op andere dakvlakken dienen zij meer dan 0,5 
meter tot de zijkant van het dakvlak aan te houden; 

 - de bovenzijde tenminste 0,5 meter onder de nok van het pand blijft; 
 - de voorzijde tenminste 1 meter terugligt ten opzichte van de gevel; 
 - niet meer dan één dakkapel in het voordakvlak van het hoofdgebouw wordt gerealiseerd. 

 Op een aanbouw aan een laagbouw woning is een dakkapel alleen toegestaan op het achterdakvlak. 
h. Ingeval gebouwde parkeervoorzieningen zijn toegestaan, mogen zij zowel bovengronds, als geheel 

of gedeeltelijk ondergronds gerealiseerd worden, tenzij elders in deze voorschriften anders is 
bepaald. 

i. Onder gebouwen is ondergronds één bouwlaag toegestaan, tenzij in deze voorschriften anders is 
bepaald. 
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3. Geluidhinder 
a. Zoneplichtige wegen in de zin van de Wet geluidhinder mogen niet meer dan twee rijstroken tellen 

(op- en afritten en voorsorteerstroken worden hierbij niet meegeteld); een uitzondering hierop geldt 
voor de Jasonweg, welke 4 rijstroken mag tellen. 

b. Binnen de 20 KE contour, zoals aangegeven op de plankaart, mag bij vervangende nieuwbouw het 
aantal woningen niet toenemen ten opzichte van het aantal bestaande woningen op het tijdstip van 
ter inzage legging van het ontwerp van dit bestemmingsplan. 

 
4. Bouwverordening; uitsluiting aanvullende werking 
 Bij globale bestemmingen heeft de bouwverordening geen aanvullende werking voor wat betreft de 

rooilijnbepalingen. 
 
Artikel 2A  - Uitwerking globale bestemmingen 
 
1. Burgemeester en wethouders moeten overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening het plan uitwerken voor wat betreft de gronden met de bestemmingen 
"woondoeleinden UW" (artikel 3) en “gemengde doeleinden” (artikel 4) van deze voorschriften. 

 
2 Bouwen is niet toegestaan anders dan overeenkomstig een onherroepelijk goedgekeurd 

uitwerkingsplan. 
 
3 Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bouwverbod genoemd in het 

vorige lid ten behoeve van een bouwplan dat past in een in voorbereiding zijnd uitwerkingsplan , na 
ontvangst van een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland als 
bedoeld in het tweede lid van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, tenzij G.S. hebben 
verklaard dat voor een uitwerkingsplan geen goedkeuring nodig is en tegen de uitwerking geen 
zienswijzen zijn ingediend. 

 Alvorens een uitwerkingsplan vast te stellen, dan wel een verklaring van geen bezwaar aan te vragen 
ten behoeve van een bouwplan dat past in een in voorbereiding zijnd uitwerkingsplan, stellen 
burgemeester en wethouders belanghebbenden gedurende vier weken in de gelegenheid eventuele 
zienswijzen tegen de voorgenomen uitwerking schriftelijk aan hun college kenbaar te maken. 

 De hierop betrekking hebbende stukken liggen daartoe gedurende genoemde termijn ter inzage, na 
voorafgaande bekendmaking. 

 
 
Artikel 3  - woondoeleinden UW 
 
Bestemmingsregeling 
1. De gronden aangewezen voor "woondoeleinden UW" zijn bestemd voor: 
 
a. woningen, al dan niet gestapeld, met de daarbij behorende aanbouwen en bijgebouwen; 
b. gebouwde parkeervoorzieningen 
c. openbaar nutsvoorzieningen; 
d. verblijfsgebied; 
e water; 
f. groenaanleg; 
g. tuin; 
h. erf. 
i. archeologische waardevol gebied (als bedoeld in artikel 22A), voor zover de gronden mede als 

zodanig zijn aangewezen. 
 
1.1. Voor zover de gronden op de plankaart mede zijn aangewezen als archeologisch waardevol gebied, 

is het bepaalde in artikel 22A mede van toepassing. 
 
UItwerkingsnormen 
2. Bij de uitwerking (overeenkomstig artikel 2A) van de in het eerste lid bedoelde bestemming , dienen 

de op de plankaart aangegeven uitwerkingsnormen in acht genomen te worden, alsmede de 
volgende uitwerkingsregels : 

2.1 In afwijking van de maximum bouwhoogte vermeld op de plankaart (14 meter ; tabel 
uitwerkingsnormen), mag ten hoogste 30 % van de woningen een bouwhoogte tussen 14 en 20 
meter hebben. 
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Artikel 4  - gemengde doeleinden UW 
 
Bestemmingsregeling 
 
1. De gronden aangewezen voor “gemengde doeleinden UW” zijn bestemd voor : 
a. gemengde bebouwing , met combinaties van de volgende functies : 
 gestapelde woningen, winkels, horeca, maatschappelijke voorzieningen, zelfstandige praktijkruimten, 

openbaar nutsvoorzieningen, gebouwde parkeervoorzieningen, alsmede bedrijven t/m categorie 1 
van de lijst van bedrijfsactiviteiten, behorende bij deze voorschriften; 

b. woningen, al dan niet gestapeld, met de daarbij behorende aanbouwen en bijgebouwen ; 
c. maatschappelijke voorzieningen; 
d. bedrijven t/m categorie 2 van de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze voorschriften; 
e. openbaar nutsvoorzieningen; 
f. gebouwde parkeervoorzieningen; 
g. verblijfsgebied; 
h. verkeersgebied 
i. water; 
j. groenaanleg; 
k. tuin; 
l. erf. 
m. archeologische waardevol gebied (als bedoeld in artikel 22A), voor zover de gronden mede als 

zodanig zijn aangewezen. 
 
1.1. Voor zover de gronden op de plankaart mede zijn aangewezen als archeologisch waardevol gebied, 

is het bepaalde in artikel 22A mede van toepassing. 
 
Uitwerkingsnormen 
3. Bij de uitwerking (overeenkomstig artikel 2A) van de in het eerste lid bedoelde bestemming , dienen 

de op de plankaart aangegeven uitwerkingsnormen in acht genomen te worden, alsmede de 
volgende uitwerkingsregels : 

3.1 Gestapelde woningen en zelfstandige praktijkruimten zijn toegestaan op alle verdiepingen, terwijl 
winkels, bedrijven, horeca, maatschappelijke voorzieningen en openbaar nutsvoorzieningen zowel op 
de begane grond als op de tweede bouwlaag zijn toegestaan. 

3.2 Winkels en horeca-inrichtingen mogen per eenheid niet groter zijn dan 250 m2 b.v.o. 
3.2 In afwijking van de maximum bouwhoogte op de plankaart (14 meter ; tabel uitwerkingsnormen), 

mag ten hoogste 20 % van de woningen een bouwhoogte tussen 14 en 20 meter hebben. 
 
 
Artikel 5 – woningen, laagbouw / woningen, gestapeld 
 
Bestemmingsregeling 
1. De gronden aangewezen voor “woningen laagbouw / woningen, gestapeld” zijn bestemd voor : 
a. laagbouw en/of gestapelde woningen, met de daarbij behorende aanbouwen, bijgebouwen, groen- 

en (gebouwde) parkeervoorzieningen, alsmede ontsluitingswegen; 
b. “waterkering” (als bedoeld in artikel 21), waar zulks op de plankaart is aangegeven. 
c. archeologische waardevol gebied (als bedoeld in artikel 22A), voor zover de gronden mede als 

zodanig zijn aangewezen. 
 
1.1 Voor zover de bestemming woningen, laagbouw / woningen, gestapeld samenvalt met de 

bestemming waterkering, is het bepaalde in artikel 21 lid 2 en 3 (waterkering) van overeenkomstige 
toepassing. 

1.2 Voor zover de gronden op de plankaart mede zijn aangewezen als archeologisch waardevol gebied, 
is het bepaalde in artikel 22A mede van toepassing. 

 
Bouwregeling 
2. Op de gronden als bedoeld in het eerste lid, mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de 

aldaar genoemde functies. 
2.1 In afwijking van de maximum toegestane bouwhoogte zoals aangegeven op de plankaart, mogen 

laagbouw woningen niet hoger zijn dan 10 meter. 
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2.2 De op de plankaart aangegeven bouwgrens mag niet door gebouwen worden overschreden, 
behoudens ten behoeve van uitstekende delen aan gebouwen, mits niet dieper dan 1,5 meter uit de 
gevel en ten minste 2,2 meter boven maaiveld. 

 
Gebruiksregeling 
3. Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden 

beroep/bedrijf, mits : 
a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij ten hoogste 30 % van de vrije 

vloeroppervlakte van de woning wordt gebruikt voor beroeps-/bedrijfsactiviteiten; 
b. het voor de bedrijfsuitoefening opgesteld vermogen niet meer bedraagt dan 5 kiloWatt op de begane 

grond, resp. 1,5 kiloWatt op de verdieping; 
c. er niet meer dan 10 liter samengeperste gassen resp. niet meer dan 25 liter gevaarlijke stoffen (niet 

zijnde samengeperste gassen) in de woning aanwezig zijn; 
d. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en 

repareren van motorvoertuigen; 
e. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van de bedrijfsactiviteiten; 
f. de woning niet wordt voorzien van reclame-uitingen. 

 
NB 
Voor zover de gronden als bedoeld in het eerste lid op de plankaart nader zijn aangeduid als “keurstrook”, 
is de Keur van het hoogheemraadschap van Schieland mede van toepassing. 

 
Artikel 6 - lintbebouwing 
 
Bestemmingsregeling 
1 De gronden aangewezen voor "lintbebouwing" zijn bestemd voor : 
a. laagbouw woningen, met de daarbij behorende aanbouwen, bijgebouwen, gebouwde 

parkeervoorzieningen, ontsluitingspaden en groenvoorzieningen; 
b. “waterkering” (als bedoeld in artikel 21), waar zulks op de plankaart is aangegeven. 
c. archeologische waardevol gebied (als bedoeld in artikel 22A), voor zover de gronden mede als 

zodanig zijn aangewezen. 
 
1.1 Voor zover de bestemming lintbebouwing samenvalt met de bestemming waterkering, is het 

bepaalde in artikel 21 lid 2 en 3 (waterkering) van overeenkomstige toepassing. 
1.2 Voor zover de gronden op de plankaart mede zijn aangewezen als archeologisch waardevol gebied, 

is het bepaalde in artikel 22A mede van toepassing. 
 
Bouwregeling 
2 Op de gronden als bedoeld in het eerste lid mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de 

aldaar genoemde functies, alsmede bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke passen in een tuin, 
zoals een pergola, keermuur, gebouwd terras, trap, kunstmatige vijver, onoverdekt zwembad . 

 
 bouwperceel 
3 Per perceel is één woning toegestaan. 
3.1 De op de plankaart aangegeven bouwgrenzen mogen niet door gebouwen worden overschreden, 

behoudens ten behoeve van uitstekende delen aan gebouwen , mits niet dieper dan 1,5 meter uit de 
gevel en ten minste 2,2 meter boven maaiveld. 

3.2 Een gebouwd terras mag niet hoger reiken dan 0,2 meter boven maaiveld. 
 
 hoofdgebouwen 
4 Een hoofdgebouw mag niet hoger zijn dan 10 meter; de begane grondlaag mag niet dieper dan 21 

meter zijn, daarboven gelegen bouwlagen niet dieper dan 16,5 meter. In afwijking hiervan mag voor 
de 4 woningen aan de Grindweg voorlopig nummer 67 de begane grondlaag maximaal 15 meter 
diep zijn over een breedte van 7,5 meter, doch niet dieper dan 25 meter over een breedte van 4 
meter. 

4.1 Bij een kavelbreedte van 15 meter of meer, dient een hoofdgebouw tenminste 3 meter afstand tot de 
zijerfgrenzen met een aangrenzend bouwperceel aan te houden. 

4.2 De hellingshoek van een schuin dakvlak op een aanbouw dient overeen te komen met die van de 
kap/schuin dakvlak van het hoofdgebouw. 
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 bijgebouwen 
5 Bijgebouwen zijn toegestaan tot een maximum oppervlak van 50 m2 per woning. 
5.1 De goot- resp. nokhoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 2,7 meter resp. 4 meter bedragen. 
5.2 In afwijking van het bepaalde in lid 5 en 5.1 mag de nokhoogte van het bijgebouw (koetshuis) 

behorende bij Huize Bergsteijn (Grindweg naast nummer 19) ten hoogste 6 meter bedragen en het 
oppervlak niet meer dan 100 m2. 

 
Gebruiksregeling 
6. Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden 

beroep/bedrijf, mits : 
a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij ten hoogste 30 % van de vrije 

vloeroppervlakte van de woning wordt gebruikt voor beroeps-/bedrijfsactiviteiten; 
b. het voor de bedrijfsuitoefening opgesteld vermogen niet meer bedraagt dan 5 kiloWatt op de begane 

grond, resp. 1,5 kiloWatt op de verdieping; 
c. er niet meer dan 10 liter samengeperste gassen resp. niet meer dan 25 liter gevaarlijke stoffen (niet 

zijnde samengeperste gassen) in de woning aanwezig zijn; 
d. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en 

repareren van motorvoertuigen; 
e. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van de bedrijfsactiviteiten; 
f. de woning niet wordt voorzien van reclame-uitingen. 
 
 
6.1 Het gedeelte van het perceel dat niet bebouwd wordt, mag uitsluitend worden gebruikt als tuin, 

alsmede voor de ontsluiting van het perceel. 
6.2 Een plat dak van een aanbouw mag niet worden gebruikt als dakterras. 
6.3 Bijgebouwen mogen slechts worden gebruikt als berging voor huishoudelijke doeleinden, alsmede 

voor de stalling van motorvoertuigen. Een uitzondering hierop geldt voor het koetshuis behorende bij 
Huize Bergsteijn dat tevens mag worden gebruikt als woning en zelfstandige praktijkruimte. 

 
NB 
Voor zover de gronden als bedoeld in het eerste lid op de plankaart nader zijn aangeduid als “keurstrook”, 
is de Keur van het hoogheemraadschap van Schieland mede van toepassing. 
 
 
Artikel 7 - woningen gestapeld I/II /III 
 
Bestemmingsregeling 
1.  De gronden aangewezen voor "woningen gestapeld I" zijn bestemd voor : 
a. gestapelde woningen (incl. inpandige bergingen/garageboxen); 
b. archeologische waardevol gebied (als bedoeld in artikel 22A), voor zover de gronden mede als 

zodanig zijn aangewezen. 
 
1.1. Voor zover de gronden op de plankaart mede zijn aangewezen als archeologisch waardevol gebied, 

is het bepaalde in artikel 22A mede van toepassing. 
 
2. De gronden aangewezen voor "woningen gestapeld II" zijn bestemd voor : 
a. gestapelde woningen (incl. inpandige bergingen/garageboxen) met gemeenschappelijke 

voorzieningen voor de bewoners, zoals keuken-, kantine-, recreatie-, verpleegruimten, alsmede voor 
gebouwde parkeervoorzieningen, de daarbij behorende groenvoorzieningen en ontsluitingswegen. 

 
3. De gronden aangewezen voor "woningen gestapeld III" zijn bestemd voor : 
a. gestapelde woningen (incl. inpandige bergingen/garageboxen), geheel of ten dele op een gebouwde 

parkeervoorziening, alsmede voor parkeerdek, hellingbanen, ontsluitingswegen en 
groenvoorzieningen; 

 
Bouwregeling 
4. Op de in het eerste, tweede en derde lid bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten 

behoeve van de aldaar genoemde functies. 
4.1 Afdekking van de woningen met een kap is niet toegestaan. 
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Gebruiksregeling 
5. Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden 

beroep/bedrijf, mits : 
a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij ten hoogste 30 % van de vrije 

vloeroppervlakte van de woning wordt gebruikt voor beroeps-/bedrijfsactiviteiten; 
b. het voor de bedrijfsuitoefening opgesteld vermogen niet meer bedraagt dan 5 kiloWatt op de begane 

grond, resp. 1,5 kiloWatt op de verdieping; 
c. er niet meer dan 10 liter samengeperste gassen resp. niet meer dan 25 liter gevaarlijke stoffen (niet 

zijnde samengeperste gassen) in de woning aanwezig zijn; 
d. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en 

repareren van motorvoertuigen; 
e. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van de bedrijfsactiviteiten; 
f. de woning niet wordt voorzien van reclame-uitingen. 
 
NB 
Voor zover de gronden als bedoeld in het eerste lid op de plankaart nader zijn aangeduid als “keurstrook”, 
is de Keur van het hoogheemraadschap van Schieland mede van toepassing. 
 
 
Artikel 8 - woningen laagbouw 
 
Bestemmingsregeling 
1. De gronden aangewezen voor "woningen laagbouw" zijn bestemd voor : 
a. laagbouw woningen, met de daarbij behorende aanbouwen en (inpandige) stallingsgarages; 
b. archeologische waardevol gebied (als bedoeld in artikel 22A), voor zover de gronden mede als 

zodanig zijn aangewezen. 
 
1.1. Voor zover de gronden op de plankaart mede zijn aangewezen als archeologisch waardevol gebied, 

is het bepaalde in artikel 22A mede van toepassing. 
 
Bouwregeling 
2. Op de in het eerste lid bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de 

aldaar genoemde functies. 
2.1 Afdekking van de woningen met een kap is niet toegestaan, waar zulks op de plankaart is 

aangegeven. 
 
Gebruiksregeling 
3. Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden 

beroep/bedrijf, mits : 
a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij ten hoogste 30 % van de vrije 

vloeroppervlakte van de woning wordt gebruikt voor beroeps-/bedrijfsactiviteiten; 
b. het voor de bedrijfsuitoefening opgesteld vermogen niet meer bedraagt dan 5 kiloWatt op de begane 

grond, resp. 1,5 kiloWatt op de verdieping; 
c. er niet meer dan 10 liter samengeperste gassen resp. niet meer dan 25 liter gevaarlijke stoffen (niet 

zijnde samengeperste gassen) in de woning aanwezig zijn; 
d. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en 

repareren van motorvoertuigen; 
e. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van de bedrijfsactiviteiten; 
f. de woning niet wordt voorzien van reclame-uitingen. 
 
3.1 Het platte dak van een aanbouw mag niet als dakterras worden gebruikt. 
 
 
Artikel 9 – gemengde bebouwing 
 
Bestemmingsregeling 
1. De gronden aangewezen voor "gemengde bebouwing" zijn bestemd voor : 
a. maatschappelijke voorzieningen en/of zelfstandige praktijkruimten, op de begane grond; 
b. woningen, op de verdiepingen. 
c. archeologische waardevol gebied (als bedoeld in artikel 22A), voor zover de gronden mede als 

zodanig zijn aangewezen. 
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1.1. Voor zover de gronden op de plankaart mede zijn aangewezen als archeologisch waardevol gebied, 
is het bepaalde in artikel 22A mede van toepassing. 

 
Bouwregeling 
2. Op de in het eerste lid bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de 

aldaar genoemde functies. 
 
Gebruiksregeling 
3. Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden 

beroep/bedrijf, mits : 
a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij ten hoogste 30 % van de vrije 

vloeroppervlakte van de woning wordt gebruikt voor beroeps-/bedrijfsactiviteiten; 
b. het voor de bedrijfsuitoefening opgesteld vermogen niet meer bedraagt dan 5 kiloWatt op de begane 

grond, resp. 1,5 kiloWatt op de verdieping; 
c. er niet meer dan 10 liter samengeperste gassen resp. niet meer dan 25 liter gevaarlijke stoffen (niet 

zijnde samengeperste gassen) in de woning aanwezig zijn; 
d. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en 

repareren van motorvoertuigen; 
e. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van de bedrijfsactiviteiten; 
f. de woning niet wordt voorzien van reclame-uitingen. 
 
 
Artikel 10 - maatschappelijke voorzieningen 
 
Bestemmingsregeling 
1. De gronden aangewezen voor "maatschappelijke voorzieningen" zijn bestemd voor : 
a. maatschappelijke voorzieningen, met daarbij behorende (gebouwde) parkeervoorzieningen en erf; 
b. archeologische waardevol gebied (als bedoeld in artikel 22A), voor zover de gronden mede als 

zodanig zijn aangewezen. 
 
1.1. Voor zover de gronden op de plankaart mede zijn aangewezen als archeologisch waardevol gebied, 

is het bepaalde in artikel 22A mede van toepassing. 
 
Bouwregeling 
2. Op de in het eerste lid bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de 

aldaar genoemde functies. 
2.1 In afwijking van de op de plankaart aangegeven maximum bouwhoogte, mogen kerktorens niet 

hoger zijn dan 30 meter. 
 
 
Artikel 11 - stallingsgarages 
 
Bestemmingsregeling 
1. De gronden aangewezen voor "stallingsgarages" zijn bestemd voor : 
a. garages voor de stalling van (motor)voertuigen; 
b. archeologische waardevol gebied (als bedoeld in artikel 22A), voor zover de gronden mede als 

zodanig zijn aangewezen. 
 
1.1. Voor zover de gronden op de plankaart mede zijn aangewezen als archeologisch waardevol gebied, 

is het bepaalde in artikel 22A mede van toepassing. 
 
Bouwregeling 
2. Op de in het eerste lid bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de 

aldaar genoemde functie. 
2.1 De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter. 
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Artikel 12 - verblijfsgebied 
 
Bestemmingsregeling 
1. De gronden aangewezen voor "verblijfsgebied" zijn bestemd voor : 
a. verblijfsgebied; 
b. uitstekende delen aan gebouwen die toegelaten zijn krachtens een aangrenzende bouwbestemming; 
c. archeologische waardevol gebied (als bedoeld in artikel 22A), voor zover de gronden mede als 

zodanig zijn aangewezen. 
 
1.1. Voor zover de gronden op de plankaart mede zijn aangewezen als archeologisch waardevol gebied, 

is het bepaalde in artikel 22A mede van toepassing. 
 
Bouwregeling 
2. Op de in het eerste lid bedoelde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens : 
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke passen in de bestemming, zoals straatmeubilair, abri’s, 

huisvuilcontainers (al dan niet ondergronds) e.d.; 
b. uitstekende delen aan gebouwen, mits niet dieper dan 2 meter uit de gevel en tenminste 2,2 meter 

boven maaiveld. 
 
 
Artikel 13 - verkeersgebied 
 
Bestemmingsregeling 
1. De gronden aangewezen voor "verkeersgebied" zijn bestemd voor : 
a. verkeersgebied. 
b. “waterkering “(als bedoeld in artikel 21), waar zulks op de plankaart is aangegeven. 
c. uitstekende delen aan gebouwen die toegelaten zijn krachtens een aangrenzende bouwbestemming. 
d. archeologische waardevol gebied (als bedoeld in artikel 22A), voor zover de gronden mede als 

zodanig zijn aangewezen. 
 
1.1 Voor zover de bestemming verkeersgebied samenvalt met de bestemming waterkering, is het 

bepaalde in artikel 21 lid 2 en 3 (waterkering) van overeenkomstige toepassing. 
1.2 Voor zover de gronden op de plankaart mede zijn aangewezen als archeologisch waardevol gebied, 

is het bepaalde in artikel 22A mede van toepassing. 
 
Bouwregeling 
2. Op de in het eerste lid bedoelde gronden mag niet worden gebouwd , behoudens : 
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke passen in de functie verkeersgebied, zoals 

straatmeubilair, abri’s, huisvuilcontainers (al dan niet ondergronds); 
b. de ingevolge de functie waterkering toegestane bebouwing; 
c. uitstekende delen aan gebouwen als bedoeld in het eerste lid onder c., mits niet dieper dan 2 meter 

uit de gevel en tenminste 2,2 meter boven maaiveld. 
 
 
Artikel 14 - verzamelweg 
 
Bestemmingsregeling 
1. De gronden aangewezen voor "verzamelweg" zijn bestemd voor : 
a. verzamelweg; 
b. “waterkering” (als bedoeld in artikel 21), waar zulks op de plankaart is aangegeven. 
c. archeologische waardevol gebied (als bedoeld in artikel 22A), voor zover de gronden mede als 

zodanig zijn aangewezen. 
 
1.1 Voor zover de bestemming verzamelweg samenvalt met de bestemming waterkering, is het 

bepaalde in artikel 21 lid 2 en 3 (waterkering) van overeenkomstige toepassing. 
1.2 Voor zover de gronden op de plankaart mede zijn aangewezen als archeologisch waardevol gebied, 

is het bepaalde in artikel 22A mede van toepassing. 
 

 



 
 
92 

 

Bouwregeling 
2. Op de in het eerste lid bedoelde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens : 
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke passen in de functie verzamelweg, zoals straatmeubilair, 

abri’s, geluidsschermen, portalen ten behoeve van de bewegwijzering e.d.; 
b. de ingevolge de functie waterkering toegestane bebouwing. 
 
 
Artikel 15 - water 
 
Bestemmingsregeling 
1. De gronden aangewezen voor "water" zijn bestemd voor : 
a. water; 
b. archeologische waardevol gebied (als bedoeld in artikel 22A), voor zover de gronden mede als 

zodanig zijn aangewezen. 
 
1.1. Voor zover de gronden op de plankaart mede zijn aangewezen als archeologisch waardevol gebied, 

is het bepaalde in artikel 22A mede van toepassing. 
 
Bouwregeling 
2. Op de in het eerste lid bedoelde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens : 
a. in de bestemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van waterbouwkundige aard, 

zoals gemalen, keerwanden, beschoeiingen, duikers en bruggen e.d. 
b. uitstekende delen aan gebouwen, mits niet dieper dan 1,5 meter uit de gevel en tenminste 2,2 meter 

boven maaiveld. 
 
 
Artikel 16 - groenaanleg 
 
Bestemmingsregeling 
1. De gronden aangewezen voor "groenaanleg" zijn bestemd voor : 
a. groenaanleg, speelvoorzieningen, voet- en fietspaden, watergangen ; 
b. uitstekende delen aan gebouwen die toegelaten zijn krachtens een aangrenzende bouwbestemming. 
c. archeologische waardevol gebied (als bedoeld in artikel 22A), voor zover de gronden mede als 

zodanig zijn aangewezen. 
 
1.1. Voor zover de gronden op de plankaart mede zijn aangewezen als archeologisch waardevol gebied, 

is het bepaalde in artikel 22A mede van toepassing. 
 
Bouwregeling 
2. Op de in het eerste lid bedoelde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens : 
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke passen in de functie als bedoeld in het eerste lid onder 

a. , zoals straatmeubilair, abri’s, huisvuilcontainers ( al dan niet ondergronds) , kleinschalige 
speeltoestellen, geluidsschermen, gemalen, bruggen, duikers, beschoeiingen e.d.; 

b. uitstekende delen aan gebouwen als bedoeld in het eerste lid onder b., niet dieper dan 2 meter uit de 
gevel en tenminste 2,2 meter boven maaiveld. 

c. niet voor bewoning bestemde kleine gebouwen voor openbaar nut, verkeer en vervoer, zoals 
gemaalgebouwtjes, telefooncellen, gasdrukregel- en meetstations, wachthuisjes e.d., welke 
gebouwen niet groter mogen zijn 60 m3. 

 
Noot 
Voor zover de gronden als bedoeld in het eerste lid op de plankaart nader zijn aangeduid als “keurstrook”, 
is de Keur van het betrokken waterschap mede van toepassing. 
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Artikel 17 -  tuin / tuin II / tuin III 
 
Bestemmingsregeling 
1. De gronden aangewezen voor “tuin” zijn bestemd voor : 
a. tuin; 
b. uitstekende delen aan gebouwen die toegelaten zijn krachtens een aangrenzende bouwbestemming. 
c. archeologische waardevol gebied (als bedoeld in artikel 22A), voor zover de gronden mede als 

zodanig zijn aangewezen. 
 
1.1. Voor zover de gronden op de plankaart mede zijn aangewezen als archeologisch waardevol gebied, 

is het bepaalde in artikel 22A mede van toepassing. 
 
 
1.2. De gronden aangewezen voor “tuin II ” resp. “tuin III” zijn bestemd voor : 
a. tuin; 
b. uitstekende delen aan gebouwen die toegelaten zijn krachtens een aangrenzende bouwbestemming. 
 
Bouwregeling 
2. Op de voor "tuin" bestemde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens : 
a. in de bestemming tuin passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals pergola’s, keermuren, 

gebouwde terrassen, alsmede hellingbanen en (brand)trappen, waarbij gebouwde terrassen niet 
hoger mogen zijn dan 0,2 meter boven maaiveld; 

b. bergingen behorende bij woningen met een gemeenschappelijke tuin, welke bergingen tezamen niet 
meer dan 25 % van het (oorspronkelijke) oppervlak van de gemeenschappelijke tuin mogen 
innemen; de goot- resp. nokhoogte van de bergingen mag niet meer bedragen dan 2,7 resp. 4 
meter; 

c. uitstekende delen aan gebouwen als bedoeld in het eerste lid onder b., mits niet dieper dan 2 meter 
uit de gevel en tenminste 2,2 meter boven maaiveld; 

d. aanbouwen en bijgebouwen, uitsluitend in de achter- en zijtuin behorende bij laagbouw woningen 
(als bedoeld in artikel 8), met dien verstande dat : 

 
 1. niet meer dan 50 % van het oppervlak van de achtertuin bebouwd mag worden; 
 2. het oppervlak van een bijgebouw niet groter mag zijn dan 18,5 m2; 
 3. de goot- resp. nokhoogte van een bijgebouw niet meer mag bedragen dan 2,7 resp. 4 meter; 
 4. een aanbouw niet hoger mag zijn dan het vloerniveau ( + 15 cm) van de eerste verdieping van het 

hoofdgebouw, met dien verstande dat afdekking met een schuin dakvlak is toegestaan, mits de 
hellingshoek dezelfde is als die van de kap/schuin dakvlak op het hoofdgebouw; 

 5. een aanbouw aan de zijgevel niet breder mag zijn dan 3 meter, gemeten vanaf de oorspronkelijke 
zijgevel; 

 6. een aanbouw aan de achtergevel niet dieper mag zijn dan 3 meter, gemeten vanaf de 
oorspronkelijke achtergevel; 

 7. aanbouwen/bijgebouwen een afstand van tenminste 1 meter tot de denkbeeldige lijn getrokken in 
het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw dienen aan te houden; 

 8. aanbouwen/bijgebouwen een afstand van tenminste 1 meter tot de erfgrens moeten aanhouden 
aan de zijde waar de kavel grenst aan openbaar gebied. 

 
4. Op de voor “tuin II” bestemde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens : 
a. in de bestemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals gebouwde terrassen, 

keermuurtjes, pergola’s e.d. , waarbij gebouwde terrassen niet hoger mogen zijn dan 0,2 meter 
boven maaiveld; 

b. een berging voor fietsen c.q. tuingereedschap , waarvan de bouwhoogte niet meer dan 3 meter en 
het oppervlak niet meer dan 30 m2 mag bedragen; 

c. een luchtbrug tussen gebouwen, ter plaatse van een zodanige aanduiding op de plankaart; 
d. uitstekende delen aan gebouwen, mits niet dieper dan 2 meter uit de gevel en tenminste 2,2 meter 

boven maaiveld. 
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5. Op de voor “tuin III” bestemde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens : 
a. in de bestemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals gebouwde terrassen, 

keermuurtjes, pergola’s e.d. , waarbij gebouwde terrassen niet hoger mogen zijn dan 0,2 meter 
boven maaiveld. 

b. per woning één berging voor fietsen en huisvuilcontainers, elk niet groter dan 4 m2 en niet hoger dan 
2,7 meter. 

c. uitstekende delen aan gebouwen, mits niet dieper dan 2 meter uit de gevel en tenminste 2,2 meter 
boven maaiveld. 

 
Gebruiksregeling 
6. Een plat dak van een aanbouw (aan een laagbouw woning) mag niet worden gebruikt als dakterras. 
6.1 Een bijgebouw als bedoeld in het tweede lid onder d. mag slechts worden gebruikt als berging voor 

huishoudelijke doeleinden, alsmede voor de stalling van personenauto’s. 
 
Noot 
Voor zover de gronden als bedoeld in het eerste lid op de plankaart nader zijn aangeduid als “keurstrook”, 
is de Keur van het betrokken waterschap mede van toepassing. 
 
 
Artikel 18 - erf 
 
Bestemmingsregeling 
1. De gronden aangewezen voor "erf" zijn bestemd voor  
a. erf; 
b. uitstekende delen aan gebouwen die toegelaten zijn krachtens een aangrenzende bouwbestemming. 
c. archeologische waardevol gebied (als bedoeld in artikel 22A), voor zover de gronden mede als 

zodanig zijn aangewezen. 
 
1.1. Voor zover de gronden op de plankaart mede zijn aangewezen als archeologisch waardevol gebied, 

is het bepaalde in artikel 22A mede van toepassing. 
 
Bouwregeling 
2. Op de gronden als bedoeld in het eerste lid mag niet worden gebouwd, behoudens : 
a. in de bestemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals keermuren e.d. 
b. uitstekende delen aan gebouwen, mits niet dieper dan 2 meter uit de gevel en tenminste 2,2 meter 

boven maaiveld. 
 
Noot 
Voor zover de gronden als bedoeld in het eerste lid op de plankaart nader zijn aangeduid als “keurstrook”, 
is de Keur van het betrokken waterschap mede van toepassing. 
 
 
Artikel 19  - speel- en sportvoorzieningen (niet overdekt) 
 
Bestemmingsregeling 
1. De gronden aangewezen voor "speel- en sportvoorzieningen (niet overdekt)" zijn bestemd voor 

onoverdekte speel- en sportvoorzieningen, alsmede voor het daarbij behorende erf. 
 
Bouwregeling 
2. Op de in het eerste lid bedoelde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens in de bestemming 

passende bouwwerken, zoals een kleedgebouwtje, een clubgebouw annex berging, lichtmasten en 
tribunes, met dien verstande dat tribunes niet toegestaan zijn grenzend aan de tuinen van de 
woningen langs de Pieter Rosemondweg. 

2.1 Het maximum bebouwingspercentage voor gronden als bedoeld in het eerste lid bedraagt 20. 
2.2 De maximum bouwhoogte voor gebouwen bedraagt 4 meter. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde , 

mogen niet hoger zijn dan 9 meter, met uitzondering van lichtmasten welke niet hoger mogen zijn 
dan 18 meter. 

2.3 Een clubgebouw annex berging mag niet groter zijn dan 225 m2. 
 

 



 
 
95 

 

 
Artikel 20  - speelterrein 
 
Bestemmingsregeling 
1. De gronden bestemd voor “speelterrein” zijn bestemd voor speelterrein. 
 
Bouwregeling 
2. Op de in het eerste lid bedoelde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens in de bestemming 

passende bouwwerken, zoals een clubgebouw annex berging, alsmede bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, zoals speeltoestellen e.d. 

2.1 Een clubgebouw annex berging als bedoeld in het vorige lid mag niet groter zijn dan 225 m2 en niet 
hoger dan 4 meter. 

2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen niet hoger zijn dan 7 meter. 
 
Noot 
Voor zover de gronden als bedoeld in het eerste lid op de plankaart nader zijn aangeduid als “keurstrook”, 
is de Keur van het betrokken waterschap mede van toepassing. 
 
 
Artikel 21  - waterkering 
 
Bestemmingsregeling 
1. de gronden aangewezen voor “waterkering” zijn bestemd voor : 
a. waterstaatsdoeleinden; 
b. “woningen, laagbouw /gestapelde woningen” (artikel 5) , “lintbebouwing” (artikel 6) , “verkeersgebied” 

(artikel 13), en “verzamelweg” (artikel 14) uitsluitend waar zulks op de plankaart is aangegeven. 
 
Bouwregeling 
2. In afwijking van de bouwregeling voor de bestemmingen genoemd in het eerste lid onder b., mag op 

de betreffende gronden voor zover zij mede voor waterkering zijn bestemd niet worden gebouwd, 
anders dan ten behoeve van de functie waterstaatsdoeleinden. 

2.1 Ten behoeve van de functie waterstaatsdoeleinden als genoemd in het eerste lid onder a. mogen 
worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van waterbouwkundige aard, zoals duikers, 
bruggen, keerwanden en beschoeiingen. 

3. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 2 ten behoeve van 
bouwwerken welke toegelaten zijn krachtens de in het eerste lid onder b. genoemde bestemmingen, 
mits het waterstaatsbelang hierdoor niet wordt geschaad. 

 Hiertoe wint de aanvrager van de vrijstelling het schriftelijk advies in de van de dijkbeheerder, aan de 
hand waarvan burgemeester en wethouders desgewenst voorwaarden kunnen verbinden aan de te 
verlenen vrijstelling ter bescherming van genoemd belang. 

 
 

Artikel 22 A  - archeologisch waardevol gebied 
 

Bestemmingsregeling 
1. De gronden aangewezen voor “archeologisch waardevol gebied” zijn bestemd voor : 
a. behoud van de aan de gronden eigen zijnde archeologische waarden ; 
b. woondoeleinden (UW), gemengde doeleinden (UW), woningen laagbouw / woningen gestapeld, 

lintbebouwing, woningen gestapeld I, woningen laagbouw, gemengde bebouwing, maatschappelijke 
voorzieningen, stallingsgarages, verblijfsgebied, verkeersgebied, verzamelweg, water, groenaanleg, 
tuin, erf (als bedoeld in resp. de artikelen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, voor 
zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd. 

 
Bouwregeling 
2. in afwijking van de bouwregeling voor de bestemmingen genoemd in het eerste lid onder b., mag op 

de betreffende gronden (gebied 1) voor zover zij mede zijn bestemd voor waardevol archeologisch 
gebied niet worden gebouwd, indien hiertoe bouwwerkzaamheden (incl. heien en slaan van 
damwanden) dienen te worden verricht die dieper reiken dan 3 meter beneden Nieuw Amsterdams 
Peil. 
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Vrijstelling 
3. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bouwverbod als bedoeld in het 

vorige lid, nadat de aanvrager van de bouwvergunning aan burgemeester en wethouders een rapport 
heeft overgelegd, waarin de archeologische waarde van het betreffende terrein, naar het oordeel van 
genoemd college, in voldoende mate is vastgesteld. 

 Aan een vrijstelling kunnen ieder geval de volgende voorschriften worden verbonden : 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten in 

de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van opgravingen; of 
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige 

van het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam of een ander op archeologisch gebied 
deskundig bureau. 

 
Aanlegvergunning 
4. Binnen het op de plankaart als gebied 1 aangegeven archeologisch waardevol gebied (met 

uitzondering van bestaande weg- en leidingcunetten), is het verboden om zonder of in afwijking van 
een voorafgaande schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van burgemeester en wethouders 
graafwerkzaamheden (geen bouwwerkzaamheden zijnde) uit te voeren of te doen c.q. te laten 
uitvoeren die dieper reiken dan 3 meter beneden Nieuw Amsterdams Peil. 

 Binnen het op de plankaart als gebied 2 aangegeven archeologisch waardevol gebied (met 
uitzondering van bestaande weg- en leidingcunetten) is het verboden zonder of in afwijking van een 
aanlegvergunning graafwerkzaamheden (geen bouwwerkzaamheden zijnde) uit te voeren of te doen 
c.q. te laten uitvoeren over een terreinoppervlak groter dan 200 m2 en dieper dan 0,5 meter beneden 
maaiveld. 

 Zulks geldt niet voor werken en werkzaamheden gericht op het normale onderhoud en beheer van 
de betreffende gronden en evenmin voor werken en werkzaamheden welke in uitvoering waren ten 
tijde van het van kracht worden van dit bestemmingsplan. 

4.1 Aanlegvergunning kan worden verleend nadat de aanvrager van de aanlegvergunning aan 
burgemeester en wethouders een rapport heeft overgelegd, waarin de archeologische waarde van 
het betreffende terrein, naar het oordeel van genoemd college in voldoende mate is vastgesteld. 

 Aan een aanlegvergunning kunnen ieder geval de volgende voorschriften worden verbonden : 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten in 

de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van opgravingen; of 
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige 

van het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam of een ander op archeologisch gebied 
deskundig bureau. 

 
 
Artikel 22  - algemene vrijstellingen 
 
1. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van de bepalingen in dit bestemmingsplan: 

 
a. ten aanzien van de maximum toegestane bouwhoogte (in de artikelen 5, 7, 9, 10 , al dan niet in 

combinatie met artikel 2 lid 2a) van een gebouw, indien een geringe overschrijding (niet meer dan 4 
meter) hiervan nodig is voor de bouw van technische voorzieningen welke noodzakelijk zijn voor het 
doelmatig functioneren van het gebouw, zoals liftschachten, lichtkoepels, 
luchtverversingsapparatuur e.d. 

 
b. ingeval het bij uitzetting van een bouwplan op het terrein wenselijk blijkt de bouwgrenzen in geringe 

mate te overschrijden (niet meer dan 1 meter) voor de gronden met de bestemmingen 
“lintbebouwing” (artikel 6 lid 3.1) en “woningen, laagbouw / woningen, gestapeld (artikel 5 lid 2.2), 
mits hierdoor de bestemmingsgrens niet wordt overschreden. 
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Artikel 23 - wijziging van het plan 
 
1. Burgemeester en wethouders kunnen overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat : 
 
a. de bestemmingen “maatschappelijke voorzieningen” en “erf” voor de gronden welke nader op de 

plankaart zijn aangeven met de hoofdletter A, worden vervangen door de bestemmingen  
“woningen, gestapeld I” , “tuin” , “erf” of “verblijfsgebied” , ingeval geen behoefte meer bestaat aan 
gebruik van de gronden ten behoeve van eerstgenoemde functie. 

 Het bebouwingspercentage mag niet hoger zijn dan 50, terwijl de bouwhoogte niet meer mag 
bedragen dan 9 meter. Niet meer dan 50 woningen mogen worden gebouwd. Het parkeren ten 
behoeve van de woningen dient inpandig en/of op eigen terrein te geschieden. 

 
b. de bestemming “verblijfsgebied” voor de gronden welke nader op de plankaart zijn aangegeven met 

de hoofdletter B, wordt vervangen door de bestemming “woningen, gestapeld III” ingeval de 
ontsluiting van de woningen met deze bestemming welke geprojecteerd zijn ten zuiden van de 
Minosstraat zal geschieden via een gebouwde parkeervoorziening, één en ander onder voorwaarde 
dat de aangrenzende gronden met de bestemming “speelterrein” resp. “speel- en sportvoorzieningen 
(niet overdekt)” per auto bereikbaar blijven. 

 Voor de gronden waarop de wijzigingsbevoegdheid betrekking heeft, zullen dezelfde 
bebouwingsnormen gelden als voor de aangrenzende vlek met de bestemming “woningen, 
gestapeld III”, te weten een maximum bouwhoogte van 32 meter en een maximum 
bebouwingspercentage van 100. 

 
c. de bestemming “erf” voor de gronden welke op de plankaart nader zijn aangegeven met de 

hoofdletter C geheel of gedeeltelijk wordt vervangen door de bestemming “groenaanleg”, nadat 
gebleken is dat aan de parkeereis voor de woningen op de aangrenzende gronden met de 
bestemming “woningen, gestapeld III” op eigen terrein kan worden voldaan. 

 
d. de grens van de bestemming “erf” ten hoogste 10 meter teruggelegd mag worden ten gunste van de 

bestemmingen “maatschappelijke voorzieningen” en “woningen, gestapeld II”, indien zulks ten 
behoeve van een bouwplan wenselijk blijkt, mits een strook met de bestemming “erf” van ten minste 
3 meter breedte resteert. 

 
e. de bestemmingen “tuin” , “tuin II”, “groenaanleg” resp. “erf” omgezet kunnen worden in de 

(aangrenzende) bestemming “woningen, gestapeld I” resp. “woningen, gestapeld II”, indien zulks 
wenselijk is voor de bouw van een liftschacht ten behoeve van een woongebouw, mits het oppervlak 
van de liftschacht niet groter zal zijn dan 12 m2. 

 
2. Alvorens een wijzigingsplan vast te stellen, stellen burgemeester en wethouders belanghebbenden 

gedurende vier weken in de gelegenheid zienswijzen tegen het ontwerp-wijzigingsplan schriftelijk aan 
hun college kenbaar te maken. 

 De hierop betrekking hebbende stukken liggen daartoe gedurende genoemde termijn ter inzage, na 
voorafgaande bekendmaking. 

 
 
Artikel 24 - gebruik 
 
1 Het is verboden de in dit bestemmingsplan gelegen onbebouwde gronden en de in het plan gelegen 

bouwwerken geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te laten gebruiken of in gebruik te geven op een 
wijze of tot een doel, strijdig met de daaraan in het plan gegeven bestemming(en) en/of het volgens 
de voorschriften uitsluitend toegestane gebruik, dan wel met de uit deze voorschriften voortvloeiende 
aard van de bebouwing. 

 
2. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in het eerste lid, indien strikte 

toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door 
dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 
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Artikel 25 - overgangsbepalingen 
 
 Overgangsbepalingen ten aanzien van bouwwerken 
1. Bouwwerken, welke bestaan op het tijdstip van de ter inzage legging van het ontwerp van dit 

bestemmingsplan, dan wel daarna gebouwd worden of kunnen worden gebouwd met inachtneming 
van het bepaalde in de Woningwet en die afwijken of zouden afwijken van dit plan, mogen op 
voorwaarde dat de bestaande afwijkingen van dit plan niet worden vergroot en behoudens 
onteigening overeenkomstig de wet: 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. na verwoesting door een calamiteit worden herbouwd, mits de bouwvergunning wordt aangevraagd 

binnen twee jaar nadat deze calamiteit heeft plaatsgevonden. 
 
 Overgangsbepaling ten aanzien van het gebruik 
2. Het ten tijde van het van kracht worden van dit bestemmingsplan bestaande gebruik van 

onbebouwde gronden en van bouwwerken dat in strijd is met dit bestemmingsplan mag worden 
voortgezet en zodanig worden gewijzigd dat het in dezelfde, als wel in mindere mate strijdigheid met 
dit bestemmingsplan oplevert. 

 
 Uitzonderingen op de overgangsbepaling 
3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het tijdstip van ter 

inzage legging van het ontwerp van dit bestemmingsplan, doch zijn gebouwd in strijd met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat 
bestemmingsplan. 

4. Het tweede lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat bestemmingsplan. 

 
 
Artikel 26 - strafbepaling 
Overtreding van het bepaalde in het eerste lid van het artikel "gebruik", wordt aangemerkt als een strafbaar 
feit in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
 
 
Artikel 27 - naamgeving 
Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de naam "voorschriften 110 Morgen". 
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Lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij de voorschriften 110-Morgen    
 
 
Gebruik is gemaakt van de bedrijvenlijst uit de VNG brochure “Bedrijven en milieuzonering” 1992 
De toegelaten bedrijfsactiviteiten zijn ingedeeld in twee categorieën: 
 
categorie 1  inrichtingen welke door hun aard en invloed op de omgeving in principe toelaatbaar zijn 

onder, tussen of onmiddellijk naast woongebouwen, verspreid door de wijk of buurt. 
 
categorie 2  inrichtingen welke door hun aard en invloed op de omgeving in principe toelaatbaar zijn 

tussen of onmiddellijk naast woongebouwen, echter doorgaans geconcentreerd in een wijk- 
of buurtgedeelte. 

 
 
Toelichting op de gebruikte afkortingen: 
 
v.c.  verwerkingscapaciteit 
n.e.g.  niet elders genoemd 
o.c.  opslagcapaciteit 
p.c.  productiecapaciteit 
p.o.  productieoppervlak 
MVA  mega volt ampère 
 
 
 

 



 SBI-
code 

  Omschrijving  Afstanden 

 

volgnumme
r 

 

geur sto
f geluid gevaar 

grootst
e 
afstan
d 

categorie 

01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING 
T.B.V. DE LANDBOUW       

0141.1  hoveniersbedrijven 10 10 10 10 10 1 

15 - VERVAARDIGING VAN 
VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN       

1581 0 Broodfabrieken, brood- en 
banketbakkerijen:       

1581 1 - v.c. < 2500 kg meel/week 30 10 30 10 30 2 
1593 
t/m 
1595 

 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 0 30 2 

18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; 
BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT       

182  Vervaardiging van kleding en -
toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 30 30 2 

20 - 
HOUTINDUSTRIE EN 
VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN 
HOUT, RIET, KURK E.D. 

      

205  Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 30 30 0 30 2 

22 - 
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 
REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN 
MEDIA 

      

2222.6  Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 

2223 A Grafische afwerking 10 0 10 0 10 1 

2223 B Binderijen 30 0 30 0 30 2 

2224  Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2 

2225  Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 2 

223  Reproduktiebedrijven opgenomen media 10 0 10 0 10 1 

24 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE 
PRODUKTEN       

2442 0 Farmaceutische produktenfabrieken:       

2442 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 30 2 

28 - 
VERVAARD. VAN PRODUCTEN VAN 
METAAL  

(EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.) 
      

2851 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:       

2851 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, 
verzinken, verkoperen ed) 30 30 100 50 30 2 

33 - 
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN 
OPTISCHE APPARATEN EN 
INSTRUMENTEN 

      

33 A Fabrieken voor medische en optische 
apparaten en instrumenten e.d. 30 0 30 0 30 2 

36 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN 
OVERIGE GOEDEREN N.E.G.       

362  Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2 

363  Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2 

50 - 
HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 
MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS 

      

501, 
502, 
504 

 Handel in auto's en motorfietsen, 
reparatie- en servicebedrijven 10 0 30 10 30 2 

5020.4 B Autobeklederijen 10 10 10 10 10 1 
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5020.5  Autowasserijen 10 0 30 0 30 2 
503, 
504  Handel in auto- en motorfietsonderdelen 

en -accessoires 0 0 30 10 30 2 

51 - GROOTHANDEL EN 
HANDELSBEMIDDELING       

5121  Grth in akkerbouwprodukten en 
veevoeders 30 30 30 30 30 2 

5122  Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2 
5125, 
5131  Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en 

consumptie-aardappelen 30 30 30 30 30 2 

5132, 
5133  Grth in vlees, vleeswaren, 

zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30 30 30 2 

5134  Grth in dranken 0 0 30 0 30 2 

5135  Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2 

5136  Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 30 2 

5137  Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 30 2 
5138, 
5139  Grth in overige voedings- en 

genotmiddelen 10 10 30 30 30 2 

514  Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2 

5156  Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 30 2 

5162  Grth in machines en apparaten 0 0 30 0 30 2 

517  Overige grth (bedrijfsmeubels, 
emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30 0 30 2 

52 - DETAILHANDEL EN REPARATIE 
T.B.V. PARTICULIEREN       

527  Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's 
en motorfietsen) 10 0 10 10 10 1 

55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN 
DRANKENVERSTREKKING       

5552  Cateringbedrijven 30 0 10 10 30 2 

60 - VERVOER OVER LAND       

6022  Taxibedrijven, taxistandplaatsen 0 0 30 0 30 2 

64 - POST EN TELECOMMUNICATIE       

641  Post- en koeriersdiensten 0 0 30 0 30 2 

642 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 0 10 1 

642 B TV- en radiozendstations (zie ook tabel 
2: zendinstallaties) 0 0 10 30 30 2 

71 - 
VERHUUR VAN 
TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, 
ANDERE ROERENDE GOEDEREN 

      

711  Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 30 2 

714  Verhuurbedrijven voor roerende 
goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 2 

72 - COMPUTERSERVICE- EN 
INFORMATIETECHNOLOGIE       

72 A Computerservice- en 
informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10 0 10 1 

74 - OVERIGE ZAKELIJKE 
DIENSTVERLENING       

7481.3  Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 10 30 2 

7484.4  Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 10 1 

90 - MILIEUDIENSTVERLENING       

9000.3 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:       

9000.3 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-
afval 10 10 30 10 30 2 

91 - DIVERSE ORGANISATIES       

9301.2  Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 30 2 

9301.3 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 30 2 

9301.3 B Wasserettes, wassalons 10 0 10 0 10 1 
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9302  Kappersbedrijven en 
schoonheidsinstituten 0 0 10 0 10 1 

9303 0 Begrafenisondernemingen:       

9303 1 - uitvaartcentra 0 0 10 0 10 1 

9304  Badhuizen en sauna-baden 10 0 30 0 30 2 

9305 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 0 10 1 
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              C. BIJLAGEN 

 



 
 
104 

 

 



 
 
105 

 

Bijlage 1. Checklist sociale veiligheid 
 
Checklist emancipatoire aandachtspunten in stedenbouwkundige plannen (Checklist-Van Eys) 
 
Deel 1 - De woonomgeving 
 
Routes van de voordeur van de woning naar voorzieningen (winkelcentra, scholen, buurt- en clubhuizen, 
halteplaatsen OV) dienen overzichtelijk te zijn en ‘s avonds verlicht. 
Binnenterreinen dienen ‘s avonds te zijn verlicht dan wel afsluitbaar, zodat ze alleen voor omwonenden 
toegankelijk zijn. 
Bergingen dienen integraal in (steden)bouwkundige plannen te worden verwerkt, waarbij: 
de toegang goed is verlicht 
de situatie t.o.v. de woning overzichtelijk is bij bergingen die buiten het bouwblok zijn gelegen. 
Parkeergarages dienen inbraakvrij en afsluitbaar te zijn, waarbij toegangsdeuren gemakkelijk en snel 
hanteerbaar zijn. De ligging t.o.v. de woning overzichtelijk en goed verlicht. 
Parkeerterreinen moeten zoveel mogelijk aansluiten op de directe woonomgeving, waarbij lange afstanden 
tussen de woning en parkeerplaats worden vermeden. De parkeerplaats en de route er naar toe moeten 
overzichtelijk en goed verlicht zijn. 
 
 
Deel 2 - De buurt, de wijk, de stad 
 
Voorzieningen zodanig spreiden dat de afstand van de woning tot winkelcentra, scholen, buurt- en 
clubhuizen en halteplaatsen OV zo klein mogelijk is. 
Fiets- en looproutes dienen zo kort mogelijk te zijn. Niet te vermijden routes door parken en bossen moeten 
zonder omwegen overzichtelijk en goed verlicht zijn, en bij voorkeur gekoppeld aan routes voor auto’s en 
openbaar vervoer. In dit geval moeten fiets- en looproutes zichtbaar zijn vanaf de weg. 
Waar tunnels en onderdoorgangen niet te vermijden zijn, dienen ze extra goed te zijn verlicht en gekoppeld 
aan drukke veilige plekken. 
Bij plaatsing van straatmeubilair (kiosken, plantenbakken, telefooncellen, enz.) moet het straatbeeld 
overzichtelijk te zijn gelegen. 
Halteplaatsen OV dienen op zo kort mogelijke afstand van de woning te liggen, goed verlicht te zijn en open 
en overzichtelijk te zijn gelegen. 
Groenvoorzieningen: Noodzakelijke fiets- en looproutes als bedoeld in 1.1 en 2.2 dienen overzichtelijk te 
zijn. Bomen en struiken mogen dit overzicht niet belemmeren. 
Openbare verlichting dient voldoende te zijn afgestemd op gebruik van de openbare ruimte door 
voetgangers en fietsers. (Niet afsluitbare) Binnenterreinen dienen ‘s avonds te worden verlicht. 
Aspecten van emancipatie en sociale veiligheid moeten in een aparte paragraaf bij (steden)bouwkundige 
en woonomgevingsplannen te worden verwoord. 
 

 



 
 
106 

 

 



 
 
107 

 

Bijlage 2. Besluit hogere waarden voor wegverkeerslawaai 
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Bijlage 3 

 


