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1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding tot en doel van de planontwikkeling 
 
In december 2000 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op basis van de Wet 
Ziekenhuisvoorzieningen een lange termijn huisvestingsplan en een aanvraag ontvangen voor de 
praktisch volledig vervangende nieuwbouw van het academisch medisch centrum op de bestaande 
locatie Hoboken. Deze aanvraag is ingediend door het Erasmus MC, waar het Academisch Ziekenhuis 
Rotterdam (AZR) en de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (FGG) van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) in zijn opgegaan. 
 
Bij de voorbereidingen en als onderdeel van de fusie van de Daniel den Hoed Kliniek met het 
Erasmus MC, officieel per 1 januari 1995, is een plan ontwikkeld en bij de overheid ingediend voor 
nieuwbouw van de Daniel den Hoed Kliniek op het Hoboken-complex. Deze planontwikkeling en 
beoordeling speelden gelijktijdig met het plan voor de noodzakelijke renovatie van het Dijkzigt. 
 
Bij de beoordeling van de plannen werd van overheidswege gewezen op het ontbreken van een 
integrale (beleidsmatige) beschouwing op de noodzakelijke vernieuwing van de huisvesting van het 
academisch ziekenhuis. Daarom is in 1998 gekeken of deze twee initiatieven niet beter gecombineerd 
zouden kunnen worden tot een plan voor integrale (gefaseerde) nieuwbouw van het gehele medisch 
complex. Dit met uitzondering van de recent gerealiseerde delen, zoals het Sophia kinderziekenhuis. 
Eén en ander heeft geleid tot het lange termijn huisvestingsplan en de aanvraag voor de eerste 
nieuwbouwtranche. In 2003 heeft het Erasmus MC een verklaring van behoefte ontvangen voor de 
eerste nieuwbouwtranche van het ministerie van VWS. 
 
In bestuurlijk overleg tussen het Erasmus MC en de gemeente Rotterdam is besloten gezamenlijk te 
werken aan een ontwikkelingsvisie voor Hoboken, om zo de nieuwbouwplannen optimaal te integreren 
in de stedelijke omgeving. De herontwikkeling van het Erasmus MC biedt namelijk kansen die 
aansluiten op de ruimtelijke en economische ambities van de stad. De grote verandering van het 
academisch ziekenhuis als bedrijf en als gebouw is voor de gemeente aanleiding geweest om zich te 
beraden op de toekomstige positie van het complex in de stad en de te volgen ruimtelijk-economische 
strategie. De sloop-nieuwbouwoperatie is het moment om het complex beter deel te laten uitmaken 
van de omliggende stad.  
 
De ontwikkelingsvisie Hoboken (gemeente Rotterdam en Erasmus MC, Rotterdam, februari 2002) is 
onderschreven door de toenmalige commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken in januari 2002. 
De ontwikkelingsvisie vormt de onderlegger voor het onderhavige bestemmingsplan Hoboken. Het 
vigerende bestemmingsplan Dijkzigt dateert van juni 1990. 
 

 
Overzicht medisch complex en universiteit 
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1.2 Gekozen planopzet 
 
Voor Hoboken is een planvorm gekozen die zowel flexibiliteit biedt in de uitwerking als voldoende 
rechtszekerheid geeft aan de betrokken bewoners en andere belanghebbenden in het plangebied. 
De gekozen planvorm verschilt voor het medisch complex en het gebied ten oosten hiervan, namelijk 
het Museumpark en de bebouwing aan de Westersingel. Voor het gebied ten oosten van het medisch 
complex is gekozen voor een hoofdzakelijk conserverend bestemmingsplan als het gaat om rooilijnen 
en hoogtes. Dit geldt vooral voor de bebouwing langs de culturele as, de villabebouwing en de 
bouwwerken in het Museumpark. Reden hiervoor is dat de bebouwing aan de Westersingel en de 
villabebouwing historisch waardevol is en naar verwachting in de nabije toekomst benoemd wordt als 
beschermd stadsgezicht. Het gedetailleerd vastleggen van de gewenste situatie in het Museumpark is 
nodig om het park zoveel mogelijk open te houden zodat het goed kan functioneren als openbare 
ruimte in de binnenstad. 
 
Het medisch complex is in het bestemmingsplan vastgelegd in hoogtes en bestemmingen. Het gaat 
hier om een globale eindbestemming die voldoende flexibiliteit biedt om de transformatie van het 
medisch complex de komende jaren mogelijk te maken. Tegelijkertijd worden op de plankaart en in de 
voorschriften randvoorwaarden opgenomen die de komende decennia een rol spelen bij de 
transformatie van het complex. Tijdens de planontwikkeling van de verschillende bouwvelden wordt de 
uitwerking getoetst aan de hand van een kwaliteitsplan (opgesteld door de gemeente in 
samenwerking met het Erasmus MC). Dit plan behelst onder meer een studie naar uitgangspunten 
voor architectuur en massaopbouw van het complex en uitgangspunten voor de openbare ruimte van 
complex en omgeving. Het kwaliteitsplan maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan en zal als 
zodanig worden vastgesteld. 
 
1.3 Vigerende bestemmingsplannen 
 
In het plangebied vigeert het volgende bestemmingsplan: 
 
Bestemmingsplan Dijkzigt 
Vastgesteld door de gemeenteraad d.d.: 28 juni 1990 
Goedgekeurd door G.S. van Zuid-Holland d.d.: 23 oktober 1990 
 
1.4 Ligging en begrenzing 
 
Het plangebied ligt in de binnenstad van Rotterdam, op de rechter Maasoever. Het plangebied wordt 
omringd door het Oude Westen, Delfshaven, het Scheepvaartkwartier en Cool. 
 
In het gebied zelf en in de directe omgeving zijn veel voorzieningen aanwezig: culturele 
voorzieningen, onderwijsinstellingen, medische voorzieningen, maatschappelijke voorzieningen, 
winkels, horeca, etc. De ligging van de wijk in het centrum van Rotterdam maakt de wijk populair als 
woongebied en als vestigingsgebied voor allerhande bedrijven. 
 
Het plan wordt in het westen begrensd door de ‘s-Gravendijkwal, in het noorden door de 
Rochussenstraat, in het oosten door de Westersingel en in het zuiden door de Westzeedijk. 
 
De plangrenzen zijn zo gekozen dat het plan aansluit op de vigerende bestemmingsplannen Het Oude 
Westen, Middelland-Zuid/Coolhaven, Scheepvaartkwartier en Cool. 
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Ligging en begrenzing plangebied Hoboken 
 
1.5 Bouwplanning 
 
De vervangende nieuwbouw van het medisch complex is een project van de lange adem dat zich in 
belangrijke mate richt op een visie voor de lange termijn. De nieuwbouw van het complex van het 
Erasmus MC vindt grofweg plaats in de periode 2007 tot en met 2020. Tot 2014 gaat het om de bouw 
van de eerste tranche: 75% van het programma. De fasering heeft het karakter van een 
‘oprolscenario’; pas bouwdelen slopen als vervangende nieuwbouw gereed is. Na 2020 komen sloop 
en (her)invulling van de zones langs Westzeedijk en ‘s-Gravendijkwal aan de orde.  
 
De eerste activiteiten zijn reeds gestart in 2003 . Toen is een begin gemaakt met de uitvoering van 
‘fase 0’, de fase die vooraf gaat aan de eigenlijke nieuwbouw van het Erasmus MC. In fase 0 worden 
de maatregelen genomen om de bouw mogelijk te maken, zoals de sloop van gebouwdelen, het 
omleggen van leidingen en logistieke stromen en de bouw van interim-voorzieningen. Onderdeel 
hiervan is het tijdelijk (maar wél voor meer dan 10 jaar!) verleggen van de hoofdentree van het 
Erasmus MC naar de kant van de ‘s-Gravendijkwal, gekoppeld aan een circuit om te kunnen 
voorrijden vanaf het Droogleever Fortuynplein. In 2006 wordt deze entree in gebruik genomen.  
 
1.6 Eigendomssituatie 
 
Het westelijk deel van het plangebied waar het medisch complex gevestigd is, is eigendom van het 
Erasmus MC. Het gebied ten noorden van het medisch complex is eigendom van de gemeente, 
evenals het Museumpark en de diverse verkeers- en verblijfsgebieden in het gebied. Het oostelijk deel 
van het plangebied, de bebouwing aan de Westersingel en de villabebouwing, wordt gekenmerkt door 
versnipperd eigendom. 
 
1.7 Planologische en bestuurlijke randvoorwaarden 
 
Een aantal randvoorwaarden voor ontwikkeling wordt gesteld door diverse stedelijke en regionale 
beleidsnota’s en plannen. Zij vormen het grote kader voor de verdere ontwikkeling van Hoboken en 
worden hieronder kort samengevat. Het betreft het “Streekplan Rijnmond”, “Ruimtelijk Plan Rotterdam 
2010” (RPR 2010), beleidsnota “Verkeer en Vervoer”, convenant “Startprogramma Duurzaam Veilig 
Verkeer”, “Woonstadbeleid Rotterdam”, “Milieu op z’n plek”, “Binnenstadsplan Rotterdam 2000 – 
2010”, “Ontwikkelingsvisie Waterfront” en het “Intentiedocument Duurzaam en Gezond Ontwikkelen”.  

Oude Westen 

Scheepvaartkwartier 

Cool 

Delfshaven 
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De “Ontwikkelingsvisie Hoboken” (2002) vormt de inhoudelijke onderlegger voor dit bestemmingsplan 
en komt in deze paragraaf niet apart aan de orde. De uitgangspunten uit deze ontwikkelingsvisie 
komen uitgebreid aan de orde in hoofdstuk 3: planbeschrijving. 
 
Streekplan Rijnmond (1996) 
Het “Streekplan Rijnmond” kent drie hoofddoelstellingen, op het gebied van milieu 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 vrijetijdsmilieu 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 
stadsgebied. Dit gebied is bedoeld voor woonbebouwing, openbare en bijzondere bebouwing, 
bebouwing ten behoeve van nijverheids-, handels- en ambachtsbedrijven alsmede voor recreatieve 
voorzieningen, wegen, waterlopen en andere openbare voorzieningen. 
 
Ruimtelijk Plan Rotterdam 2010 (2001) 
Voor de gehele gemeente Rotterdam is een ruimtelijk plan gemaakt dat betrekking heeft op de 
periode tot 2010. De “Ontwikkelingsvisie Hoboken” en dit bestemmingsplan Hoboken biedt de stad 
kansen om enkele algemene ambities te realiseren die verwoord zijn in het RPR 2010, namelijk: 
Een gevarieerde en aantrekkelijke stad: een betere leefkwaliteit door onder meer verbetering van  
openbare ruimte, goede verbindingen, goede voorzieningen (onderwijs en zorg), verbetering van  
leefbaarheid en milieu. 
Centrum in de Zuidvleugel: versterking van de positie van Rotterdam in de zuidvleugel door goede  
bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen zoals het Erasmus MC, door versterking en  
uitbreiding van dit voorzieningenaanbod in het goed bereikbare stadscentrum. Een concentratie van 
voorzieningen op knooppunten zorgt voor een waardevolle economische spin-off. 
Europese stad met een wereldhaven: de ontwikkeling van het kenniscentrum Erasmus MC sluit aan  
bij het streven naar een meer gedifferentieerde grootstedelijke diensteneconomie. De medische sector  
is van belang voor internationale congressen en het bijbehorende zakelijk toerisme.  
Daarnaast kan dit bestemmingsplan het Erasmus MC ruimte bieden aan haar ambitie om in een keten 
van voorzieningen kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg te bieden en de ontwikkeling ervan te 
bevorderen. Deze ambitie leidt tot een vernieuwing van de zorg die in de functionele en ruimtelijke 
ordening van het complex verwezenlijkt wordt. 
 
Verkeers- en vervoersplan Rotterdam (2003) 
Het VVPR is een gemeentelijke vertaling van het Regionale Verkeers- en Vervoersplan dat op 15 
december 2003 is vastgesteld. Nieuwe beleidsaccenten zijn het invullen van het concept Deltanet :het 
toekomstige vervoersnetwerk van de Deltametropool en het vervoersnetwerk dat past bij de 
zuidvleugel als netwerkstad. Tegelijkertijd wordt een nieuwe manier van denken over 
mobiliteitsnetwerken geïntroduceerd, waarbij auto en OV elkaar meer aanvullen dan beconcurreren en 
waarbij de knopen in de vervoersnetwerken een cruciale rol spelen. 
 
Daarnaast wordt voor een zevental stedelijke hoofdroutes het principe “Bundelen, Ordenen en 
Inpassen” uitgewerkt. De bundels worden op een dusdanige wijze ingepast dat zo weinig mogelijk 
verkeer in woongebieden terecht komt. De leefbaarheid rond de wegen wordt gewaarborgd of waar 
nodig verbeterd. Hoboken vormt op de bundel Vaanweg-Pleinweg de entree van de Rotterdamse 
binnenstad. 
 
De aanwezige parkeervoorzieningen zouden gebruikt kunnen worden voor de opvang van het 
“parkeerverkeer” richting binnenstad. Het idee is vooralsnog dat zoveel mogelijk bestemmingsverkeer 
van de binnenstad wordt opgevangen op P+R-locaties aan de rand van Rotterdam. Parkeren aan de 
rand van de binnenstad is mogelijk tegen een hoger tarief.
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 De geplande parkeergarage onder het Museumpark is hiervan een voorbeeld. Wanneer 
binnenstadsbezoekers  bereid zijn nog meer te betalen voor het parkeren dan kan gebruik gemaakt 
worden van de gelegenheden in de binnenstad. Dit is een eenvoudige weergave van de denkwijze 
betreffende het parkeren in het herijkingproces. Veel aspecten van het parkeerbeleid moeten nog 
uitgekristalliseerd worden. 
 
Convenant Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer (1997) 
Om de taakstellingen voor verkeersveiligheid te behalen, is in 1997 het “Convenant Startprogramma 
Duurzaam Veilig Verkeer” ondertekend door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de 
Unie van Waterschappen (UvW), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk. Doelstellingen zijn:  
- 25% minder verkeersslachtoffers in het jaar 2000 dan in 1985;  
- 40% minder gewonden en  
- 50% minder doden in het verkeer in 2010 ten opzichte van 1986.  
Het speerpuntenbeleid heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen, maar dat bleek niet voldoende. 
Daarom is het concept Duurzaam Veilig geïntroduceerd. Het verkeerssysteem wordt ingedeeld in 
verkeersaders en verblijfsgebieden. In verblijfsgebieden ligt het primaat bij de ´langzame´ 
verkeersdeelnemer, een maximale snelheid van 30 kilometer per uur wordt afgedwongen in het 
ontwerp van deze gebieden. De verkeersaders zijn bedoeld ter ontsluiting van de verblijfsgebieden. 
Op verkeersaders is de maximale snelheid hoger (minimaal 50 kilometer per uur) en ligt de prioriteit bij 
de doorstroming. In een vervolgfase van het project Duurzaam Veilig zullen binnen de verkeersaders 
meerdere categorieën onderscheiden worden. In het plangebied vormen Rochussenstraat, 
Westzeedijk, ’s-Gravendijkwal en de G.J. de Jonghweg verkeersaders die qua gebruik en dus naar 
inrichting sterk verschillen. De ’s-Gravendijkwal is de uitloper van de bundels “Groene Kruisweg-
Dorpsweg” en “Vaanweg-Pleinweg” vanuit de Maastunnel, de Westzeedijk is onderdeel van de bundel 
“Parklane”. 
 
Woonstadbeleid Rotterdam (1999) 
Het Woonstadbeleid voorziet in een verbreding van het vroegere volkshuisvestingsbeleid. Het beleid 
van de afgelopen decennia (stadsvernieuwing) heeft immers een groot aanbod van bereikbare 
woningen opgeleverd. De midden en hogere inkomensgroepen verhuizen echter nog te vaak naar 
buiten Rotterdam. Het woonstadbeleid benadrukt dan ook dat zowel bij nieuwbouw als bij 
veranderingen in de bestaande voorraad de nadruk ligt op het realiseren van duurdere woningen. Een 
conclusie die wordt getrokken voor het stadscentrum is: het moderne stadscentrum aan de rivier is dé 
kanskaart voor de stad. Het kan echter veel meer kracht krijgen door het meer als woonmilieu te 
ontwikkelen. De opdracht zou moeten zijn: extreem verdichten en op gebouwniveau woon- en 
werkfuncties mengen. In het plangebied wordt het toevoegen van woningen wenselijk geacht en 
mogelijk gemaakt. 
 
Milieu op z’n plek (1997) 
In 1997 is de nota “Milieu op z’n plek” verschenen onder het motto: maatwerk voor milieu in ruimtelijke 
plannen. De nota 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 
ruimtelijke ordening en andere beleidsterreinen. 
 
Hoboken wordt in de nota getypeerd als railknooppunt centrum (medisch complex, bebouwing 
Westersingel en villabebouwing) én als stadsnatuur (Museumpark en zuidelijke rand plangebied, 
grenzend aan de Westzeedijk). De daarbij horende gewenste milieukwaliteiten zijn: 
- Railknooppunt centrum: perfecte OV-ontsluiting, zeer veel woningen (>100 woningen/ha) en 

gemengd, intensief gemengd gebruik, grote delen autovrij, hoge geluidsniveaus mogelijk. 
- Stadsnatuur: natuur dichtbij of in de stad, primair voor recreatie, verhoogde ecologische kwaliteit, 

OV-ontsluiting secundair, beperkte menging van (recreatieve) functies. 
 
Binnenstadsplan Rotterdam 2000 – 2010 (2001) 
Het plangebied Hoboken ligt binnen de grenzen van de Rotterdamse binnenstad. Een detaillering van 
het RPR 2010 voor de Rotterdamse binnenstad is verwoord in het “Binnenstadsplan Rotterdam 2000 
– 2010”. Voor de binnenstad wordt de vernieuwingsopgave daarin als volgt gekenschetst: ‘het maken 
van méér stad en het verder ontwikkelen van wonen, werken en recreëren in hoge dichtheid. 
Trefwoorden zijn: transformeren, gekwalificeerd concentreren, functies vervlechten en groei 
accommoderen’.  
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Het is daarbij de opgave om de onderscheidende kenmerken van deelgebieden in de binnenstad te 
versterken, oftewel de grote verscheidenheid aan sferen, beelden en voorzieningen te benadrukken. 
Dit beleid van thematisering en clustervorming is gericht op een complete, gedifferentieerde en 
daardoor aantrekkelijke binnenstad.  
 
Ontwikkelingsvisie Waterfront (2002) 
De opgave is om de stad als centrum voor stedelijke cultuur en vermaak ook in het waterfront de 
komende tijd sterker te ontwikkelen en het imago van Rotterdam aan de rivier te versterken. Uit een 
analyse van Hoboken en directe omgeving moet geconcludeerd worden dat in dit omvangrijke stuk 
stad de relatie tussen stad en rivier nog geen gestalte heeft gekregen. Ten eerste komt dit door de 
onderbrekingen in het noord-zuid netwerk. Grote delen van het Nieuwe Westen, Middelland, het Oude 
Westen en de Centrumruit zijn niet of gebrekkig verbonden met de rivier en de betekenisvolle 
gebieden aan de rivier (Lloydkwartier, Het Park, Scheepvaartkwartier). Ten tweede hebben de wegen 
van de hoofdstructuur (‘s-Gravendijkwal en Westzeedijk) op een groot aantal plaatsen weinig 
verblijfskwaliteit, ze zijn zuiver auto-infrastructuur. Hierdoor worden ze als barrières ervaren en wordt 
hun kwaliteit als openbare ruimte met een grootstedelijke schaal niet benut. De opgave is het beter 
aanhechten van Hoboken op de omgeving waardoor meer stad aan de rivier ontstaat. 
 
Intentiedocument Duurzaam en Gezond Ontwikkelen (2002) 
Het Erasmus MC heeft samen met de gemeente gewerkt aan een intentiedocument duurzaam en 
gezond ontwikkelen: Hoboken/Erasmus MC: een healing environment. In het document worden 
afspraken gemaakt over een procesaanpak waarin duurzaam en gezond ontwikkelen van complex en 
omgeving zijn geïntegreerd. Een duurzaam en gezond plan wordt gemaakt door over de hele linie, op 
alle schaalniveaus en in alle planfasen duurzaamheid als integraal onderdeel in het planproces op te 
nemen. Dit gebeurt zowel op stedenbouwkundig niveau als in het bouwkundig ontwerp. Duurzame 
ontwikkeling van Hoboken is dus duurzaam en gezond ontwikkelen op stedenbouwkundig niveau en 
op gebouwniveau, maar ook van initiatieffase tot beheerfase.  
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2. Beschrijving plangebied 
 
2.1 Inleiding 
 
Tot diep in de twintigste eeuw was het ‘land van Hoboken’ in stedenbouwkundig opzicht een 
onontgonnen gebied. Sindsdien zijn er belangrijke stedelijke functies geaccommodeerd zoals het 
huidige ziekenhuiscomplex, de medische faculteit en het Museumpark met Boijmans Van Beuningen, 
de Kunsthal, het Natuurmuseum en het Nederlands Architectuurinstituut. De relatie met de rest van de 
binnenstad is echter nooit optimaal geweest. De herstructurering van het gebied in verband met de 
bouw van het Erasmus MC is een kans om Hoboken alsnog de binnenstad ‘in te trekken’. 
 
2.2 Archeologie 
 
2.2.1 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. 
 
2.2.2 Bewoningsgeschiedenis 
Het bestemmingsplangebied maakt deel uit van een klei-op-veen-gebied aan de rechteroever van de 
Nieuwe Maas. Hoewel archeologische locaties uit het bestemmingsplangebied vooralsnog niet 
bekend zijn, kan op grond van vindplaatsen met een vergelijkbare geologische context aangenomen 
wordt dat het gebied in de Romeinse tijd (begin jaartelling-350 na Christus) werd bewoond. Ook 
bewoning op het onderliggende veen uit de IJzertijd (800 voor Christus-begin jaartelling) is mogelijk. 
 
Het gebied werd in 10de/11de eeuw ontgonnen. Tengevolge van de ontwatering kwam het maaiveld 
lager te liggen, waardoor de overstromingskans toenam. Rond het midden van de 12de eeuw werd het 
gebied overstroomd en werd een kleipakket afgezet.  In de 13de eeuw kwam het gebied binnendijks te 
liggen met de aanleg van de Schielands Hoge Zeedijk, waarvan de Westzeedijk deel van uitmaakt. 
 
2.2.3 Archeologische verwachtingen 
In het bestemmingsplangebied kunnen bewoningssporen uit de IJzertijd, Romeinse tijd en  
Middeleeuwen voorkomen. Bewoningssporen uit de 13de eeuw en later zijn te verwachten langs de 
noordzijde van de Westzeedijk. Vindplaatsen zijn vooralsnog niet uit het bestemmingsplangebied 
bekend. 
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2.2.4 Conclusie 
Voor het gehele bestemmingsplangebied geldt een aanlegvergunningvereiste voor 
graafwerkzaamheden over een terreinoppervlak groter dan 200 vierkante meter en dieper dan 1,0 
meter beneden maaiveld. 
 
2.3 Historische ontwikkeling  
 
De geschiedenis van het plangebied is een verhaal over plannen en grenzen. Bij de Franse inlijving 
werd het ambacht Cool bij de stad Rotterdam gevoegd, de grens met de buurgemeente Delfshaven 
loopt dan dwars door het gebied, langs het landgoed Hoboken dat nog op Rotterdams grondgebied 
ligt. Het ontstaan van het lanengebied is de eerste verstedelijking van het gebied buiten de veste van 
Rotterdam; aanvankelijk bestaat die uit blekerijen, warmoezerijen, touwbanen en lusthoven, maar 
wanneer in de stad de ruimte voor de steeds sneller groeiende bevolking nog benarder wordt, 
vestigen velen zich metterdaad in het gebied direct buiten de versterkte stad. 
 
De bevolkingsaanwas had naast het ruimteprobleem ook gevolgen voor de volksgezondheid; de 
verversing van het water binnen de veste was door de sterke bevolkingstoename ontoereikend 
geworden en had rampzalige gevolgen voor de volksgezondheid. Halverwege de 19e eeuw 
presenteerde de stadsarchitect W.N. Rose een ontwerp voor een stelsel van waterlopen rondom 
Rotterdam. Dit zogenaamde waterproject zou worden aangelegd vanuit waterhuishoudkundige, 
hygiënische en esthetische overwegingen. Met dit plan werd gestreefd naar een aantrekkelijke , 
gezonde en groene wandelroute. De Westersingel, de oostelijke begrenzing van plangebied Hoboken, 
vormt één van de singels die uit het waterproject zijn voortgekomen. 
 
De naamgevers van het gebied zijn de voormalige bewoners van de villa Dijkzigt (thans 
Natuurmuseum) en eigenaren van het voormalige buitengoed, de familie Hoboken. Het ‘Land van 
Hoboken’ kon pas in de jaren 20 van de 20e eeuw worden verworven, zodat het 54 hectare grote 
buitengoed in eerdere uitbreidingsplannen steeds buiten beschouwing werd gelaten. Tot halverwege 
de 20e eeuw bleef daarom het Land van Hoboken een merkwaardige groene oase in een steeds 
verder verstedelijkte omgeving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Land van Hoboken, 1926 
 
Nadat eerst Granpré Molière en daarna Van der Vlugt nog ieder een plan voor het gebied hadden 
gemaakt, ontwierp W.G. Witteveen in 1926 zijn uitbreidingsplan voor het Land van Hoboken. In zijn 
visie moest het gebied een groene schakel vormen in de verbinding van stadsparken. Hiertoe werd 
een lengtepark met ‘parkway’ en daaraan bebouwingsmogelijkheden ontworpen. Binnen dit plan 
werden het museum Boijmans van Beuningen, de witte villa’s aan de Jongkindstraat en het 
Unilevergebouw (nu Hogeschool Rotterdam) gerealiseerd. In 1939 volgde nog het Erasmiaans 
Gymnasium van architect Van der Steur. Het huidige Museumpark is alles wat nog over is van de 
groene schakel uit het plan Witteveen, waarbij de relatie met Het Park niet meer aanwezig is. 
 
In het naoorlogse Basisplan van Van Traa werd voorgesteld het gebied verder om te vormen tot een 
parkachtig complex, met daarin een aantal grote gebouwen met bijzondere bestemming in een meer 
of minder los onderling verband. In de jaren 50 bood Hoboken ruimte aan een aantal grote 
manifestaties zoals Ahoy en de Floriade.  
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Het Dijkzigt ziekenhuis werd als één van de grote gebouwen met bijzondere bestemming uit het 
Basisplan in het begin van de jaren 60 gerealiseerd, nadat begin jaren 50 de beslissing was genomen 
om het ziekenhuis aan de Coolsingel te laten wijken voor een winkelpassage. De komst van het 
ziekenhuis is bepalend geweest voor de rest van de ontwikkelingen in het plangebied. Hoewel het 
hoofdgebouw in het begin nog omringd werd met groen, en het voorgebied een parkachtige aanleg 
kende, volgden de uitbreidingen elkaar in snel tempo op. Vanaf 1966 werd op de plaats van de Ahoy- 
en Energiehallen de hoogbouw van de 7e medische faculteit van Nederland gerealiseerd. Een andere 
belangrijke uitbreiding was de bouw van het Sophia Kinderziekenhuis begin jaren 90. Uit deze tijd 
dateren ook het gebouw van het GAK op de hoek ‘s-Gravendijkwal - Rochussenstraat en het daar 
tegenover liggende gebouw van ENECO, samen een ‘poort’ vormend aan het begin van de 
Maastunnel-traverse. 
 
De ‘s-Gravendijkwal en het Droogleever Fortuynplein zijn aangelegd als onderdeel van de 
Maastunneltraverse, die in 1940 gereed kwam. Aan de Maastunneltraverse wordt een 
cultuurhistorische en verkeerstechnisch innovatieve waarde toegekend. 
 
De Westzeedijk is de dijk die in de 13e eeuw de polder vormde waarvan het plangebied deel uitmaakt.  
Vandaag de dag heeft de dijk nog steeds een waterkerende functie met daaraan gekoppelde 
bebouwingsvoorschriften van het Hoogheemraadschap. In 1974 werd de dijk op Deltahoogte 
gebracht, als consequentie van de Deltawet, en werd de fysieke barrière gevormd tussen Het Park en 
het Museumpark. 
 
2.4 Waardevolle historische elementen 
 
De waardevolle, historische elementen bestaan enerzijds uit stedenbouwkundige structuren, waarbij 
het gaat om de samenhang tussen stratenpatroon, rooilijnen, blokgrootte en bebouwingsstructuur, 
anderzijds bestaan deze uit een groot aantal architectonische objecten die de stedenbouwkundige 
samenhang ondersteunen of als autonoom object grote waarde hebben. 
 
Stedenbouwkundige structuren 
De Westersingel, deel uitmakend van het zogenaamde “Waterproject” van stadsarchitect W.N. Rose, 
is zo’n waardevolle stedenbouwkundige structuur. Het gehele stelsel van singels van het Waterproject 
zal naar verwachting door  de minister worden aangewezen als beschermd stadsgezicht. De 
bebouwing aan de Westersingel zal dan binnen de grenzen van het beschermd gebied vallen. In dit 
bestemmingsplan is gepoogd de historische waarden zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen. Bij het 
t.z.t. te nemen besluit tot aanwijzing zal echter door de ministers OCW en VROM ex artikel 36 
Monumentenwet kunnen worden bepaald of en in hoeverre het dan geldende bestemmingsplan als 
beschermend kan worden aangemerkt. In elk geval wordt met het beschermd stadsgezicht ingezet op 
behoud van de historische kwaliteiten van de singels, zoals de inrichting van de openbare ruimte en 
de bebouwing. 
 
Bebouwing 
In het plangebied Hoboken bevindt zich een groot aantal historisch relevante gebouwen, hetgeen 
onder andere tot uitdrukking komt in een aantal rijks- en gemeentelijke monumenten. De oudste 
rijksmonumenten worden gevormd door laat negentiende-eeuwse herenhuizen langs de Westersingel. 
Daarnaast zijn gebouwen uit de periode van de Jongere Bouwkunst (1850-1940) als rijksmonument 
aangewezen. Hieronder bevinden zich o.a. museum Boymans van Beuningen, huis Sonneveld en de 
remonstrantse kerk. 
 
Hieronder is een overzicht gegeven van de rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en 
historisch waardevolle objecten in het plangebied. Daarnaast is een monumentenkaart als bijlage 
opgenomen bij dit bestemmingsplan. 
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Rijksmonument 
Jongkindstraat  12 villa Sonneveld 
Museumpark 9 villa 
Museumpark 11 villa Chabot 
Museumpark 18-20 museum Boijmans van Beuningen (incl. tuin, hek en monument) 
Museumpark 40 kantoor Unilever 
Westersingel  74-75 villa 
Westersingel 76 Remonstrantse kerk 
Westersingel 84 villa  
Westersingel 97-98 villa 
Westersingel 101 villa  
Westersingel 102 villa  
Westersingel 315 gemaal 
Westzeedijk 345 villa Dijkzigt 
Gemeentelijk monument 
Westersingel  109 villa 
Historisch waardevolle objecten 
Jongkindstraat 16 villa 
Museumpark 7 villa 
Westersingel 91 villa 
Westersingel 103 villa 
Westersingel 104 villa 
Westersingel 105 villa 
Westersingel 106 villa 
Westersingel 107 villa 
Westersingel 108 villa 
Westersingel t.o. 314 schakelkast RET 
Westersingel 317-319 schoolgebouw 
Westzeedijk 251-295 appartementengebouw Parckhove 
Westzeedijk 333 Grieks orthodoxe kerk 
Wytemaweg 25 schoolgebouw 

Overzicht waardevolle objecten in plangebied Hoboken 
 
De komende decennia staan in het teken van sloop- en nieuwbouwoperatie van het medisch complex. 
In dit bestemmingsplan wordt die transformatie mogelijk gemaakt. De nadruk ligt op het naar de 
toekomst toe goed functioneren van het medisch complex en daarnaast op het beter aanhechten van 
het medisch complex aan de omliggende stad. Het ziekenhuis moet tijdens de transformatie kunnen 
blijven functioneren. Om dit mogelijk te maken, moeten eerst gebouwen worden gesloopt om 
vervolgens nieuwe delen op te kunnen leveren en te betrekken. Dit wordt het zogenaamde 
oprolscenario genoemd. Het Oude Dijkzigtcomplex voldoet niet aan de huidige eisen die gesteld 
worden aan een modern ziekenhuis. Het kan in de herontwikkeling van het totale gebied niet 
meegenomen worden en zal dus worden gesloopt. 
 
De Maastunnel, aangewezen als gemeentelijk monument, ligt net buiten het plangebied van dit 
bestemmingsplan. De traverse, doorlopend tot het Bentinckplein in noord, wordt in de toekomst 
wellicht ook benoemd als gemeentelijk monument. De traverse maakt wel deel uit van dit 
bestemmingsplan en is bestemd als ‘verkeersweg’. Zowel de Maastunnel als de traverse bepalen 
sterk de sfeer en daarmee de entree van de binnenstad. 
 
2.5 Gebruik en functioneren 
 
Het plangebied wordt omringd door hoogstedelijke woongebieden, zoals Delfshaven, het Oude 
Westen, het Scheepvaartkwartier en Cool. Daarnaast bevinden zich in en om Hoboken belangrijke 
buitenruimtes van formaat, namelijk Het Park aan de Maas bij de Euromast en het Museumpark. 
 
Hoboken valt qua functioneren min of meer in vier delen uiteen (zie kaart): 
A. Erasmus MC 
B. Scholendriehoek 
C. Museumpark, inclusief musea en villabebouwing 
D. Westersingel 
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Qua gebruik kent het plangebied 4 verschillende gebieden 
 
Erasmus MC 
Het Erasmus MC is met 9.000 medewerkers één van de grootste werkgevers in Rotterdam. Het heeft 
voor de topklinische zorg een achterland met ca. 4 miljoen inwoners, dat geheel Zuidwest Nederland 
omvat. Op diverse terreinen van zorg, onderzoek, opleiding en onderwijs is het academisch medisch 
complex nationaal en ook internationaal toonaangevend. Het gebied wordt zeer intensief gebruikt. 
Dag en nacht verblijven er mensen. De bezoekersintensiteiten in het gebied zijn overdag zeer hoog 
(patiënten, werknemers, scholieren, studenten, bezoekers, etc.). 
 
Het cluster van ziekenhuis en opleidingscentra op deze locatie is zeer waardevol. De wijze waarop het 
cluster zich echter presenteert in de stad vraagt om een betere integratie van het complex in de stad. 
In essentie gaat het om het verbeteren van de relatie tussen de academisch medische stad en de 
omgeving. Deze ambitie moet gestalte krijgen door het realiseren van twee opgaven: 
- het accommoderen van de voor de toekomst noodzakelijke transformatie van het medisch 

complex; 
- de inbedding van het medisch complex in de omliggende stad, waardoor het complex kan 

uitgroeien tot een volwaardig, specifiek onderdeel van de (binnen)stad. 
 
Scholendriehoek 
Ten noorden van het Erasmus MC bevinden zich scholen met een stedelijke en regionale functie. Het 
gaat hier om het Erasmiaans Gymnasium en de Hogeschool Rotterdam. Met name overdag 
gedurende de week zijn in dit deelgebied veel mensen (studenten en werknemers) aanwezig. 
 
Museumpark, inclusief musea en villabebouwing 
Ook in en in de directe omgeving van het Museumpark zijn de bezoekersintensiteiten hoog. Dit is te 
verklaren door de concentratie van musea in en aan het park: o.a. Boijmans van Beuningen, NAi, 
Kunsthal, Natuurmuseum en het Chabotmuseum. De musea in en nabij het Museumpark trekken 
jaarlijks ruim 600.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. De drukte in het Museumpark concentreert 
zich vooral in de weekenden. 
 
In het Museumpark worden, met name in het zomerseizoen (april – september), de nodige 
evenementen, festivals en manifestaties georganiseerd die naast de musea ook de nodige aantallen 
bezoekers trekken. Wanneer er geen festiviteiten in het park plaatsvinden wordt het park vooral 
gebruikt als rustplaats en als wandel-/fietsroute. Het aantal bezoekers dat puur en alleen komt voor 
recreatie in de buitenruimte is klein. 
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Westersingel 
De Westersingel, als onderdeel van de culturele as, manifesteert zich tussen Museumpark en de 
Westzeedijk maar in beperkte mate als culturele route. In de statige panden zijn vooral kantoren 
gevestigd die van de voortuin een parkeerplaats hebben gemaakt. Daarnaast bevinden zich nog 
enkele medisch gerelateerde functies aan dit deel van de Westersingel, zoals een revalidatiecentrum 
en een verzorgingshuis, en een hotel en een kerk. De bezoekersintensiteiten in dit gebied zijn laag, 
vooral na sluitingstijd van kantoren. 
 
2.6 Verkeer 
 
Gelegen aan de rand van de binnenstad van Rotterdam profiteert Hoboken van de bereikbaarheid die 
voor de binnenstad geldt. Dit houdt in dat er naast de autobereikbaarheid een belangrijke rol is 
weggelegd voor openbaar vervoersystemen als trein, metro en tram. 
 
Autoverkeer 
Het plangebied wordt aan de zuid-, west-, en noordzijde omsloten door gebiedsontsluitingswegen die 
behoren tot het hoofdwegennet van Rotterdam. Via de Zimmermanweg, de Wytemaweg en een 
aansluiting op de Westzeedijk kan het complex van het Erasmus MC bereikt worden. Tevens is er een 
secundaire ontsluiting (verblijfsgebied, éénrichtingsverkeer) parallel aan de Westzeedijk toegankelijk 
ten oosten van de Kunsthal, met een uitrit bij het Droogleever Fortuynplein. Het Droogleever 
Fortuynplein ten zuidwesten van het plangebied is een verkeersplein waar stedelijke hoofdroutes als 
de Westzeedijk en de ’s-Gravendijkwal elkaar kruisen en waaronder een tunnelroute vanuit de 
Maastunnel naar de Rochussenstraat leidt. 
 
Openbaar vervoer 
Het plangebied ligt met de metrostations Dijkzigt en Eendrachtsplein aan de Calandlijn. Daarmee ligt 
het gebied in de invloedssfeer van het station Rotterdam Centraal en is het een B-locatie. Het vergt 
wel een extra overstap bij metrostation Beurs. Over de Westzeedijk rijden trams met een directe 
verbinding naar Rotterdam Centraal. Binnen 5 jaar wordt deze lijn opgewaardeerd tot de Trampluslijn 
naar Schiedam-Vlaardingen. De twee haltes ter hoogte van het medisch complex worden 
teruggebracht naar één halte. De ligging van deze halte is nog nader te bepalen. Bij de entree van het 
ziekenhuis aan de Zimmermanweg stopt een bus die vanuit het centrum richting de Maastunnel rijdt. 
 
Langzaam verkeer 
De Westzeedijk, de ‘s-Gravendijkwal en de Rochussenstraat zijn belangrijke stedelijke fietsroutes. Aan 
weerszijden van de Westzeedijk en de Rochussenstraat zijn vrij liggende fietspaden aanwezig. Aan 
weerszijden van de ’s-Gravendijkwal bevinden zich vrij liggende tweerichtingsfietspaden, zo ook 
rondom het Droogleever Fortuynplein. Ook ligt er aan de westzijde van de ‘s-Gravendijkwal een 
doorgaande fietsroute onder het plein door. Deze komt boven bij de Euromast, van waaruit het 
toegangsgebouw van de Maastunnel bereikt kan worden. 
 
Parkeren 
In het gebied bevinden zich in beperkte mate parkeerplaatsen op straat. Het parkeren vindt vooral 
plaats in de parkeergarage van het medisch complex. Dit parkeren is gereguleerd. Een onderscheid 
wordt gemaakt naar bezoekers, patiënten en werknemers. De verschillende kantoren aan de 
Westersingel hebben in de voortuin parkeerplaatsen voor werknemers gerealiseerd. Enkele panden 
aan de Westersingel beschikken over een parkeergarage voor eigen gebruik. Daarnaast bevinden 
zich nog parkeergarages en plaatsen voor eigen gebruik bij het GAK en in de scholendriehoek. Vanaf 
de hoofdassen lopen verschillende parkeerroutes de wijk in. 
 
Parkeren wordt zowel bezien in termen van kwaliteit van buitenruimte als van mobiliteit. Uitgangspunt 
voor alle bouwplannen is het parkeren op te lossen op eigen terrein. De parkeernormen, zoals 
opgenomen in de Rotterdamse bouwverordening, zijn maatgevend. 
 
2.7 Civieltechnische infrastructuur 
 
Een belangrijk element in het plangebied om rekening mee te houden is de Westzeedijk, die de 
functie van primaire waterkering heeft. Deze zeekering gaat op hoogte de hoek om langs beide zijden 
van de ‘s-Gravendijkwal. Voor de dijk is door het Waterschap een keurzone ingesteld. In een zone van 
23 meter breed vanuit de as van de waterkering mag in principe niet worden gegraven of gebouwd. 
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Buiten die zone geldt nog een keurzone van circa 50 meter breed. Voor de totale keurzone geldt dat 
voor werkzaamheden een vergunning nodig is van het Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard (voorheen Schieland).  
 
Wat betreft de ondergrondse infrastructuur zijn er bijzondere hinderaspecten om rekening mee te 
houden: onder het plangebied loopt aan de noordrand de oost-westlijn van de metro (Calandlijn), met 
in het gebied de metrostations Dijkzigt en Eendrachtsplein. Ten zuiden van het metrotracé ligt onder 
de straten ’s-Gravendijkwal, Burgemeester S’ Jacobplein, Zimmermanweg, Wytemaweg en 
Museumpark als ook langs de Westzeedijk leidingen van het stadsverwarmingsnet. Onder de ‘s-
Gravendijkwal ligt bovendien een tunneltraverse voor doorgaand wegverkeer in noord-zuid richting.  
 
Voorts gelden er nog een veiligheidscontouren rond het LPG-vulpunt, tank en afleverzuilen van het 
benzinestation aan weerszijden van de ’s-Gravendijkwal. De verkoop van LPG zal echter uiterlijk per 
31 augustus 2009 zijn gestaakt en daarmee komen de betreffende contouren te vervallen; zie verder 
paragraaf 4.5. Externe veiligheid). 
 
Onder de straat Museumpark loopt een onderheid collecteurriool en in het zuiden van het plangebied 
een rioolwaterpersleiding. 
Over het zuidoostelijke puntje van het plangebied loopt een straalpad van de  KPN. De maximale 
bouwhoogte vanwege dit straalpad is 70 meter. 
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3. Planbeschrijving 
 
3.1 Programmatisch profiel 
 
Het plangebied valt programmatisch gezien uiteen in twee delen: het medisch complex enerzijds en 
het Museumpark, de scholendriehoek en de bebouwing aan de Westersingel anderzijds. Hieronder 
wordt per deelgebied een gewenst programmatisch profiel geschetst. 
 
Medisch complex 
Voor het gebied ten westen van het Museumpark wordt gedacht aan een thematische 
gebiedsontwikkeling, een cluster, rond het thema zorg en gezondheid: de medische stad, waarvan het 
Erasmus MC het centrum vormt. Rond dit centrum ontstaat in de verre toekomst ruimte voor eventuele 
groei en spin-off van het Erasmus MC. 
 
De transformatie van het Erasmus MC naar een medische stad gaat gepaard met aanvullende 
faciliteiten op de terreinen zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding alsmede functies als kantoren en 
voorzieningen. Wanneer de transformatie van het Erasmus MC voltooid is, bevindt zich in de 
ziekenhuisvlek, op de plankaart aangegeven met de bestemming “Maatschappelijke doeleinden I en 
II” (MD), een programma van ruim 440.000 m² bruto vloeroppervlak. De verdeling van het programma 
over verschillende functies ziet er ongeveer als volgt uit: 340.000 m² medische functies (incl. inpassing 
van de Daniel den Hoed kliniek)  en functies die ondersteunend zijn aan het functioneren van het 
ziekenhuis (zoals kantoren, horeca, detailhandel, wasserij, dienstverlening, laboratoria, etc) en 
100.000 m² onderwijs- en onderzoeksvoorzieningen (medische faculteit). 
 
Het Erasmus MC zelf zal onderdak bieden aan bijzondere niet-medische voorzieningen, afgestemd op 
de wensen van de gebruikers van het complex. Voorbeelden daarvan zijn een familiehuis 
(logeerfaciliteit voor familie van patiënten), een bank, kapper, reisbureau, bibliotheek, uitzendbureau, 
(studie)boekhandel, crèche, wasserij, horeca, winkels en sportfaciliteiten. De vestiging van 
commerciële voorzieningen gecombineerd met woningen in de omgeving van het medisch complex, is 
een goede mogelijkheid om het complex van het Erasmus MC te integreren in de stedelijke omgeving. 
De interactie tussen complex en stad wordt erdoor vergroot en de afstand tussen de ziekenhuiswereld 
en de wereld buiten wordt kleiner. Gedacht kan worden aan de locatie van het metrostation Dijkzigt 
aan de Rochussenstraat. Op deze locatie wordt wonen mogelijk gemaakt, maar er kan ook gedacht 
worden aan bijvoorbeeld een zorghotel. Belangrijke doelgroepen zijn patiënten, personeel, studenten, 
bezoekers en begeleiders van patiënten. Een en ander wordt mogelijk gemaakt binnen de 
bestemming “Gemengde Doeleinden”met een maximum van 65.000 m2 b.v.o. aan woningen 
(maximaal 500), maatschappelijke voorzieningen, kantoren, bedrijven categorie 1 en 2, winkels en 
horeca. Genoemde bedrijven, winkels en horeca zijn alleen toegestaan op de begane grond 
 
Een goede positionering van programma’s kan bijdragen aan de uitstraling en de beleving van het 
complex. Langs de randen (met name aan de noordzijde bij het Burgemeester ‘s Jacobplein, de 
Wytemaweg en de Zimmermanweg) is het van belang om de plint te vullen met het meest publieke 
programma van het complex. Het gaat om entrees van de themagebouwen, de verbindingen met de 
parkeerlaag, informatiebalies, horeca (café, restaurant), detailhandel (winkel, wasserij, drogist, etc), 
dienstverlenende functies (crèche, reisbureau, bank, kapper) en sportfaciliteiten. Deze zijde van het 
complex presenteert zich door het publieke programma aan de straat. Op die manier kunnen diverse 
doelgroepen gebruik maken van de voorzieningen, bijvoorbeeld patiënten, werknemers en bezoekers 
maar ook scholieren, studenten, werknemers van kantoren en musea uit de omgeving, omwonenden 
en toevallige voorbijgangers. De overige zijden worden gekarakteriseerd door veel groen 
(Museumpark en Het Park). Dit groene karakter zou verder versterkt kunnen worden zodat een 
aangenaam verblijfsklimaat ontstaat rond het medisch complex en het cluster op die manier beter 
aanhaakt op de stedelijke omgeving. 
 
Het nieuwbouwplan van het Erasmus MC houdt rekening met de nodige flexibiliteit, want het is 
denkbaar dat in de toekomst nieuwe thema’s een plaats moeten krijgen. De situering van deze 
eventuele uitbreidingen moet dan niet ten koste gaan van de uitstraling en toegankelijkheid van het 
complex. Diverse geschikte locaties zijn aan de randen te vinden, op plekken waar een logische 
verbinding met de hoofdinfrastructuur kan worden gemaakt (bijvoorbeeld langs de ‘s-Gravendijkwal en 
aan de Westzeedijk). 
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Museumpark en Westersingel 
Programmatisch gezien blijft het Museumpark de belangrijkste groenvoorziening in het gebied waarin 
nog plaats is voor een culturele voorziening.  
Op dit moment wordt een parkeergarage aangelegd onder het noordelijk deel van het Museumpark 
t.b.v. bezoekers aan de binnenstad en het Erasmus MC. 
 
De bebouwing aan de Westersingel en de villabebouwing is geschikt voor diverse doeleinden. Op dit 
moment wordt in veel panden aan de Westersingel kantoor gehouden. De wens is om het aantal 
kantoren in dit gebied niet toe te laten nemen. Wonen wordt gestimuleerd evenals andere 
voorzieningen die bijdragen aan een binnenstedelijk milieu en aan het karakter van de culturele as. 
Ook het terugbrengen van meer groen in de voortuinen draagt bij aan het groene karakter van de 
culturele as. De bebouwing heeft veelal de bestemming “Centrum doeleinden I en II” (art. 4). Hiervoor 
geldt dat de gronden bestemd zijn voor woningen, maatschappelijke voorzieningen, winkels, horeca 
en kantoren (mits met een * aangegeven op de plankaart). Maatschappelijke voorzieningen, horeca 
en winkels zijn alleen toegestaan op de verdiepingen, mits zij al op bovengelegen bouwlagen 
aanwezig waren ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan.  
 
Naam Adres Type voorziening 
Huis Sonneveld Jongkindstraat 12 Maatschappelijke voorziening 
Parkhotel Westersingel 70 Horeca 
Stichting Bavo Groep Westersingel 93  Maatschappelijke voorziening 
Stichting Rehabilitatie 92 Westersingel 94 Maatschappelijke voorziening 
Harmonie Westersingel 95 Horeca 
Detacheringsburo Unique Westersingel 97 Maatschappelijke voorziening 
Stichting Aids Dienstverlening Westersingel 103  Maatschappelijke voorziening 
Revalidatiecentrum Rijndam Westersingel 300 Maatschappelijke voorziening 
Rolykids Kinderopvang Westersingel 317 Maatschappelijke voorziening 

Overzicht aanwezige maatschappelijke voorzieningen, horeca en winkels op verdiepingen ten tijde van de 
vaststelling van het bestemmingsplan 
 
Belhuizen 
De aanwezigheid van belhuizen wordt in Rotterdam in menig deelgemeente in toenemende mate als 
problematisch ervaren. Weliswaar moeten belhuizen die tevens goederen te koop aanbieden zich net 
als winkels houden aan de Winkeltijdenwet, maar voor sec het bieden van de mogelijkheid om 
goedkoop te telefoneren geldt de Winkeltijdenwet niet en dat betekent dat die dienst 24 uur per dag, 7 
dagen in de week mag worden aangeboden. Dit kan leiden tot overlast door het komen en gaan van 
klanten op late uren in straten waar wonen en detailhandel van oudsher worden gecombineerd. Het 
voorkomen van overlast in verband met de bescherming van de leefbaarheid van een gebied, wordt in 
dit bestemmingsplan vertaald in direct werkende beperkende gebruiksregels. 
 
Overeenkomstig inmiddels ingezet Rotterdams beleid, voorontwerp ‘leefmilieuverordening belhuizen’ 
najaar 2004, legt dit bestemmingsplan de realisatie van belhuizen aan banden. Het beleid is gericht op 
het beperken van het aantal belhuizen in Rotterdam tot het aantal dat aanwezig is ten tijde van het 
van kracht worden van de genoemde leefmilieuverordening.  
 
In het plangebied van dit bestemmingsplan komen dergelijke bestaande belhuizen niet voor. 
Belhuizen zijn doorgaans toelaatbaar in bestemmingen die een winkel mogelijk maken. Omdat de 
bestemmingsplanvoorschriften expliciet bepalen dat een belhuis niet onder een winkelfunctie valt, is in 
het plangebied geen belhuis toegestaan.  
 
Het opnemen van de ingezette ‘leefmilieuverordening belhuizen’ in dit bestemmingsplan is overigens 
ook noodzakelijk omdat een leefmilieuverordening slechts voorrang heeft op een bestemmingsplan 
dat in werking is getreden voorafgaand aan de inwerkingtreding van een leefmilieuverordening.  
 
3.2 Ruimtelijke structuur 
 
De ruimtelijke structuur in het gebied verandert ingrijpend ter hoogte van het medisch complex en in 
beperkte mate in het gebied Museumpark-Westersingel. In de “Ontwikkelingsvisie Hoboken” zijn vijf 
stedenbouwkundige randvoorwaarden geformuleerd voor inbedding van het Erasmus MC-complex in 
de (binnen)stad.  
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Deze randvoorwaarden zijn in november 2000 geaccordeerd door de commissie Ruimtelijke Ordening 
& Grondzaken en worden door het Erasmus MC als richtinggevend beschouwd bij de uitwerking van 
het nieuwbouwplan. Deze randvoorwaarden zijn leidend geweest voor de bepaling van routes, 
rooilijnen en hoogtes in het kwaliteitsplan dat deel uitmaakt van het bestemmingsplan en kunnen als 
volgt worden samengevat: 
1. Ruimte bieden aan een tweetal attractieve verbindingen tussen stad en rivier buiten het medisch 

complex om; 
2. Ontwikkelingsvisie, bestemmingsplan en kwaliteitsplan moeten voldoende flexibel zijn om ruimte 

te bieden voor onzekerheden die er zijn met betrekking tot de toekomstige dynamiek van het 
medisch complex en de omgeving; 

3. Maximale aanhaking van het complex op de verschillende netwerken van de omliggende stad; 
4. Realiseren van een hoogwaardige oriëntatie op en uitstraling van het medisch complex naar de 

omliggende stad; 
5. Versterken en ‘veruiterlijken’ van het stedelijke karakter van het complex. 
Voor de kwaliteit van de architectuur en de presentatie van het complex in de stad spelen 
verschillende aspecten een rol. Deze zijn vastgelegd in een kwaliteitsplan dat onder andere uitspraken 
doet over volumes en hoogtes, maar ook over de situering van openbare ruimtes rond het complex. 
Dit kwaliteitsplan is naast het bestemmingsplan leidend bij toekomstige bouwplannen. Het 
kwaliteitsplan maakt dus deel uit van het bestemmingsplan. Doordat het kwaliteitsplan voldoende 
uitspraken doet over volumes, hoogtes en de presentatie van het medisch complex in de stad zijn in 
het overige deel van het bestemmingsplan een beperkt aantal harde randvoorwaarden opgenomen 
om de toekomstige (her)ontwikkeling van het Erasmus MC mogelijk te maken. Het gaat dan om de 
contouren van de bebouwingsvlek, maximale hoogtes, het incidenteel toestaan van hogere 
bebouwing, de bestemming, de aanwezigheid van twee entrees (Wytemaweg en Westzeedijk), de 
aanwijzing van een toekomstige open ruimte aan de Westzeedijk en de situering van overbouwde 
doorgangen/arcades. 
 
De transformatie van het medisch complex start aan de noordzijde van het gebied, aan de 
Zimmermanweg en de Wytemaweg. Langs deze straten worden de entrees gesitueerd van de meer 
publieke programma’s van het ziekenhuis, zoals winkels, horeca en dienstverlenende voorzieningen 
die zowel een functie hebben voor het ziekenhuis (patiënten, personeel en bezoekers) als voor de 
omliggende scholen en overige voorzieningen in de omgeving. De centrale entree van het complex 
bevindt zich op het snijvlak van beide straten. Het medisch complex presenteert zich op die manier op 
een voorname manier aan de stad, mede door de mogelijkheid van een riante overstek in het 
bestemmingsplan, en is ook zichtbaar en vindbaar vanuit het metrostation Dijkzigt. Om de verbinding 
tussen het metrostation en de entree van het complex comfortabel en vanzelfsprekend te maken is in 
het bestemmingsplan een arcade opgenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het medisch complex richt zich op de stad door een publieke invulling van de randen  
 
Aan weerszijden van de centrale entree is in het bestemmingsplan de mogelijkheid geschapen voor 
een zeer compacte transformatie van het ziekenhuis tot een hoogte van 60 meter.  
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Buiten deze zones van 60 meter liggen aan de randen van het complex de zones waar tot 16 meter 
hoog mag worden gebouwd (’s-Gravendijkwal en Westzeedijk). 35% van het grondoppervlak in deze 
zones mag bovendien tot een hoogte van 60 meter worden bebouwd. Op die manier wordt het uitzicht 
vanuit het compacte centrale deel van het ziekenhuis, rondom de entree, gewaarborgd. In het 
bestemmingsplan is ten noorden van de faculteitstoren nog een mogelijkheid opgenomen voor de 
bouw van een toren tot 120 meter hoog. Daarnaast is in het bestemmingsplan nog één vrijstelling 
opgenomen voor het bouwen tot 120 meter hoogte binnen de ziekenhuisvlek (binnen de bestemming 
“Maatschappelijke doeleinden I en II”). Deze vrijstelling is gebonden aan een maximale footprint, een 
goede stedenbouwkundig inpassing in de omgeving en dient als accentuering van een belangrijke 
plek in het gebied, zoals de entree. 
 
Tot slot is in het bestemmingsplan een toekomstige open ruimte aangegeven aan de Westzeedijk die 
aansluit op de centrale entree van het medisch complex. Om de entree ook vanaf de Westzeedijk 
zichtbaar en toegankelijk te maken is een open ruimte van formaat, een voorplein, noodzakelijk. Bij de 
transformatie van het medisch complex in de komende decennia dient de locatie, aangegeven op de 
plankaart als toekomstige open ruimte, vrij te blijven van bebouwing. Alleen op die manier kan het 
medisch complex zich op een voorname manier presenteren aan de Westzeedijk en Het Park en is 
sprake van een mogelijke doorloop door het medisch complex van de Wytemaweg naar Het Park. Ter 
plaatse van deze toekomstige toegangsruimte bevindt zich op dit moment bebouwing. Om de 
bouwmogelijkheden van het medisch complex niet te beperken wordt vervangende nieuwbouw 
mogelijk gemaakt aan de zuid-oostzijde van de faculteitstoren door middel van een 
wijzigingsbevoegdheid (III). Dit betekent dat de bestemming “Groen” hier mag worden vervangen door 
“Maatschappelijke doeleinden I en II” op het moment dat bij een dergelijk bebouwingsplan voldoende 
waarborgen zijn gecreëerd om aan de doelstelling van een voorname entree van het complex vanaf 
de Westzeedijk (goed zichtbaar en goed toegankelijk) te voldoen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arcade en entree noordzijde complex  Voorplein: representatieve entree zuidzijde 
 
In de scholendriehoek, het Museumpark, de villa’s ten noorden hiervan en de bebouwing aan de 
Westersingel verandert qua ruimtelijke structuur weinig. Wel krijgen de scholen (Hogeschool 
Rotterdam en Erasmiaans Gymnasium), het NAi en het Natuurmuseum Rotterdam mogelijkheden tot 
uitbreiding op de huidige locaties. Het functioneren van deze voorzieningen wordt op die manier 
voldoende gewaarborgd. De villa’s hebben de bestemming “Centrum doeleinden I en II” gekregen 
zodat programmatische flexibiliteit naar de toekomst toe gewaarborgd is. In de villa’s zijn musea 
toegestaan, maar ook horeca, winkels, woningen, etc. Ook wordt in dit bestemmingsplan de 
mogelijkheid geschapen om in het Museumpark nog één culturele publiekstrekker  toe te voegen. De 
zoeklocatie voor deze functie is het evenemententerrein en het schelpenterrein, op de plankaart 
aangegeven met een grens wijzigingsbevoegdheid (II). Onder het schelpen- en evenemententerrein, 
in het noordelijk deel van het Museumpark, wordt momenteel een parkeergarage aangelegd ten 
behoeve van bezoekers van de binnenstad en het ziekenhuis. De bebouwing aan de Westersingel is 
conserverend bestemd in hoogte, situering en typologie in verband met de mogelijke aanwijzing als 
beschermd stadsgezicht. Tenslotte zijn de bouwmogelijkheden nabij het GAK-gebouw aan de 
Rochussenstraat verruimd ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan. Op deze locatie zijn 
gemengde doeleinden toegestaan met een maximum van 65.000 m2 b.v.o. Op deze locatie is nog 
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ruimte voor twee hoogteaccenten (gebouwen tot 60 meter hoog), zoals deze momenteel al vaker 
voorkomen aan de Rochussenstraat. 
 
3.3 Ontsluiting en parkeren 
 
Autoverkeer 
Een goede, blijvende bereikbaarheid is voor het Erasmus MC, gezien de specifieke functies van het 
medisch complex (o.a. Traumacentrum), van levensbelang. Dit is dan ook een voorwaarde voor het 
Erasmus MC bij de keuze om zich op de bestaande locatie in de binnenstad te concentreren en te 
vernieuwen.  De route van ambulances naar de spoedeisende hulp loopt aan de noordkant van het 
complex, terwijl voor de eerste hart hulp nog geruime tijd een aanrijdroute aan de zuidzijde vrij moet 
blijven. 
Doordat het plangebied ligt aan een kruising van een aantal hoofdaders (Westzeedijk, Maastunnel, 
‘s-Gravendijkwal) is het in principe goed bereikbaar. Hierin schuilt echter ook een bedreiging voor het 
gebied: congestie op de hoofdinfrastructuur kan leiden tot een slechte bereikbaarheid van de locatie 
omdat alternatieve toegangsroutes niet of nauwelijks aanwezig zijn.  
 
Naast een beperkte toename van verkeer door de uitbreiding van het complex met de Daniel den 
Hoed Kliniek (de verkeersproductie stijgt hierdoor van 17.000 naar 20.000 motorvoertuigen/etmaal in 
de toekomst) zal de intensiteit op de omliggende wegen toenemen door de autonome groei van het 
autoverkeer en de verdichting van het centrum.  
 
Wanneer de transformatie van het medisch complex en de heroriëntering op de Westzeedijk 
gerelateerd wordt aan de huidige situatie kan het verkeer met de huidige infrastructuur worden 
afgewikkeld. Een verkeersbeweging die in de huidige situatie niet optimaal is geregeld, is de linksaf-
beweging van de ‘s-Gravendijkwal naar de Westzeedijk.  
 
Deze beweging moet worden verbeterd om de nieuwe ontsluitingsstructuur mogelijk te maken. Dit is 
mogelijk binnen het huidige ontwerp van het Droogleever Fortuynplein. Uiterlijk in 2006 wordt deze 
linksaf-beweging fysiek ingepast. 
 
De toekomstige situatie wordt echter niet alleen bepaald door de verkeersproductie van het Erasmus 
MC, maar ook door een aantal ontwikkelingen in de directe omgeving. Uit een studie naar de 
autobereikbaarheid van het centrum is naar voren gekomen dat bij de nu voorgestelde verdichting van 
het centrum en de uitvoering van reeds in gang gebrachte projecten op het gebied van verkeer en 
vervoer de binnenstad slecht bereikbaar wordt. Wel is het mogelijk de bereikbaarheid beheersbaar te 
maken door het nemen van maatregelen op het gebied van Park& Ride, betaald parkeren en 
openbaar vervoer. In de beleidsnota Verkeer en Vervoer wordt hierover uitspraak gedaan. 
 
Op termijn zal een civieltechnische reconstructie van het Droogleever Fortuynplein noodzakelijk 
worden voor een goede verkeersafwikkeling. De termijn is afhankelijk van de groei van het verkeer als 
gevolg van de verdichtingsplannen in de binnenstad. De “Ontwikkelingsvisie Hoboken” biedt 
voldoende flexibiliteit om in de toekomst het Droogleever Fortuynplein te wijzigen en/of eventueel het 
Scheepvaartkwartier en Parkhaven te ontsluiten via een verbeterde aantakking van de Kievitslaan op 
de Westzeedijk. Een reconstructie van het Droogleever Fortuynplein is te realiseren binnen de 
bestemming “Verkeersweg”. 
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Parkeren 
De parkeerbehoefte van het Erasmus MC bedraagt ongeveer 3.000 parkeerplaatsen. Gezien de 
complexiteit van het bouwproces is sinds eind 2003 het idee ontstaan om een deel van de 
parkeervoorzieningen buiten het bouwterrein, in het openbaar gebied te realiseren. De gemeente 
ondersteunt dit idee onder de voorwaarde dat ook de stad hier profijt bij heeft. Zodoende is bedacht 
dat onder het Museumpark een garage gerealiseerd kan worden van circa 1.100 parkeerplaatsen ten 
behoeve van personeel en bezoekers van het Erasmus MC en binnenstadsbezoekers. Deze 
parkeergarage wordt inmiddels aangelegd. De overige plaatsen worden op eigen terrein van het 
medisch complex gerealiseerd.  
 
Om een overzichtelijke en efficiënte routing van het parkerende verkeer te verkrijgen moet het verkeer 
reeds bij binnenkomst worden opgesplitst naar doelgroepen en parkeerduur. Deze opsplitsing en 
routing vormt een belangrijke opgave voor het Erasmus MC en de gemeente, omdat het de goede 
afwikkeling bepaalt die weer invloed heeft op de verkeersdoorstroming op de Westzeedijk en de 
Rochussenstraat.  
 
Verder geldt ten aanzien van het parkeren dat bij nieuwe ontwikkelingen het parkeren moet worden 
opgelost op eigen terrein en dat de parkeernormen, zoals opgenomen in de bouwverordening, 
geldend zijn.  
 
Ontsluiting 
Om de logistiek van de parkeervoorziening zo helder mogelijk te maken is voorgesteld het Erasmus 
MC twee openbare hoofdingangen te geven aan de Westzeedijk. Deze vereenvoudiging van de 
ontsluitingsstructuur staat los van de mogelijkheden om voor te rijden bij de hoofdentree van het 
Erasmus MC (vanaf de Westzeedijk en op het Burg. s’Jacobplein) en bij de entree van het 
toekomstige patiëntenthema Oncologie. Hulpdiensten moeten het complex te allen tijde ongehinderd 
van beide kanten kunnen benaderen. De parkeergarage onder het Museumpark wordt toegankelijk 
gemaakt via de Rochussenstraat en de Wytemaweg. 
 
Expeditie 
Onderzocht moet worden of het goederenverkeer van en naar het medisch complex als 
bestemmingsverkeer, gebruik kan maken van de toegang via de ventweg onderlangs de Westzeedijk 
en van de uitgang aan de Wytemaweg. Een aantal doorgangen is hier vooralsnog te laag (Kunsthal, 
Sophia). Een andere optie zou zijn om het goederenverkeer via de Wytemaweg in en uit te laten 
rijden. Hiervoor moet wel in het complex een draaimogelijkheid (circuit) worden gecreëerd. Het 
Erasmus MC heeft in dit bestemmingsplan de mogelijkheid uit te breiden tot aan de Westzeedijk. Dit 
betekent dat de ventweg die zich daar momenteel bevindt voor een groot deel wordt overdekt. Het is 
denkbaar dat deze ventweg uit de openbare ontsluitingsstructuur van het gebied verdwijnt en onder 
beheer komt van het Erasmus MC. Binnen de bestemming “Maatschappelijke doeleinden I en II” zijn 
in ieder geval verkeers- en verblijfsvoorzieningen toegestaan waardoor een interne oplossing voor de 
ventweg mogelijk is.  
 
Openbaar vervoer 
Op het Burg. ‘s Jacobplein ligt het metrostation Dijkzigt. Dit is een belangrijke plek voor veel 
voetgangers en gebruikers van het Erasmus MC, maar ook van de scholencomplexen van 
Erasmiaans Gymnasium en Hogeschool Rotterdam. Het metrostation en de daaraan gekoppelde 
openbare ruimte dienen dringend een kwaliteitsverbetering te krijgen en een betere relatie met de 
entrees van het Erasmus MC. In het bestemmingsplan wordt hierin voorzien door een arcade mogelijk 
te maken vanaf het metrostation tot aan de entree van het Erasmus MC. Gekoppeld aan het 
metrostation bevinden zich ook de fietsparkeervoorzieningen, die deels tot het Erasmus MC-complex 
en deels tot de scholen behoren. 
 
Aan de Westzeedijk komt de halte van de trampluslijn. Deze ligt in de middenberm van de weg en is 
aan beide uiteinden bereikbaar door middel van oversteekplaatsen met verkeerslichten. De 
oversteekplaatsen vallen samen met de toegangen tot de parkeergarage en de oversteken van Het 
Park naar het Museumpark.  
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4.  Milieuaspecten 
 
4.1. Beleid 
 
Rotterdam is een compacte stad. Compact bouwen biedt aan de ene kant grote voordelen voor milieu 
en duurzaamheid op een hoger schaalniveau (minder mobiliteit, minder aantasting van natuurlijk en 
landelijk gebied). Aan de andere kant kan door compact bouwen de milieubelasting in de stad 
toenemen; dit wordt de paradox van de compacte stad genoemd. Rotterdam moet bovenal een 
leefbare stad zijn. Een woonomgeving met weinig milieuhinder is één van de aspecten die de 
leefbaarheid bepalen naast bijvoorbeeld bereikbaarheid en sociale veiligheid. Het milieubeleid in 
Rotterdam is er op gericht om ondanks de verdichting en intensivering van de stad toch de 
milieubelasting terug te dringen.  
 
De hoofdlijnen van het Rotterdamse milieubeleid zijn vastgelegd in het Rotterdams Milieuperspectief 
2002 – 2007. Dit derde Rotterdamse Milieubeleidsplan (RMP3) ligt in het verlengde van het in 1995 
vastgestelde RMP2. De nadruk ligt nu echter meer op de methodes en instrumenten om de 
geformuleerde beleidsdoelstellingen te bereiken.   
Om die redenen is de RMP3 gekoppeld aan het Uitvoeringsprogramma Milieu Rotterdam. De 
collegeprioriteiten zijn daarbij vertaald naar een zevental Speerpunten Milieu, te weten: 
1. Beperking van eventueel ongemak dat bedrijven ondervinden van milieuregelgeving. 
2. Richten van overheidsinspanningen op het gebied van leefbaarheid op wijkniveau. 
3. Veilig stellen van ruimte voor stedelijke ontwikkeling in combinatie met verantwoorde leefkwaliteit. 
4. Waarborgen van het veiligheidsniveau in de stad en de haven door met een consequente 

vergunningvergeving en handhaving het bedrijvenbestand bij te houden. 
5. Het aantrekken en inzetten van rijksmiddelen voor bodemsanering, gericht op maximale 

voortgang van stedelijke bouwplannen. 
6. Veilig stellen van de commerciële waarden van de grond (uitgeefbaarheid) van het verzelfstandigd 

Havenbedrijf op lange termijn. 
7. De eerstvolgende rapportage luchtkwaliteit wordt van een strategie voorzien, waarbij realistische 

normen worden gecombineerd met realistische maatregelen. 
 
In maart 2001 is het Ruimtelijk Plan Rotterdam 2010 (het structuurplan voor de gemeente Rotterdam) 
vastgesteld. In het RPR 2010 worden met betrekking tot milieu en gezondheid aandachtsgebieden en 
kwaliteitsgebieden aangegeven. In de aandachtsgebieden is de milieubelasting zo hoog dat de kans 
op gezondheidsklachten van de bevolking niet acceptabel is. Kwaliteitsgebieden zijn gebieden waar 
de milieukwaliteit met betrekking tot geluid, luchtverontreiniging en externe veiligheid juist uitzonderlijk 
goed is. Deze gebieden zijn in Rotterdam zelf nauwelijks aanwezig. De in het RPR 2010 gestelde 
ambitie is om de kwaliteitsgebieden te handhaven en uit te breiden en om de aandachtsgebieden in 
aantal en omvang te verminderen. 
 
4.2 SMB/m.e.r. 
 
Inleiding  
 
m.e.r. 
De centrale doelstelling van het instrument milieueffectrapportage is het milieubelang een volwaardige 
plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu. De basis van de milieueffectrapportage wordt gevormd door de EU Richtlijn m.e.r 1. De 
richtlijn is van toepassing op de milieueffectbeoordeling van openbare en particuliere projecten die 
aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben.  
De Europese regelgeving is in de Nederlandse wetgeving onder andere geïmplementeerd in de Wet 
milieubeheer (verder Wm) en in het Besluit milieueffectrapportage 1994. In de bijlagen behorende bij 
het Besluit m.e.r. zijn de m.e.r.-plichtige activiteiten en de m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten 
beschreven. 
 
                                                
1 Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1985 (85/337/EEG) (PbEG 1985, L175/42) laatst gewijzigd door 

de Richtlijn van de Raad van 3 maart 1997 (97/11/EG) (PbEG 1997, L73/7 
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SMB 
Naast bovengenoemde regelgeving dient vanaf 21 juli 2004 de Europese richtlijn voor Strategische 
Milieubeoordeling (SMB) 2  in de Lidstaten van Europa te worden toegepast. Deze richtlijn is bedoeld 
om milieu-effecten van plannen en programma’s tijdens de voorbereiding ervan in beeld te brengen in 
de vorm van een milieurapport. De SMB betreft de beoordeling van milieueffecten in een vroege fase 
bij strategische plannen en programma’s. De SMB is een instrument dat lijkt op een milieu-
effectrapportage (m.e.r.).  
De Europese richtlijn is nog niet in de Nederlandse wetgeving omgezet; een wetsvoorstel is nog in 
behandeling bij de Tweede Kamer 3.  De inwerkingtreding wordt verwacht in 2006. Zolang de wet nog 
niet van kracht is heeft de richtlijn (gedeeltelijk) “rechtstreekse werking”: dat wil zeggen dat provincies, 
gemeenten en ministeries al wel aan de nieuwe Europese regels moeten voldoen. De Europese 
richtlijnen (en Nederlandse wetgeving) voor milieueffectrapportage (m.e.r.) blijven van kracht.  
Ook wordt een wetgevingstraject ingezet voor vernieuwing van de m.e.r. regelgeving. 
Een SMB is nodig voor die plannen en programma’s die wettelijk of bestuursrechtelijk voorgeschreven 
zijn -zoals gemeentelijke structuurplannen en bestemmingsplannen- die het kader vormen voor de 
toekenning van toekomstige vergunningen voor de projecten die onder de m.e.r.-richtlijn vallen (dit is 
ruimer dan bij een m.e.r., daar gaat het immers om het formele plan waarin het concrete besluit wordt 
genomen). 
 
Plangebied 
Het bestemmingsplan Hoboken maakt de herstructurering mogelijk van het medisch complex, het 
cluster van ziekenhuis en opleidingscentra (Erasmus MC). Het medisch complex heeft thans een bruto 
vloeroppervlak (b.v.o.) van circa 400.000 m2. Bij de herstructurering zal het vloeroppervlak van het 
medisch complex toenemen met circa 40.000 m2 door de inpassing van de Daniel den Hoed kliniek. 
Zodat het b.v.o. van het medisch complex in de nieuwe situatie circa 440.000 m2 is. Het aantal bedden 
blijft echter gelijk. Daarnaast maakt het bestemmingsplan mogelijk dat aan de Rochussenstraat ter 
plaatse van het GAK-kantoor en het Burgemeester s’ Jacobplein maximaal 65.000 m2 b.v.o. aan 
woningen (maximaal 500) kunnen worden gerealiseerd. Tevens kunnen op die locatie 
maatschappelijke voorzieningen, kantoren, bedrijven categorie 1 en 2, winkels en horeca worden 
gerealiseerd indien het aantal woningen minder is dan 500 en de maximale toegestane b.v.o. van 
65.000 m2 niet wordt overschreden. Genoemde bedrijven, winkels en horeca zijn alleen toegestaan op 
de begane grond. 
 
In de m.e.r.-richtlijn wordt een onderscheid gemaakt in m.e.r.-plichtige activiteiten en m.e.r.-
beoordelingsplichtige activiteiten. Bij m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten moet het bevoegd gezag 
beslissen of een m.e.r. moet worden gemaakt. Hierbij moet onder andere worden gekeken naar de 
kenmerken van de activiteiten, de locatie en de samenhang met andere activiteiten ter plaatse. 
De activiteiten die in het bestemmingsplan Hoboken mogelijk worden gemaakt staan niet op de lijst 
van activiteiten die zonder meer m.e.r.-plichtig zijn. In de lijst met activiteiten die m.e.r.-
beoordelingsplichtig zijn wordt het begrip stadsproject genoemd. De uitvoering, wijziging of uitbreiding 
van een stadsproject met een b.v.o. van tenminste 200.000 m2 (waaronder winkelcentra of 
parkeerterreinen) is m.e.r.-beoordelingsplichtig. De gemeente Rotterdam is van mening dat het begrip 
“stadsproject” ruim gezien moet worden. De mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn bij grote 
projecten in het stedelijk gebied met name gerelateerd aan de verkeers-aantrekkende werking. Hierbij 
is de aard van de activiteiten minder van belang. 
 
Begin 2002 is bekeken of de herstructurering van het medisch complex m.e.r.-beoordelingsplichtig is. 
Het totale b.v.o. dat bij de herstructurering is betrokken bedraagt circa 440.000 m2. Destijds werd 
aangenomen dat de totale oppervlakte van een stadsproject dient te worden betrokken bij de afweging 
of het project al dan niet m.e.r.-beoordelingsplichtig is. Daarom hebben burgemeester en wethouders 
op 12-02-2002 besloten dat de herstructurering van het medisch complex m.e.r.-beoordelingsplichtig 
is. Dit betekent dat het bevoegd gezag moet beoordelen of er voor de activiteit in kwestie een milieu-
effectrapport moet worden opgesteld. In het voornoemde besluit hebben burgemeester en wethouders 
geoordeeld dat er geen bijzondere omstandigheden aanwezig zijn die het opstellen van een milieu-
effectrapportage noodzakelijk maken. Dit besluit van burgemeester en wethouders is als bijlage in dit 
bestemmingsplan opgenomen. 
                                                
2  officieel geheten: Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van 

bepaalde plannen en programma’s 
3  Kamerstukken 2004-2005, 29 811) 
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In de afgelopen jaren heeft de Raad van State enkele uitspraken gedaan waaruit blijkt dat bij de vraag 
of een stadsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is alleen het bruto vloeroppervlak dat wordt toegevoegd 
in vergelijking met de bestaande toestand, of dat in ingrijpende mate van functie wordt veranderd 
hoeft te worden betrokken4. Deze nieuwe inzichten in de jurisprudentie hebben er toe geleid dat 
opnieuw is bekeken of de herstructurering van het medisch complex m.e.r.-beoordelingsplichtig is. 
Hierbij is het onderstaande overwogen. 
 
In de toelichting op het Besluit m.e.r. staat in de paragraaf “woningbouw en stadsprojecten” dat 
vervangende nieuwbouw van woningen niet m.e.r.-beoordelingsplichtig is. Aangezien het bij het 
stadsproject Hoboken eveneens gaat om vervangende nieuwbouw (waarbij het b.v.o. met 10% 
toeneemt) vindt de gemeente Rotterdam deze redenatie eveneens van toepassing op de 
herstructurering van het medisch complex. Het gaat immers om de vraag of activiteiten belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben ten opzichte van de milieukwaliteit bij een 
autonome ontwikkeling.  
Het ontwikkelen van een níeuw ziekenhuis kan als stadsproject worden benoemd en is met een bruto 
vloeroppervlakte van 440.000 m2 m.e.r.-beoordelingsplichtig. Een dergelijke ontwikkeling heeft 
namelijk belangrijke gevolgen voor het milieu. Bij het Erasmus MC gaat het om vervangende 
nieuwbouw van het medisch complex waarbij de functie gelijk blijft en waarbij 40.000 m2 wordt 
toegevoegd. Aangezien de herstructurering van de bestaande bebouwing buiten beschouwing kan 
blijven en de vergroting met 40.000 m2 ruim onder de 200.000 m2 b.v.o. ligt die in de m.e.r. 
regelgeving wordt genoemd is de activiteit niet m.e.r.-beoordelingsplichtig. De herstructurering van het 
medisch complex heeft bovendien geen belangrijke gevolgen voor het milieu ten opzichte van een 
autonome ontwikkeling. Dit blijkt ook uit de overige paragrafen van dit hoofdstuk Milieu. 
Voor wat betreft de ontwikkeling aan de Rochussenstraat ter plaatse van het GAK-kantoor en het 
Burgemeester s’ Jacobplein kan het volgende onderscheid worden gemaakt. 
Met betrekking tot de ontwikkeling (bouw) van woningen staat in de m.e.r.-richtlijn dat de bouw van 
2.000 woningen in een aaneengesloten gebied in de bebouwde kom eveneens m.e.r.-
beoordelingsplichting is. Het bestemmingsplan Hoboken maakt de realisatie van maximaal 500 
nieuwe woningen (maximaal 65.000 m2 b.v.o.) mogelijk en is daarmee eveneens niet m.e.r.-
beoordelingsplichtig. 
Daarnaast kunnen op die locatie maatschappelijke voorzieningen, kantoren, bedrijven categorie 1 en 
2, winkels en horeca worden gerealiseerd indien het aantal woningen minder is dan 500 en de 
maximale toegestane b.v.o. van 65.000 m2 niet wordt overschreden.  Deze ontwikkeling kan als 
onderdeel van eerder genoemd stadsproject worden beschouwd. De totale toename in te ontwikkelen 
b.v.o. bedraagt dan ook 105.000 m2. Daarmee ligt het totaal aan b.v.o. nog steeds ruim onder de 
drempelwaarde van 200.000 m2 b.v.o. 
 
Het bestemmingsplan Hoboken maakt derhalve geen activiteiten of combinaties van activiteiten 
mogelijk die m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. 
 
Op 21 juli 2004 is de Europese richtlijn voor Strategische Milieubeoordeling in werking getreden. Als 
een project onder de m.e.r. richtlijn valt (m.er.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig is) dan moet er 
voor het plan dat het kader vormt voor deze activiteit een SMB worden opgesteld. De SMB is bedoeld 
om vooraf de milieu-effecten van ruimtelijke plannen in beeld te brengen zodat deze meegewogen 
kunnen worden bij de keuze voor een bepaalde locatie of programma. Omdat het bestemmingsplan 
niet het kader vormt voor projecten die onder de m.e.r.-richtlijn vallen, is het bestemmingsplan 
Hoboken eveneens niet SMB-plichtig. 

                                                
4 Zie bijv. ABRvS 20-07-2005, nr. 200407071/1 met noot M.A.A. Soppe; ABRvS 01-10-2003, nr. 200202033/1  
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4.3 Geluid 

 
Geluidhinder kan worden veroorzaakt door verschillende activiteiten. In de Wet geluidhinder en de 
Wet milieubeheer zijn geluidsnormen opgenomen voor wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en 
industrielawaai. Deze normen geven aan wat als ten hoogste acceptabele geluidbelasting wordt 
gezien bij geluidgevoelige functies zoals woningen, scholen of (zoals in dit geval) een ziekenhuis.  
Bij het bepalen van de maximaal toegestane geluidbelasting is een onderscheid gemaakt tussen 
bestaande situaties en nieuw te bouwen geluidgevoelige functies of nieuwe geluidhinder 
veroorzakende functies (nieuwe situaties). 
 
Wegverkeer 
Op grond van artikel 77 Wet geluidhinder moet voor alle nieuwe situaties die een bestemmingsplan 
mogelijk maakt binnen een zone langs een weg waar 50-km/uur of meer mag worden gereden een 
akoestisch onderzoek worden uitgevoerd. Bij 50-km wegen is deze zone 200 meter aan weerszijden 
(bij wegen met 3 of meer rijbanen zoals de ’s Gravendijkwal is dit 350 meter).  
Op de milieukaart behorende bij dit bestemmingsplan zijn ter toelichting de zoneplichtige wegen en de 
nieuwe geluidgevoelige situaties weergegeven. 
Het bestemmingsplan maakt nieuwe geluidgevoelige situaties mogelijk in het bestemmingsvlak 
“Maatschappelijke doeleinden” waar het ziekenhuis in ligt en in het bestemmingsvlak “Gemengde 
doeleinden” dat ten noorden daarvan ligt. Omdat de gevels van de nieuwe geluidgevoelige functies op 
de grenzen van deze bestemmingsvlakken gerealiseerd kunnen worden is de geluidsbelasting op 
deze grenzen berekend. De Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het berekenen van de 
geluidbelasting 10 jaar vooruit moet worden gekeken, daarom zijn voor de geluidberekeningen de 
prognoses voor de verkeersintensiteiten in 2014 gebruikt. 
Het rapport “Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai bestemmingsplan Hoboken” is als afzonderlijke 
bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. De uitkomst van dit onderzoek is dat op alle berekende 
locaties de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) wordt overschreden. Bij een overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde kan een verzoek tot vaststelling van een hogere grenswaarde worden 
ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, dit kan tot maximaal 65 dB(A).  
De hoogste geluidbelasting die op de bestemming van het Dijkzigt terrein is berekend is 64 dB(A) 
langs de Westzeedijk. Langs de Rochussenstraat is op de bestemming “Gemengde doeleinden” een 
geluidbelasting van 65 dB(A) berekend. Voor deze twee bestemmingen is aan Gedeputeerde Staten 
verzocht een hogere grenswaarde vast te stellen. Op 4 maart 2005 hebben GS de hierboven 
genoemde geluidbelastingen als hogere grenswaarden vastgesteld. 
 
Railverkeer 
Onder de bestemming “Gemengde doeleinden” ligt een deel van de metro (de Calandlijn) en een deel 
van het metrostation Dijkzigt. Voor ondergrondse metrolijnen geldt een toetsingszone van 25 meter 
aan weerszijden, binnen deze zone dient aandacht te worden besteed aan geluidshinder en 
trillingshinder. Gezien de dempende werking van de grond en de vloer van de bebouwing kan van een 
geluidbelasting hoger dan 57 dB(A) geen sprake zijn. 
Voor trillingshinder zijn geen wettelijke normen. Uit jurisprudentie van de Raad van State is echter 
gebleken dat de richtlijnen van de Stichting Bouwresearch [SBR 2002] als belangrijkste toetsingskader 
voor trillingen dienen te worden gehanteerd, althans daar waar het gaat om de meet- en 
rekensystematiek. Uit jurisprudentie blijkt verder dat wat betreft richt- en grenswaarden de voorkeur 
uitgaat naar de ‘Handreiking industrielawaai en vergunningverlening’ [VROM 1998] als juridisch kader. 
In deze handreiking worden richt- en grenswaarden naar gebiedstypologie onderscheiden. 
In het ontwerpstadium van de gebouwen zal aandacht aan trillingen moeten worden besteed. Indien 
nodig moet door bijvoorbeeld trillingsreducerende maatregelen terug worden gebracht tot de 
toelaatbare norm uit de Handreiking. 
 
Industrielawaai 
Het plan ligt in de 50 dB(A) toetsingszones rond de industrieterreinen Waal-/Eemhaven en Maas-
/Rijnhaven, zoals is te zien op de milieukaart die bij dit bestemmingsplan is gevoegd. Conform de Wet 
geluidhinder is de geluidbelasting van deze industrieterreinen op de grenzen van de bestemmingen 
waarin nieuwe geluidgevoelige situaties mogelijk zijn berekend.   
De geluidsbelasting op de gevels van de nieuwe situaties ten gevolge van de Maas-/ Rijnhaven is 
lager dan 50 dB(A). Voor dit industrieterrein hoeft geen hogere waarde te worden vastgesteld.  
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De geluidsbelasting op de gevels van de nieuwe situaties ten gevolge van de Waal-/ Eemhaven is 
maximaal 53 dB(A). Voor de geluidbelasting van dit industrieterrein is een verzoek tot vaststelling van 
een hogere grenswaarde ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland tegelijk 
met het verzoek hogere grenswaarde voor wegverkeerslawaai. Op 4 maart 2005 hebben GS de 
hierboven genoemde geluidbelasting als hogere grenswaarde vastgesteld. 
 
Luchtvaartverkeer 
Het plan ligt niet binnen de huidige en/of toekomstige 35 KE-zone van Rotterdam Airport, zodat voor 
dit aspect geen toetsing aan de Luchtvaartwet en de bij de Wet geluidhinder behorende besluiten 
nodig is. 
 
4.4 Luchtkwaliteit 
 
De normen voor luchtkwaliteit zijn gegeven in het Besluit luchtkwaliteit 2005. Het Besluit geeft normen 
voor de buitenlucht, maar die normen gelden niet voor de werkplek. Daar geldt de wetgeving op het 
gebied van de arbeidsbescherming. Uit artikel 7 van het Besluit luchtkwaliteit volgt dat de 
gemeenteraad bij het vaststellen van een bestemmingsplan dat gevolgen kan hebben voor de 
luchtkwaliteit, de grenswaarden voor luchtkwaliteit in acht moeten nemen. Dat betekent dat er ten 
behoeve van het bestemmingsplan een onderzoek naar de luchtkwaliteit moet worden uitgevoerd. 
 
In het Besluit luchtkwaliteit zijn voor een aantal stoffen grenswaarden aangegeven, uitgedrukt in het 
aantal microgrammen van de betrokken stof per m3 buitenlucht. De concentraties van zwaveldioxide, 
koolmonoxide, benzeen en lood liggen in Rotterdam en omgeving ruim onder de grenswaarden. Voor 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof geldt dat de gemiddelde concentraties per jaar niet boven de 40 μg/m³ 
mag uitkomen. De grenswaarden voor NO2 en fijn stof worden nu nog op veel plaatsen in Nederland 
overschreden, maar door technische ontwikkelingen zal de situatie verbeteren. De grenswaarde voor 
fijn stof moet in 2005 zijn bereikt, die voor NO2 in 2010. Voor fijn stof wordt naast het jaargemiddelde 
ook gekeken naar het aantal dagen met een hoge concentratie. De daggemiddelde concentratie mag 
maximaal 35 keer per jaar hoger zijn dan 50 μg/m³. 
 
Om het luchtkwaliteitsprobleem op te lossen, zullen de plannen uit het Nationaal Luchtkwaliteitplan 
uitgevoerd moeten worden. Naast dit plan worden voor Rotterdam verschillende maatregelen om de 
luchtkwaliteit te verbeteren beschreven in de “Uitwerking van het Plan van Aanpak knelpunten 
Rotterdam”. 
 
Plangebied 
Er is onderzoek gedaan om te kijken of het bestemmingsplan Hoboken  voldoet aan  het Besluit 
luchtkwaliteit 2005. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het rapport “Luchtkwaliteit 
bestemmingsplan Hoboken” dat is opgesteld door het Ingenieursbureau van Gemeentewerken 
Rotterdam. Dit rapport is als afzonderlijke bijlage bij het bestemmingsplan ter inzage gelegd. 
De concentraties in de omgeving van het bestemmingsplan worden gevormd door de som van de 
achtergrondconcentratie en de bijdrage van het verkeer. De bijdrage van het plaatselijke verkeer aan 
de jaargemiddelde concentraties van NO2 en fijn stof en het aantal overschrijdingen van de 24-
uurgemiddelde grenswaarde van fijn stof is berekend met het model CAR II versie 5.0.  
De voorspelde achtergrondconcentratie voor 2010 en 2015 wordt gegeven door het RIVM. Bij de 
waarden voor fijn stof is rekening gehouden met de aftrek van natuurlijke bestanddelen (voornamelijk 
zeezout).  
 
Onderzoeksresultaten   
De jaargemiddelde PM10 grenswaarde blijft in 2005, 2010 en 2015 in het gehele 
bestemmingsplangebied onder de grenswaarde. Zowel bij de autonome ontwikkeling als bij de 
realisatie van de ontwikkelingen. 
Het bestemmingsplan Hoboken draagt niet bij aan een toename van de overschrijding van de 
daggemiddelde PM10 grenswaarde. In 2015 wordt de daggemiddeld PM10 grenswaarde nergens in het 
plangebied meer overschreden.  
De toekomstige bewoners/bezoekers van de maximaal 65.000 m2 aan programma, waaronder 
maximaal 500 woningen, die het bestemmingsplan mogelijk maakt aan de Rochussenstraat worden 
niet blootgesteld aan een overschrijding van de jaargemiddelde NO2 grenswaarde. In 2010 ligt de 
contour van de grenswaarde tegen de gevel van de geplande woningen aan. In 2015 is er geen 
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sprake meer van een overschrijding van de jaargemiddelde NO2 grenswaarde langs de 
Rochussenstraat. 
 
Planbijdrage 
Het bestemmingsplan Hoboken maakt de toevoeging mogelijk van 40.000 m2 bruto vloeroppervlak 
aan het medisch complex door de inpassing van de Daniel den Hoed kliniek, waarbij het aantal 
bedden gelijk blijft.  Daarnaast maakt het bestemmingsplan  mogelijk dat aan de Rochussenstraat ter 
plaatse van het GAK-kantoor en het Burgemeester s’ Jacobplein maximaal 65.000 m2 b.v.o. aan 
woningen (maximaal 500) wordt gerealiseerd. Tevens kunnen op die locatie maatschappelijke 
voorzieningen, kantoren, bedrijven categorie 1 en 2, winkels en horeca worden gerealiseerd indien het 
aantal woningen minder is dan 500 en de maximale toegestane b.v.o. van 65.000 m2 niet wordt 
overschreden. Genoemde bedrijven, winkels en horeca zijn alleen toegestaan op de begane grond.  
 
Door het toevoegen van dit bouwprogramma nemen de verkeersintensiteiten op de wegen in de 
omgeving toe. Er is onderzocht hoeveel verkeersbewegingen het toegevoegde programma genereert. 
Op de locatie aan de Rochussenstraat kan de 65.000 m2 aan nieuwbouw die het bestemmingsplan 
toestaat met meerdere functies worden ingevuld. Als het programma uitsluitend met woningen wordt 
ingevuld levert dit de meeste verkeersbewegingen op (1.700 verkeersbewegingen). Dit aantal 
verkeersbewegingen is gehanteerd voor het berekenen van de verkeersintensiteiten   
In het luchtkwaliteitsonderzoek is berekend of het bestemmingsplan door de extra 
verkeersbewegingen bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Het bestemmingsplan Hoboken draagt niet 
bij aan een toename van de overschrijding van de jaargemiddelde NO2 grenswaarde. Alleen op de 
Rochussenstraat tussen de Claes de Vrieselaan en de Zimmermanweg neemt de grenswaarde met 1 
µg/m3 toe. Deze toename blijft beperkt tot het gebied boven de weg en vormt daarom geen 
belemmering voor het bestemmingsplan. De jaargemiddelde PM10 grenswaarde blijft in 2005, 2010 en 
2015 in het gehele bestemmingsplangebied onder de grenswaarde. Zowel bij de autonome 
ontwikkeling als bij de realisatie van de ontwikkelingen. Het bestemmingsplan Hoboken draagt niet bij 
aan een toename van de overschrijding van de daggemiddelde PM10 grenswaarde. 
 
Conclusie 
Gelet op het bovenstaande wordt gesteld dat het bestemmingsplan Hoboken voldoet aan het Besluit 
Luchtkwaliteit 2005. De normen voor luchtkwaliteit vormen geen belemmering voor het 
bestemmingsplan Hoboken. 
 
Maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit 
Om de luchtkwaliteit te verbeteren zijn voor de toekomst diverse luchtkwaliteit maatregelen voorzien. 
Hieronder wordt nader op deze maatregelen ingegaan.  
 
Luchtkwaliteit verbeterende maatregelen op (inter)nationaal niveau  
Tot 2015 nemen de concentraties van NO2 en fijn stof af door maatregelen bij verkeer en industrie in 
binnen- en buitenland. Over de te nemen maatregelen zijn afspraken gemaakt door de overheden. De 
afgesproken maatregelen zijn verwerkt in een scenario (het zogenaamde scenario Referentie Raming 
ofwel RR-scenario) dat ten grondslag ligt aan de berekening van de NO2- en fijn stof-concentraties in 
de 2010. Voorbeelden van concrete maatregelen zijn: 
• stellen van emissie (Euro-) normen bij verkeer 
• stimuleren van verschuivingen in de brandstofmix bij verkeer 
• realiseren van maatregelen bij de industrie door toepassing van NeR (Nederlandse emissie 

Richtlijnen), BEES (Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties) en Besluit Verbranding Afvalstoffen. 
 
In het Nationaal Luchtkwaliteitsplan 2004 (ministerie VROM, februari 2005) wordt aangegeven welke 
maatregelen rijk, provincies en gemeenten treffen om zo veel mogelijk aan de grenswaarden voor NO2 
en fijn stof te voldoen binnen de gestelde termijn. Eind 2005 wordt nog een vervolgdocument 
opgesteld met concrete maatregelen en beleidskeuzes. Voorbeelden van acties uit het Nationaal 
Luchtkwaliteitsplan 2004 voor de sector verkeer zijn: 
• fiscale stimulering van roetfilters bij nieuwe dieselpersonenauto’s; 
• fiscale stimulering  van vervroegde  introductie van schone vrachtwagens en bussen; 
• bepleiten in EU voor een forse aanscherping van fijn stof norm voor vrachtwagens en bussen. 
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In het RR scenario zijn de maatregelen uit het nieuwe rijksbeleid; het nationaal Luchtkwaliteitsplan 
maar ook de voornemens uit de NEC-uitvoeringsnotitie (betreft normen voor de CO2-reductie) en de 
beleidsnota Verkeersemissies nog niet meegenomen. 
 
Luchtkwaliteit verbeterende maatregelen op lokaal niveau 
In het Uitvoeringsprogramma bij het Plan van Aanpak knelpunten luchtkwaliteit Rotterdam (Gemeente 
Rotterdam, 2004) zijn de volgende maatregelen opgenomen, die niet zijn meegenomen in de 
berekening van de NO2- en fijn stof-concentraties. Het gaat hier om maatregelen die voor de hele 
gemeente worden bekeken: 
• Grootschalige toepassing van stadsverwarming en restwarmte in nieuwbouw en bestaande 

bouw; 
• Vervanging en onderhoud van gemeentelijke voertuigen: 

o opstellen mobiliteits- en voertuigplan gericht op invoering schone voertuigtechnologie; 
o roet- en NOx-filters op 80 bussen van de RET; 
o roetfilters op 30 vuilniswagens van de Roteb; 
o roetfilters voor Roteb-veegmachines en kleinere dieselvoertuigen. 

• Opnemen van milieu-eisen in de concessie voor het vervoergebied van de RET; 
• Opstellen vervoerplannen voor Rotterdamse diensten; 
• Aanpak van binnenstedelijke knelpunten: 

o versnellen uitvoering maatregelen uit Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer; 
o onderzoeken en implementeren aanvullende maatregelen. 

• Aanpak van scheepvaartemissies: 
o onderzoeken effecten en bepalen en implementeren maatregelen. 

 
4.5 Bodem 
 
Het wettelijk kader bij de bepaling van de mate en ernst van bodemverontreiniging wordt gevormd 
door de Wet bodembescherming (Wbb). Op grond van de mate en omvang van een verontreiniging in 
grond en/of grondwater wordt bepaald of, conform de Wbb, sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Hierop is de principiële noodzaak tot sanering gebaseerd. In de Wbb wordt op 
basis van risico’s voor mens en ecosystemen vervolgens onderscheid gemaakt tussen urgente en 
niet-urgente gevallen. 
Voor het verkrijgen van een bouwvergunning, moet worden aangetoond dat de bodemkwaliteit goed 
genoeg is om te bebouwen ten behoeve van de toegekende bestemming (bodemgeschiktheids-
verklaring): er mag pas worden gebouwd als de bodem schoon genoeg is bevonden. In het kader van 
de bouwplannen zal de bodem ter plaatse nader worden onderzocht. Indien nodig zal de bodem 
voorafgaand of tijdens de bouw geschikt gemaakt worden op basis van de nota “Naar een gezamenlijk 
Bodemsaneringsbeleid in provincie en stad”. 
 
Plangebied 
Door reeds uitgevoerde bodemonderzoeken in het plangebied Hoboken kan geconcludeerd worden 
dat de bodem in dit gebied diffuus verontreinigd is. De gemiddelde bodemkwaliteit ligt tussen de 
streefwaarde van schone grond en de interventiewaarde van ernstig verontreinigde grond.  
 
Bekend is dat het Museumpark, na het bombardement in mei 1940, werd benut voor de opslag van 
oorlogspuin. Begin negentiger jaren werd het Museumpark heringericht/gerenoveerd, rekening 
houdend met de bekend geworden bodemverontreiniging. De verontreinigde grond is deels afgevoerd 
en voor een deel geborgen onder het evenemententerrein in het Museumpark.  
 
In het kader van recentere bouwplannen (Sophia Kinderziekenhuis, Kunsthal, NAi, etc.) zijn diverse 
bodemsaneringen uitgevoerd, waarbij ernstig verontreinigd bodemmateriaal is verwijderd. Bij 
nieuwbouwplannen in de toekomst zal bodemonderzoek plaats moeten vinden. Er zal overeenkomstig 
het provinciaal/gemeentelijk bodemsaneringsbeleid worden gehandeld.  
 
4.6 Externe veiligheid 
 
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 
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kans groter dan 1 op de miljoen per jaar (10-6/jaar) onacceptabel wordt geacht. De norm voor het 
plaatsgebonden risico is bij kwetsbare objecten een grenswaarde die niet mag worden overschreden. 
Bij beperkt kwetsbare objecten is de 10-6/jaar-norm een richtwaarde die alleen mag worden 
overschreden als daar gewichtige redenen voor zijn. Het is aan het lokale bevoegd gezag (de 
gemeente) om een invulling te geven aan het begrip “gewichtige reden”. Hierbij kan worden gedacht 
aan het toestaan van een extensief gebruikt terrein, zoals een sportveld, binnen de 10-6-
plaatsgebonden risicocontour. Ook kan worden gedacht aan het opvullen van een open plek in 
bestaand stedelijk gebied. 
In artikel 1 van de voorschriften is aangegeven wat kwetsbare objecten en wat beperkt kwetsbare 
objecten zijn. 
 
In tegenstelling tot het plaatsgeboden risico, dat in één getal kan worden uitgedrukt, wordt het 
groepsrisico door een (grafiek)lijn weergegeven. Naarmate de groep mogelijk slachtoffers groter 
wordt, moet de kans op zo’n ongeval kleiner zijn. Bij stationaire bronnen ligt de lijn op 10-5/jaar voor 
tien 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. Het 
aandachtsgebied van het groepsrisico komt overeen met de 10-8 plaatsgebonden risicocontour. 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 worden 
gemotiveerd.  
 
Plangebied 
Het vulpunt van de LPG-tankstations aan de ’s Gravendijkwal en het LPG-transport naar dit vulpunt 
zijn de externe veiligheidsaspecten die een rol spelen bij het bestemmingsplan Hoboken. Er zijn géén 
andere externe veiligheidsaspecten die relevant zijn voor dit plangebied. 
 
LPG-tankstations plaatsgebonden risico 
Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) van kracht geworden. Tegelijk 
met dit besluit is een ministeriële regeling van kracht geworden waarin afstandsnormen voor onder 
andere LPG-tankstations zijn vastgelegd. Deze afstandsnormen treden in de plaats van de 80-meter 
veiligheidscontour die is vastgelegd in het Besluit LPG-tankstations milieubeheer. Welke nieuwe 
afstandsnorm er gaat gelden rond een vulpunt is afhankelijk van de doorzet (verkoop) van LPG in m3 
per jaar. De ministeriële regeling bevat de volgende afstandsnormen: 
- als in de milieuvergunningen is vastgelegd dat er niet meer dan 1000 m3 LPG per jaar mag 
worden verkocht geldt een veiligheidscontour van 45 meter rondom het vulpunt (dit is een berekende 
10-6-plaatsgebonden risicocontour); 
- als in de milieuvergunning is vastgelegd dat er niet meer dan 1500 m3 LPG per jaar mag 
worden verkocht ligt de 10-6-plaatsgebonden risicocontour  op 110 meter van het vulpunt; 
- bij een doorzet van meer dan 1500 m3 moet de 10-6-plaatsgebonden risicocontour worden 
berekend. 
 
Aan de ’s-Gravendijkwal, tegenover elkaar, bevinden zich twee verkooppunten voor motor-
brandstoffen. Het LPG-vulpunt van deze tankstations ligt net buiten het plangebied. 
Een 10-6-plaatsgebonden risicocontour van 110 meter zou voor een deel over de bestemming 
“Maatschappelijke doeleinden” vallen waarbinnen de nieuwbouw van het ziekenhuis kan worden 
gerealiseerd, deze contour kan daarom niet aan dit LPG-vulpunt worden toegekend. Op de milieukaart 
is rondom het vulpunt een 10-6-plaatsgebonden risicocontour van 45 meter aangegeven. 
Zoals op de plankaart is te zien liggen er in dit bestemmingsplan geen (beperkt) kwetsbare objecten 
binnen de contour van 45 meter. Het buiten het plangebied gelegen schoolgebouw aan de 
Academiestraat (een kwetsbaar object) ligt wel voor een deel binnen deze contour. In de BEVI is 
vastgelegd dat kwetsbare objecten uiterlijk met ingang van 1 januari 2010 moeten voldoen aan de 
veiligheidsnorm van 10-6/jaar. Het staken van de verkoop van LPG is de meest voor de hand liggende 
manier om aan de veiligheidsnorm te voldoen. De verkoop van LPG bij de twee verkooppunten aan de 
‘s-Gravendijkwal zal uiterlijk op 31 augustus 2009 worden gestaakt. Mogelijk wordt gezien de 
overeenkomst met de exploitant de verkoop reeds in 2007 beëindigd.  
 
Naast het LPG-vulpunt hebben ook de ondergrondse LPG-tank en de afleverzuilen een 10-6-
plaatsgebonden risicocontour; de afstanden bedragen respectievelijk 25 en 15 meter. De contouren 
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rond de LPG-tank en de drie afleverzuilen zijn eveneens op de milieukaart aangegeven. Deze 
contouren leveren geen probleem op. De op de milieukaart aangegeven 10-6-plaatsgebonden 
risicocontouren komen te vervallen als de verkoop van LPG wordt gestaakt. De contouren vervallen 
dus uiterlijk op 1 september 2009. 
 
Bij de transformatie van het medisch complex wordt de interne en externe veiligheid vanwege 
activiteiten in het medisch complex voldoende gewaarborgd. De bouwplannen die door het Erasmus 
MC worden ingediend, worden door de gemeente ook getoetst op veiligheid. De activiteiten die 
gevolgen hebben voor de veiligheid in en om het complex komen in dat stadium van besluitvorming 
aan de orde. 
 
Groepsrisico 
Het Ingenieurs/adviesbureau SAVE heeft de externe veiligheidssituatie als gevolg van de LPG-
tankstations aan de ’s-Gravendijkwal onderzocht (rapportnr. 050844-T54). Hierbij is de hoogte van het 
groepsrisico berekend. Het BEVI schrijft voor dat het berekende groepsrisico moet worden getoetst 
aan de oriënterende waarde. Door het bevoegd gezag moet een verantwoording ten aanzien van de 
acceptatie van het berekende groepsrisico worden opgesteld (als dit acceptabel wordt geacht). 
De Regeling externe veiligheid inrichtingen geeft aan dat het aandachtsgebied dat betrokken moet 
worden bij de berekening van het groepsrisico een straal van 150 meter rondom het LPG-vulpunt is. 
Er is onderzocht hoeveel mensen maximaal binnen dit gebied aanwezig kunnen zijn in de dag- en de 
nachtperiode en hoe deze mensen over het aandachtsgebied verdeeld zijn. Het groepsrisico is twee 
keer berekend. Een keer met als uitgangspunt de 1185 m3 per jaar LPG die het verkooppunt werkelijk 
heeft verkocht en een keer met een maximale doorzet van 1500 m3 per jaar. 
Uit het onderzoek blijkt dat het berekende groepsrisico aanzienlijk hoger is dan de oriënterende 
waarden. Uitgaande van een doorzet van 1500 m3 LPG wordt de oriënterende waarde maximaal 
overschreden met een factor 3700. Dit is de overschrijding van de oriënterende waarde voor 310 
slachtoffers (de oriënterende waarde is een grafieklijn). Als wordt uitgegaan van een doorzet van 1185 
m3 LPG is de maximale overschrijding een factor 2900. 
Daarnaast gaat het binnen het aandachtsgebied voor groepsrisico om groepen mensen waarvan de 
zelfredzaamheid niet groot is (dit geldt voor het ziekenhuis en in mindere mate voor de school). Het 
groepsrisico is zo hoog dat dit redelijkerwijs niet als acceptabel kan worden gezien. De gemeente 
Rotterdam accepteert dit hoge groepsrisico daarom niet en zal maatregelen nemen om het 
groepsrisico tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. De doorzet van LPG beperken tot 1000 
m3 per jaar is voor groepsrisico evenals voor plaatsgebonden risico onvoldoende om dit knelpunt op te 
lossen. De enige manier om het groepsrisico tot een acceptabel niveau terug te brengen is om de 
verkoop van LPG bij de brandstofverkooppunten aan de ’s-Gravendijkwal helemaal te staken. Er is 
dan helemaal geen groepsrisico meer. De verkoop van LPG op deze locaties zal uiterlijk voor 
september 2009 zijn gestopt. 
 
LPG-transport 
Het vulpunt aan de ’s-Gravendijkwal wordt bevoorraad via de Westzeedijk en de ‘s-Gravendijkwal. 
De 10-6 plaatsgebonden risicocontour van dit binnenstedelijke LPG-transport ligt binnen de 
verkeersbestemming. Er liggen derhalve geen bestaande of geprojecteerde (beperkt) kwetsbare 
objecten binnen de plaatsgebonden risicocontour. Het groepsrisico van het LPG-transport is niet in 
beeld gebracht omdat dit risico in het niet valt bij het groepsrisico van het LPG-vulpunt. De aanvoer 
van LPG naar dit vulpunt is het enige transport van gevaarlijke stoffen dat relevant is voor het 
plangebied. Als de verkoop van LPG wordt gestaakt vindt het bijbehorende transport ook niet langer 
meer plaats. 
 
4.7 Duurzaam en gezond ontwikkelen 
 
In het college van B&W op 19 februari 2002 is de Ontwikkelingsvisie Hoboken vastgesteld. De visie 
biedt het kader voor de uitwerking van de plannen van Erasmus MC en het omliggende gebied. In de 
ontwikkelingsvisie wordt een gezamenlijk intentiedocument aangekondigd “Duurzaam en gezond 
Hoboken”, met daarin gezamenlijke ambities en afspraken over een procesaanpak waarin duurzaam 
en gezond ontwikkelen van complex en omgeving zijn geïntegreerd.  
 
In opdracht van de toenmalige Stuurgroep Hoboken/Erasmus MC heeft een Taakgroep een 
intentiedocument ontwikkeld, waarin de focus is gericht op het duurzaam ontwikkelen van een healing 
environment. De Taakgroep bestond uit deskundige medewerkers van de gemeente (GGD en 
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GW/MR) en Erasmus MC. In het document worden de ambities van partijen bij de ontwikkeling van 
Hoboken en Erasmus MC geformuleerd en verantwoord. Bovendien worden de hoofdlijnen van de 
verdere uitwerking van dit document geschetst. Hierbij wordt ingegaan op de verantwoordelijkheden 
van de betrokken partijen en de coördinatie daartussen. Dit om de beoogde transparantie en 
verantwoording in de planvorming aan te geven. 
 
Een duurzaam en gezond plan wordt gemaakt door over de hele linie, op alle schaalniveaus en in alle 
planfasen duurzaamheid als integraal onderdeel in het planproces op te nemen. Zowel op 
stedenbouwkundig niveau als in het bouwkundig ontwerp. Duurzame ontwikkeling van Hoboken is dus 
duurzaam en gezond ontwikkelen op stedenbouwkundig niveau en op gebouwniveau, maar ook van 
initiatieffase tot in de beheerfase. 
 
In het intentiedocument ‘Hoboken/Erasmus MC: een healing environment, intentiedocument duurzaam 
en gezond ontwikkelen’ is de Sterrenmethode gebruikt. Dit is een combinatie van gezond en 
duurzaam bouwen methodes. Vanuit deze methodes zijn zeventien gezondheids- en 
duurzaamheidsthema’s geselecteerd die bijdragen aan een healing environment en aan duurzaam en 
gezond ontwikkelen. Voor elk van de zeventien thema’s is een ambitieniveau gekozen dat aansluit bij 
de hoge kwaliteitsambities van het Erasmus MC enerzijds en/of bij het beleid van de gemeente 
Rotterdam anderzijds. In een aantal gevallen is het ambitieniveau ook hoger geformuleerd. De 
thema’s zijn: ruimtegebruik, mobiliteit, veranderbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, sfeer en 
identiteit, energie, water, bodem, groen, lucht, klimaat, geluid & trillingen, licht & zicht, straling, 
materialen, bouw- en sloopafval. Vooral de thema’s toegankelijkheid en ruimtegebruik zijn leidend 
geweest bij de totstandkoming van het stedenbouwkundig plan en het kwaliteitsplan. 
 
Door instemming met het intentiedocument door de Raad van Bestuur van het Erasmus MC en door 
het Gemeentebestuur van Rotterdam spreken partijen zich uit zich in te spannen de vastgestelde 
ambities te bereiken. Het inhoudelijke perspectief waarvoor de gezamenlijke partijen elkaar met dit 
intentiedocument toezeggingen hebben gedaan, wordt uitgewerkt in een “Plan van Aanpak” voor de 
implementatie van duurzaam en gezond bouwen in het planproces. 
 
4.8 Flora en Fauna 
 
De Flora- en faunawet (Ffwet) is sinds 1 april 2002 van kracht. De wet regelt de bescherming van in 
het wild levende planten en dieren in Nederland met het oog op de instandhouding van soorten. Dit 
betreft soorten die zijn aangemerkt als beschermd op basis van de Flora- en faunawet. Om de 
instandhouding van de beschermde soorten te waarborgen moeten negatieve effecten op de 
instandhouding worden voorkomen. Hiertoe zijn in de wet verschillende verbodsbepalingen 
geformuleerd. Overtreding van een verbodsbepaling is alleen toegestaan met een ontheffing op basis 
van de Flora- en faunawet (art. 75). Op 10 september 2004 is het ‘Besluit houdende wijziging van een 
aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging van artikel 75 van de Flora- en 
faunawet en enkele andere wijzigingen’ in werking getreden. In dit besluit zijn de volgende drie 
categorieën opgenomen: 

• Categorie 1: Bij activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer en onderhoud of 
bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt voor de soorten in deze categorie een 
vrijstelling voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet. Er hoeft voor deze activiteiten geen ontheffing te 
worden aangevraagd; 

• Categorie 2: Bij activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer en onderhoud of 
bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt voor de soorten in deze categorie een 
vrijstelling voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van 
een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Deze gedragscode moet door een 
sector of ondernemer zelf worden opgesteld en ingediend voor goedkeuring. Is er geen 
goedgekeurde gedragscode aanwezig, dan dient ontheffing aangevraagd te worden. 

• Categorie 3: Bij activiteiten die te kwalificeren zijn als ruimtelijke ontwikkelingen, geldt voor 
soorten in deze categorie geen vrijstelling. Ook niet op basis van een gedragscode. Hiervoor 
is een ontheffing nodig. 

 
Ontheffingaanvragen op basis van categorie 1 en 2 worden getoetst aan het criterium ‘doet geen 
afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort’ (de zogenaamde lichte toets). 
Ontheffingaanvragen op basis van categorie 3 krijgen te maken met de ‘uitgebreide toets’. Dit houdt in 



39

dat wordt getoetst op drie criteria, te weten 1) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang, 2) 
er is geen alternatief en 3) doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort. 
Aan alle criteria moet worden voldaan. 
 
Plangebied 
Om te kijken of de Flora- en faunawet van toepassing is op het plangebied van het bestemmingsplan 
“Hoboken” is door Gemeentewerken Rotterdam een Quick scan flora en fauna uitgevoerd. Uit dit 
onderzoek is het onderstaande gebleken. 
De Flora- en faunawet kent, zoals hierboven beschreven, verschillende beschermingsregimes. In het 
plangebied is de aanwezigheid van 'streng beschermde soorten' en 'algemeen voorkomende 
beschermde soorten' aan de orde. 
 
Streng beschermde soorten 
Streng beschermde soorten die binnen het plangebied voorkomen zijn vogels. Streng beschermde 
soorten die naar verwachting binnen het plangebied voorkomen zijn vleermuizen. Voor de categorie 
vogels geldt dat ruimtelijke ingrepen gewoonlijk zijn toegestaan zonder ontheffing voor vogels aan te 
vragen indien in gebruik zijnde nesten niet worden verstoord. 
De bescherming van vleermuizen heeft betrekking op vaste verblijfplaatsen en foerageer-/ 
migratieroutes. Verblijfplaatsen kunnen zich bevinden in zowel bomen (met holtes en spleten) als 
gebouwen. Foerageer-/migratieroutes lopen over het algemeen langs bomenrijen en over 
watergangen.  
Naar het voorkomen en het gebruik van vleermuizen in dit gebied is nog geen uitgebreid onderzoek 
uitgevoerd. Dit onderzoek dient plaats te vinden om vast te stellen of ruimtelijke ingrepen leiden tot 
aantasting van verblijfplaatsen of foerageer-/migratieroutes. Indien dit uit onderzoek blijkt is de 
ruimtelijke ingreep slechts toegestaan indien hiervoor dwingende redenen van groot openbaar belang 
gelden en er geen alternatieven en alternatieve locaties zijn. Er dient dan ontheffing van de Flora- en 
faunawet te worden aangevraagd. Een voorwaarde hierbij is dat voor de gunstige staat van 
instandhouding van de soort negatieve effecten moeten worden gecompenseerd. Onderzoek naar de 
aanwezigheid van vleermuizen, het gebruik van het gebied en het vervolgens vaststellen hoe hiermee 
wordt omgegaan (inclusief eventuele ontheffingsaanvraag) dient te worden uitgevoerd voor het 
verlenen van de bouwvergunning.  
 
Algemeen voorkomende beschermde soorten 
Binnen het plangebied komen naar verwachting géén algemene beschermde soorten dieren en 
planten voor. Voor deze soorten geldt een vrijstelling van de flora- en faunawet. De herinrichting van 
Hoboken brengt dus geen verplichting met zich mee om in het bestemmingsplan maatregelen op te 
nemen voor het instandhouden van het leefgebied van deze soorten.  
 
Soortenbescherming op basis van het Compensatiebeginsel Natuur en Landschap 
Het Compensatiebeginsel Natuur en Landschap voorziet in de bescherming van biotopen van soorten 
van de "Rode lijsten flora en fauna". Het is niet bekend dat binnen het plangebied Rode lijstsoorten 
voorkomen; de aanwezigheid kan echter niet worden uitgesloten. Zo staat een algemeen in het 
stedelijk gebied voorkomende soort als de Huismus op de Rode Lijst Vogels. Het ligt echter niet voor 
de hand om hiermee rekening te houden in het bestemmingsplan omdat de biotoop van de huismus, 
maar ook eventuele planten van de rode lijst vanwege het behoud van het Museumpark niet in het 
geding zullen zijn bij de herinrichting van Hoboken. 
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5.  Water 
 
5.1 Beleidskader water  
 
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. 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 (o.a. in bebouwd 
gebied) vastgelegd. In de wijziging op het Besluit op de ruimtelijke ordening per 1 november 2003 is 
de Watertoets wettelijk verplicht gesteld. 
 
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. 
 
De opgave voor Rotterdam is het ontwikkelen van een duurzaam stedelijk waterbeheer. Op basis van 
de Keur verlenen de Waterschappen hun vergunningen voor werken op, in en rond watergangen en 
waterkeringen en van werken die de waterhuishouding beïnvloeden.   
 
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 natuur- en belevingswaarden spelen een 
rol.  
Het plangebied is gelegen in het streefbeeld ‘compacte stad’. Het streefbeeld ‘compacte stad’ gaat uit 
van een watersysteem waarbij belevingswaarden centraal staan. Het oppervlaktewater vormt een 
aantrekkelijk, levend en bruisend rustpunt in de buitenruimte, het stinkt niet en wateroverlast wordt 
voorkomen. Passend binnen de omgeving is minimaal 5% van de oevers natuurvriendelijk ingericht. 
Het water is gemiddeld 1 meter diep, met diepere overwinteringsplaatsen.  
 
Het Waterplan is tevens het kader waarbinnen afstemming met de waterbeheerder, in dit geval het 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (voorheen Schieland), plaatsvindt. De 
rapportage “Wateroverlast Rotterdam” en de “nulmeting monitoring waterkwaliteit” vormen belangrijke 
input voor de karakterisering van het watersysteem. 
 
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 waterbeheerder, het 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (voorheen Schieland). Er heeft een aantal 
keren in algemene zin overleg plaatsgevonden over de watertoets in bestemmingsplannen. Het 
Hoogheemraadschap en de gemeente hebben dit bestemmingsplan besproken in maart 2004. De 
waterbeheerder stemt in met de inhoud van deze waterparagraaf en de wijze waarop de hoeveelheid 
oppervlaktewater in dit bestemmingsplan beschermd wordt. 
 
5.3 Huidig watersysteem  
 
In het plangebied is met name in het oostelijk deel oppervlaktewater aanwezig. De Westersingel, die 
voor de helft in het plangebied ligt, vormt samen met het Museumpark het bemalingsdistrict 66. Het 
water in dit gebied wordt afgevoerd via het gemaal Eendrachtsweg aan de zuidkant van de 
Westersingel. Voor dit water geldt het streefbeeld “compacte stad”. De Westersingel is als 
hoofdwatergang met een keurstrook van 5 meter vanaf de waterbestemming aangegeven op de 
plankaart, binnen de keurstrook gelden bouwbeperkingen. 
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Het Museumpark heeft voor het plangebied, maar ook voor een groot deel van het centrum van 
Rotterdam, een belangrijke waterbergingsfunctie. In het centrumgebied is momenteel een tekort aan 
waterberging waardoor bij hevige regenval overlast ontstaat. Het plangebied Hoboken, en dan 
specifieker het Museumpark, is aangewezen als locatie waar de waterbergingsfunctie voor het 
centrum in de toekomst verder zou kunnen worden uitgebreid. Op dit moment is in het plangebied ca. 
26.650 m² oppervlaktewater aanwezig. Een groot deel daarvan ligt in de bestemming “Groen”. In de 
zuidoost hoek van de ziekenhuisvlek (Maatschappelijke Doeleinden), is bebouwing toegestaan waar 
nu een watergang ligt. Indien daar gebouwd gaat worden, dient de waterbergingsfunctie elders in het 
plangebied gecompenseerd te worden.  
De Westzeedijk maakt deel uit van een hoofdwaterkering op deltahoogte, in beheer bij het 
hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (voorheen Schieland). Deze waterkering 
met beschermingszone is op de plankaart aangegeven met een dubbelbestemming “Waterkering”. De 
hoofdwatergang en de waterkering worden middels een regeling in de voorschriften beschermd.  
 
Hoboken heeft een gemengd rioolstelsel. Aangezien een groot deel van het plangebied Hoboken uit 
verhard oppervlak bestaat komt een groot deel van het regenwater in het riool terecht.  
 
5.4 De wateropgave 
 
De waterkwaliteit wordt meegenomen in het plan van aanpak voor de wateroverlastproblematiek in het 
centrumgebied van Rotterdam. Dit plan van aanpak wordt momenteel opgesteld door de gemeente 
Rotterdam en het hoogheemraadschap. Ook in het kader van het Singelplan zijn maatregelen 
voorzien. In het kader van Peil 2010 wordt het gemaal aan de Eendrachtsweg aangepast. Hierdoor 
verbetert de waterafvoer zodat de kans dat de Westersingel zal overlopen kleiner wordt. 
  
Voor het deel van de stad waarin het plangebied ligt, heeft het hoogheemraadschap van Schieland en 
de Krimpenerwaard (voorheen) in 2004 een peilbesluit opgesteld. Door de nieuwbouw die in het 
gebied mogelijk wordt gemaakt, zal het verhard oppervlak in de zuidoostelijke hoek van de 
ziekenhuisvlek (MD) kunnen toenemen. Op dit moment is daar water en groen aanwezig. Bij het 
dempen/verharden van dit oppervlak dient dit elders in het plangebied gecompenseerd te worden. Bij 
nieuwbouw in het plangebied dient een gescheiden rioleringsstelsel te worden aangelegd. Bij nieuwe 
ontwikkelingen (sloop/nieuwbouw/verbouw) geldt dat het regenwater op eigen terrein moet worden 
opgevangen om vervolgens vertraagd afgevoerd te kunnen worden op het riool.  
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6.  Sociale veiligheid en leefbaarheid 
 
6.1 Sociale veiligheid 
 
Het Rotterdams beleid is erop gericht om bij nieuwbouwplannen de aandacht voor sociale veiligheid 
en leefbaarheid een integraal onderdeel te laten zijn van de planvorming. Bij het aspect leefbaarheid 
gaat het om fysiek ruimtelijke voorzieningen voor de toegankelijkheid van gebouwen en openbare 
ruimten, het parkeren en stallen van auto’s en fietsen, ruimte voor spelen en groen, bezonnings- en 
uitzichtconsequenties voor omwonenden, afvalmanagement en consequenties voor het beheer van de 
openbare ruimte. 
 
In het plangebied Hoboken wordt gestreefd naar het realiseren van een gemengd stedelijk milieu 
waarbinnen het medisch complex een centrale rol speelt. Het versterken van de woonfunctie in het 
gebied schept belangrijke voorwaarden voor de sociale veiligheid, ook buiten kantoor-, winkel- en 
bezoektijden. Het oprekken van de stedelijke activiteiten in de avond en de nacht in het gehele 
plangebied speelt hierbij een rol. Het medisch complex vervult hierin een spilfunctie, gezien de 
levendigheid die dit complex al uitstraalt gedurende de 24 uren per dag . 
 
Het mogelijk maken van publieksfuncties in de plinten, in ieder geval langs de belangrijkste routes in 
het plangebied, vormt een tweede factor ter verbetering van de veiligheid op straat. Ook semi-
openbare routes door het medisch complex kunnen zorgen voor een aangenamer verblijfsklimaat en 
een betere en meer veilige aanhechting van het Erasmus MC aan de bestaande stad rondom. 
 
Bij de inrichting van de buitenruimte zal met de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, tevens 
verbetering van de sociale veiligheid op straat worden nagestreefd.  
 
6.2 Leefbaarheid  
 
Toegankelijkheid gebouwen en openbare buitenruimte 
De toegankelijkheid van (openbare) gebouwen en openbare buitenruimte in het onderhavige 
plangebied wordt niet expliciet geregeld in het kader van dit bestemmingsplan. Concrete bouwplannen 
worden getoetst aan het Bouwbesluit. Toegankelijkheidseisen zijn onderdeel van de 
stedenbouwkundige randvoorwaarden, waarbij de basis wordt gevormd door hetgeen hierover in het 
Bouwbesluit gesteld is. Toegankelijkheid van gebouwen in dit plangebied is eerder regel dan 
uitzondering en altijd uitgangspunt bij planontwikkeling. Bij het opstellen van programma's van eisen, 
vooruitlopend op inrichtingsplannen, wordt aandacht besteed aan de toegankelijkheid van openbare 
buitenruimtes. 
 
Parkeren en stalling van auto’s en fietsen 
Auto’s: In het plangebied zijn diverse soorten parkeervoorzieningen aanwezig. De bekendste is de 
parkeergarage van het medisch complex waar tegen betaling de auto geparkeerd kan worden. 
Daarnaast bevinden zich nog enkele privé parkeergarages in het gebied ten behoeve van kantoren, 
het revalidatiecentrum en een hotel. Naast deze parkeergarages bevinden zich nog parkeerplaatsen 
op de openbare weg waar eenieder tegen betaling zijn auto kan parkeren. De basis voor het aantal 
parkeerplaatsen is de minimumnorm per bestemming/ functie, zoals gesteld in de Bouwverordening. 
Beveiliging van de gebouwde parkeervoorzieningen (verlichting, compartimentering, overzichtelijkheid 
e.d.) maakt deel uit van de stedenbouwkundige randvoorwaarden bij bouwplannen en wordt in dit 
bestemmingsplan niet nader geëxpliciteerd. 
Fietsen: Ten aanzien van fietsen is in dit bestemmingsplan alleen het item ontsluiting aan de orde 
geweest. De overige aspecten komen naar voren in inrichtingsplannen dan wel in de 
stedenbouwkundige eisen ten aanzien van de deeluitwerkingen. 
 
Ruimte voor spelen en groen 
Het Museumpark is een buitenruimte van formaat in dit plangebied. Het Museumpark wordt vooral 
gebruikt als verbindingsroute (van noord naar zuid v.v.) voor fietsers en voetgangers en daarnaast als 
‘tijdelijke verblijfplaats’ voor de diverse museumbezoekers. Ook wordt het park druk bezocht tijdens 
evenementen. Het Museumpark wordt relatief weinig gebruikt door spelende kinderen en jongeren. 
Hiervoor lijkt Het Park meer geschikt.  
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De verbinding tussen het Museumpark en Het Park vraagt hierdoor om de nodige aandacht. Deze 
moet logischer en veiliger worden dan nu het geval is. Overige eisen t.a.v. van spelen en groen 
worden geformuleerd in programma's van eisen voor de buitenruimte en zijn niet geformuleerd in dit 
bestemmingsplan. 
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7.  Juridische vormgeving 
 
Hoofddoel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de transformatie van het 
ziekenhuiscomplex. Om die reden is voor dit deel van het bestemmingsplan gekozen voor een globale 
eindbestemming, zodat een optimale flexibiliteit gedurende de stedenbouwkundige herontwikkeling 
mogelijk is. De beoogde kwaliteit van de bebouwing wordt beschreven in het “Kwaliteitsplan 
Hoboken”, waarin uitwerkingsrichtlijnen en spelregels zijn opgenomen voor het gekozen 
stedenbouwkundig model. Dit “Kwaliteitsplan Hoboken” maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan 
en geeft in beelden weer wat dit nieuwe bestemmingsplan beoogt. Het kwaliteitsplan is richtinggevend 
bij de welstandsbeoordeling. 
 
Voor de Westersingel en omgeving - “historisch waardevol gebied” - is gekozen voor een mix van 
globale en gedetailleerde bestemmingen; in de globale bestemmingsregeling komt o.a. tot uitdrukking 
dat een stedelijke invulling van functies gewenst is, doch dat de huidige kantoorfunctie niet verder 
wordt uitgebreid. De bestaande bebouwing is qua bouwhoogte en bouwvolume gedetailleerd 
vastgelegd binnen de rooilijnen. 
 
De in het plangebied aanwezige rijks- en gemeentelijke monumenten worden voldoende beschermd 
op basis van de Monumentenwet en Monumentenverordening d.w.z. dat deze monumenten niet 
zonder (monumenten)vergunning kunnen worden afgebroken, verstoord, verplaatst of anderszins 
gewijzigd worden. In de toelichting is derhalve volstaan met een inventarisatie van de in het 
plangebied aanwezige monumenten. Voor de bescherming van de overige historisch waardevolle 
panden en structuren is in de voorschriften, waar nodig, een aanlegvergunning opgenomen. 
 
In de voorschriften en op de plankaart zijn de bestemmingen “Maatschappelijke doeleinden I en II” en 
“Centrum doeleinden I en II” opgenomen. 
Deze vermelding van “I en II” heeft te maken met het feit dat ten tijde van het opstellen van dit 
bestemmingsplan op de gronden met een “II” geen ‘geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen’ 
(in de zin van de Wet geluidhinder) aanwezig danwel voorzien zijn. Onder ‘geluidsgevoelige 
maatschappelijke voorzieningen (in de zin van de Wet geluidhinder)’ worden verstaan basisscholen, 
scholen voor voortgezet onderwijs (als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs), instellingen voor 
hoger beroepsonderwijs, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere gezondheids-zorggebouwen dan de 
genoemde (met de daarbij behorende terreinen). 
Daar waar deze ‘geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen’ binnen de bestemmingen 
“Maatschappelijke doeleinden I en II” en “Centrum doeleinden I en II” thans niet aanwezig zijn en ook 
de ontwikkeling ervan niet is voorzien, zijn deze niet betrokken bij geluidsonderzoeken en dienen 
derhalve op de betreffende gronden (“II”) te worden uitgesloten. 
 
Verder is in de voorschriften een regeling voor werken aan huis opgenomen. Deze regeling gaat uit 
van een zo groot mogelijke flexibiliteit in toegestane bedrijfsactiviteiten, mits de omgeving geen gevaar 
loopt en geen onevenredige hinder ondervindt van de activiteit. De bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan 
in alle woningen, ongeacht het type woning of het gebied waar de woning staat. De belangrijkste 
voorwaarden zijn dat maximaal 30% van de woning (maximaal 70 m²) voor beroeps-
/bedrijfsactiviteiten mag worden gebruikt en dat de woning er aan de buitenkant als woning uit blijft 
zien. Reclame-uitingen aan de buitenzijde van de woning zijn niet toegestaan. Verder worden 
detailhandelsactiviteiten en bedrijfsmatige reparatie en onderhoud aan motorvoertuigen nadrukkelijk 
uitgesloten.  
 
Zoals in hoofdstuk 3, Planbeschrijving, paragraaf 3.2 van deze toelichting al is omschreven kan het 
college van Burgemeester en Wethouders (B&W) onder meer vrijstelling verlenen binnen de 
bestemming “Maatschappelijke doeleinden I en II” onder bepaalde voorwaarden – welke zijn 
opgenomen in de voorschriften – voor het bouwen van 1 bouwwerk met een maximale hoogte van 
120 meter in de ziekenhuisvlek.  
Tevens is in de voorschriften een drietal wijzigingsbevoegdheden met bijbehorende 
inspraakprocedure opgenomen ten behoeve van een mogelijke uitbreiding van het Natuurmuseum 
(Wijzigingsbevoegdheid I) en een mogelijke culturele voorziening in het Museumpark 
(Wijzigingsbevoegdheid II). Wijzigingsbevoegdheid III betreft de mogelijkheid voor vervangende 
nieuwbouw aan de zuid-oostzijde van de faculteitstoren op het moment dat de open ruimte aan de 
Westzeedijk voldoende is verzekerd. Het is aan het college van B&W om de wijzigingsbevoegdheid al 
dan niet te gebruiken.  
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In het bestemmingsplan zijn naast wijzigingsbevoegdheden ook algemene vrijstellingen opgenomen. 
Onder bepaalde voorwaarden, die opgenomen zijn in de voorschriften, kan voor bepaalde gewenste, 
beperkte ontwikkelingen/overschrijdingen vrijstelling worden verleend van het bestemmingsplan door 
B&W. 
 
Tot slot is in het bestemmmingsplan (voorschriften en milieukaart) opgenomen dat de 10-6 
plaatsgebonden risicocontouren (LPG) behorend bij het LPG-vulpunt, tank en afleverzuilen van het 
benzinestation aan weerszijden van de ’s-Gravendijkwal, vervallen op 1 september 2009 (01-09-
2009), of zoveel eerder wanneer de verkoop van LPG is beëindigd.  
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8.  Financiële uitvoerbaarheid 
 
Naar aanleiding van de “Ontwikkelingsvisie Hoboken” (februari 2002) is door het Ontwikkelingsbedrijf 
Rotterdam een globaal haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is gesplitst in de volgende 
delen: 
1. Ontwikkelingen waarbij de gemeente Rotterdam eigenaar van de grond is en waar het dus zeker 

is dat er opbrengsten kunnen worden gerealiseerd, en; 
2. Ontwikkelingen waarbij de gemeente Rotterdam geen eigenaar is van de grond en waar het dus 

onzeker is dat opbrengsten gerealiseerd kunnen worden. 
 
Ad 1. Ontwikkelingen waarbij de gemeente Rotterdam eigenaar van de grond is.  
Voor deze locaties geldt dat deze minimaal kostendekkend ontwikkeld worden.  
 
Ad 2. Ontwikkelingen waarbij de gemeente Rotterdam geen eigenaar is van de grond. 
De kosten voor het bouw- en woonrijp maken van deze locaties komen ten laste van de 
grondeigenaar. 
Het belangrijkste deel van de investeringen betreft de vernieuwing van het medisch complex, die 
plaatsvindt op eigen grond van het Erasmus MC waarvan de kosten aldus ten laste komen. De kosten 
voor infrastructurele voorzieningen komen in principe voor rekening van de veroorzaker, in casu het 
Erasmus MC. 
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9. Handhaving 
 
In tegenstelling tot een buitengebied is het in een omvangrijk en dichtbebouwd stedelijk plangebied 
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. 
 
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). Hierbij ligt de prioriteit bij veiligheid. 
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10. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
10.1 Vooroverleg.  
 
In het kader van het overleg ex artikel 10 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening  (BRO) is het 
voorontwerpbestemmingsplan “Hoboken” toegezonden aan: 
 
1. Provinciale Planologische Commissie 
2. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-generaal Rijkswaterstaat, Directie Zuid-

Holland 
3. Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) 
4. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (voorheen Hoogh.v. 

Schieland) 
5. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
6. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
7. KPN Telecom BV 
8. Brandweer Rotterdam 
9. Regionaal Economisch Overlegorgaan Rijnmond 
10. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
11. B.V. Transportnet Zuid-Holland 
12. Ministerie van Defensie 
13. N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij 
14. Nederlandse Spoorwegen 
15. ProRail 
16. Ministerie van Economische Zaken 
17. Nederlandse Gas Unie (Gastransport Services) 
18. VROM-Inspectie Regio Zuid-West  
19. Zuid-Hollandse Milieufederatie 
20. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas 
21. Rijksluchtvaartdienst  
22. Directeur-Generaal van de Energievoorziening 
 
Door de partijen vermeld onder nummer 1 tot en met 17 (vetgedrukt) is schriftelijk gereageerd. 
Daarvan hadden de partijen 10 tot en met 17 geen inhoudelijke opmerkingen. Van de overige partijen 
is geen reactie ontvangen.  
 
Hieronder volgt een samenvatting van de ontvangen schriftelijke inhoudelijke reacties en het 
commentaar hierop. 
 
1. Provinciale Planologische Commissie (PPC) 
 
1.1 Geluid 
Eerst dienen de vereiste  procedures industrielawaai, wegverkeerslawaai en spoorweglawaai te 
worden doorlopen, pas daarna kan het bestemmingsplan worden vastgesteld. De eventueel uit de 
procedures voortvloeiende randvoorwaarden  (verkaveling, realisering dove gevel e.d.) dienen in de 
voorschriften en op de plankaart te zijn verwerkt. (G1) 
 
Reactie: 
Er is een hogere waardeprocedure gevoerd voor wegverkeers- en industrielawaai, de verleende 
hogere waarden zijn thans als bijlage in het bestemmingsplan gevoegd. Uit deze procedure volgen 
geen randvoorwaarden die in de voorschriften en op de plankaart hoeven te worden verwerkt. 
 
Geluidsbelasting  
De PPC adviseert, op grond van het uitgevoerde milieuonderzoek, expliciet aan te geven of de 
geluidbelasting al of niet hoger is dan 65 dB(A). (A) 
 
Reactie: 
De toelichting is dienovereenkomstig aangevuld. 
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1.2 Luchtkwaliteit     
 
Rekenmethode 
In de plantoelichting is aangegeven dat binnen het gebied dat valt binnen de overschrijdingszone 
vanwege NO2  (drukke lokale wegen) geen gevoelige bestemmingen worden gerealiseerd. 
De bij het plan behorende geluid- en luchtkwaliteitskaart geeft de in acht te nemen afstanden weer, 
waarvan de nadere onderbouwing is opgenomen in de bijlage van het plan. 
Er dient nader te worden aangegeven of de berekeningen zijn gemaakt op basis van het 
maatgevende scenario “Referentie Raming”.  
 
Reactie: 
Er is thans door het Ingenieursbureau van Gemeentewerken een nieuw onderzoek naar de 
luchtkwaliteit uitgevoerd (Luchtkwaliteit Hoboken d.d. 8 september 2005). Bij dit onderzoek is gebruik 
gemaakt van de voorspelde achtergrondconcentraties voor 2010 en 2015 van het RIVM. De bijdrage 
van het plaatselijke verkeer aan de luchtverontreiniging is berekend met het model CAR II versie 4.0. 
Het bestemmingsplan Hoboken valt ruim buiten de met het Referentie Raming scenario berekende 
grenswaardecontouren langs de Rijkswegen. De toelichting is dienovereenkomstig aangevuld. 
 
Planvoorschrift artikel 2, lid 6  
Dit voorschrift vormt volgens de PPC onvoldoende waarborg dat geen gevoelige bestemmingen zullen 
worden gerealiseerd binnen de overschrijdingscontour. Dit voorschrift dient te worden aangevuld met 
de wegen Westzeedijk en Rochussenstraat,  conform de hierboven genoemde geluid- en 
luchtkwaliteitkaart. (G1) 
 
Reactie: 
Uit het bovengenoemde nieuwe onderzoek naar de luchtkwaliteit blijkt dat er in 2010 en 2015 langs 
een aantal wegen sprake is van een overschrijding van de grenswaarde voor de jaargemiddelde 
concentratie NO2. Dit is het geval tot op ruim 10 meter uit de weg-as van bijna de gehele ’s-
Gravendijkwal vanaf de Nieuwe Binnenweg tot aan de Maastunnel, langs de Westzeedijk vanaf het 
Droogleever Fortuynplein tot aan de Westersingel en langs bijna de gehele Rochussensraat. 
Vanaf  20 meter uit de weg-as is er in 2010 en 2015 langs geen enkele weg sprake van overschrijding 
van de grenswaarde voor jaargemiddelde concentratie NO2. De ontwikkelingslocaties in het 
bestemmingsplan Hoboken bevinden zich op minimaal 20 meter uit de weg-as en voldoen daarmee 
aan de grenswaarde voor jaargemiddelde concentratie NO2. De jaargemiddelde concentratie fijn stof 
blijft in 2010 en 2015 op alle rekenplaatsen onder de grenswaarde. De grenswaarde voor de 24-
uurgemiddelde concentratie fijn stof wordt in 2010 en 2015 in het gehele bestemmingsplangebied 
overschreden. Zonder de invloed van het plaatselijke verkeer is het aantal overschrijdingen 2010 en 
2015 al 41 keer per jaar. 
De normen voor luchtkwaliteit vormen geen belemmering voor het bestemmingsplan Hoboken. 
Het voorschrift artikel 2 lid 6 inzake Luchtkwaliteit komt hiermee te vervallen. 
 
1.3 Externe veiligheid 
Aangaande het LPG-tankstation aan de ’s Gravendijkwal is de wettelijke 80 meter contour correct 
aangegeven op de plankaart, maar is in bijlage C (milieuonderzoek) van de toelichting, blz. 71,  bij het 
onderdeel externe veiligheid aangegeven dat in “Bedrijven en Milieuzonering” een afstand van 30 
meter geldt voor LPG-benzineservicestations. Dit is volgens de PPC niet juist en dient te worden 
gecorrigeerd. Voor benzineservicestations met LPG (SBI-code 505) wordt voor gevaar een indicatieve 
afstand van 100 meter aangehouden. (A) 
Tevens wordt opgemerkt dat gewaarborgd moet zijn dat de interne en de externe veiligheid vanwege 
activiteiten in het medisch complex (bijv. opslag van zuurstof) vroegtijdig en in samenhang in het 
besluitvormingsproces aan de orde komen. Geadviseerd wordt de toelichting aan te vullen. (A) 
 
Reactie: 
De regelgeving inzake LPG-tankstations is gewijzigd en is in dit ontwerpbestemmingsplan 
meegenomen. 
In het Besluit LPG-tankstations milieubeheer is vastgelegd dat rondom het vulpunt van een LPG-
opslagtank een veiligheidscontour van 80 meter (10-6 risicocontour) aangehouden dient te worden. Op 
27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen van kracht geworden. Tegelijk met dit 
besluit is een ministeriële regeling van kracht geworden waarin afstandsnormen voor onder andere 
LPG-tankstations zijn vastgelegd.  
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Deze afstandsnormen treden in de plaats van de 80-meter veiligheidscontour die is vastgelegd in het 
Besluit LPG-tankstations milieubeheer. Welke afstandsnorm er thans geldt rond een vulpunt is 
afhankelijk van de doorzet (verkoop) van LPG in m3 per jaar.  
 
Bij een veiligheidscontour van 45 meter (dit betekent een in de milieuvergunning vastgelegde 
maximale doorzet van 1000 m3 LPG) kan binnen het plangebied worden voldaan aan de norm voor 
plaatsgebonden risico zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen. De toelichting 
(hoofdstuk 4 Milieuaspecten, paragraaf 4.5 Externe veiligheid), plankaart en voorschriften zijn hierop 
aangepast. In het aangrenzende gebied ligt echter de risicocontour van 45 meter over een kwetsbaar 
object. Het berekende groepsrisico rond het LPG-vulpunt is zo hoog dat dit redelijkerwijs niet als 
acceptabel kan worden gezien. De verkoop van LPG zal derhalve beëindigd moeten worden. (zie par. 
4.5 externe veiligheid).  
 
Voor wat betreft de gevraagde waarborg voor interne en externe veiligheid vanwege activiteiten in het 
medisch complex wordt, wanneer in de toekomst door het Erasmus MC bouwplannen worden 
ingediend, door de gemeente ook getoetst op aspecten die te maken hebben met de veiligheid. De 
activiteiten die met gevolgen hebben voor de veiligheid in en om het complex komen in dat stadium 
van besluitvorming inzake de verlening van de bouwvergunning aan de orde.     
 
1.4 Bodem 
De PPC gaat er vanuit dat conform het provinciaal/gemeentelijk bodemsaneringsbeleid zal worden 
gehandeld, hetgeen in de plantoelichting dient te worden opgenomen. (G2) 
 
Reactie: 
De toelichting is dienovereenkomstig aangevuld. 
 
1.5 Duurzaamheid     
In par. 4.6. van de toelichting wordt verwezen naar het  “Intentiedocument  Duurzaam en Gezond”. 
Dit document is bij de PPC niet bekend, waardoor inzicht in het na te streven ambitieniveau en de 
hierbij gemaakte keuzen ontbreekt. Geadviseerd wordt relevante uitgangspunten van dit document te 
verwoorden als bijlage bij het plan of te verwerken in de plantoelichting. (A) 
  
Reactie: 
De relevante uitgangspunten zijn verwerkt in de toelichting op het bestemmingsplan. 
 
1.6 Water 
De PPC is van mening dat uitgangspunt bij de watertoets moet zijn dat overleg met de 
waterbeheerder(s) reeds voor het starten van het artikel 10 BRO-overleg een aanvang moet hebben 
genomen.  
In het bestemmingsplan dient te worden aangegeven hoe het procesinstrument watertoets voor dit 
bestemmingsplan is ingevuld. In de Nota Planbeoordeling staat als richtlijn dat een korte beschrijving 
van het waterbeleid moet worden opgenomen.  
 
Reactie:  
De gemeente is er zich van bewust dat het overleg met de waterbeheerder eerder had moeten 
plaatsvinden. Inmiddels heeft dit overleg alsnog plaatsgevonden en is het plan dienovereenkomstig 
aangepast. In het ontwerp-bestemmingsplan is een hoofdstuk “Water” opgenomen waarin het 
waterbeleid, het overleg met de waterbeheerder, het huidige watersysteem en de wateropgave voor 
de toekomst zijn beschreven. 
 
1.7 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
In paragraaf 7.2. van de toelichting is ingegaan op de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan.  
Hierin zijn algemene gegevens over de informatie- en inspraakprocedure van het plan opgenomen. 
De PPC is van mening dat in dit plan nog onvoldoende aandacht is geschonken aan de 
maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. Dit acht zij mede van belang voor de mogelijkheid tot 
afgifte van specifieke verklaringen van geen bezwaar (Nota Planbeoordeling 2002). (G2) 
 
Reactie: 
Door toevoeging van de inhoud van dit hoofdstuk 10 is hieraan naar de mening van de gemeente 
Rotterdam voldaan. 
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1.8 Handhaving 
Gevraagd wordt in de toelichting een handhavingparagraaf op te nemen waarin is verwoord hoe zal 
worden omgegaan met het bestemmingsplan strijdige bouw en gebruik. Daarnaast wordt gevraagd in 
de voorschriften een bepaling op te nemen waarin de overtreding van de planvoorschriften wordt 
aangemerkt als een strafbaar feit als bedoeld in artikel  59 Wro. Voorts dient  de overgangsbepaling 
ex artikel 17 aangepast te worden, zodat geen generaal pardon wordt gecreëerd voor eventuele 
overtredingen van of strijdigheden met het nog geldende bestemmingsplan. (G2) 
 
Reactie: 
In de toelichting is een hoofdstuk Handhaving opgenomen. Recent is er meer aandacht gekomen voor 
de handhavingspraktijk en zoals uit de handhavingsparagraaf blijkt, kunnen B&W met toepassing van 
bestuursdwang handhavend optreden; het gebruik van een strafbepaling, die uitgaat van handhaven 
via het openbaar ministerie, is daarbij niet nodig. Inmiddels (13 september 2004) zijn 
bestemmingsplanovertredingen onder de Wet Economische Delicten gebracht en is artikel 59 Wro 
komen te vervallen. Aan het ontwerpbestemmingsplan is de volgende strafbepaling toegevoegd:  
Overtreding van het bepaalde in artikel 3 vierde lid, artikel 4 vijfde lid, artikel 10 vierde lid en artikel 15 
tweede lid wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2°, van de Wet op de 
economische delicten. 
De overgangsbepaling is aangevuld met twee leden die een generaal pardon voorkomen. 
 
1.9 Maatschappelijke doeleinden 
Er wordt geadviseerd de bestemming “Maatschappelijke doeleinden” meer op maat te maken. De 
bebouwings- en vrijstellingsmogelijkheden in artikel 3 hebben immers uitsluitend betrekking op het 
medisch complex, terwijl ook de cluster van musea en de scholen de bestemming “Maatschappelijke 
doeleinden” hebben gekregen. Verder wordt in de toelichting in paragraaf 3.1 (Programmatisch 
Profiel) aangegeven dat het programma tevens uitgaat van een toevoeging van functies die het 
ziekenhuis ondersteunen (kantoren, horeca, detailhandel, wasserij etc). Deze functies zouden dus 
binnen de bestemming mogelijk moeten worden gemaakt. (A) 
 
Reactie: 
De voorschriften zijn dienovereenkomstig aangepast. 
 
1.10 Musea 
a. Ondergronds parkeren 
Volgens de beschrijving in hoofdlijnen blijft het Museumpark de belangrijkste groenvoorziening in het 
gebied, waar tevens een ondergrondse garage voor bezoekers van het ziekenhuis, de binnenstad en 
de musea ontwikkeld kan worden. Binnen de gehele bestemming “groenaanleg”, artikel 8,  worden 
ondergrondse parkeervoorzieningen mogelijk gemaakt. De PPC geeft aan dat uit het plan 
onvoldoende duidelijk blijkt waar het schelpenterrein en het evenemententerrein zich bevinden. Er is 
evenmin duidelijk waar conform de beschrijving in hoofdlijnen de parkeergarage zou moeten worden 
gerealiseerd. De PPC adviseert beide zaken te verduidelijken. (A) 
 
Reactie: 
In de toelichting en de beschrijving in hoofdlijnen is opgenomen dat de schelpen- en 
evenemententerreinen het noordelijke deel van het Museumpark betreffen. Hier zal ook de 
ondergrondse parkeergarage kunnen worden gerealiseerd. 
 
 
b. Villa’s 
De PPC adviseert de villa’s Sonneveld (museumwoning annex dependance van het NAi)  en Chabot 
(museum), gesitueerd aan respectievelijk de Jongkindstraat 12 en Museumpark 11, uit de bestemming 
“centrumdoeleinden” te halen en te bestemmen als “maatschappelijke doeleinden”, zoals is gebeurd 
met de overige musea binnen het plangebied. (A) 
 
Reactie: 
Er is bewust voor gekozen om deze villa’s te bestemmen als “centrumdoeleinden”. De gebouwen 
lenen zich namelijk voor allerlei functies in tegenstelling tot de grotere musea in de directe omgeving.  
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Wanneer in de toekomst een museum uit de villa’s zou verdwijnen, is daar ook een woning, winkel of 
horecagelegenheid goed denkbaar. Omwille van de flexibiliteit is zodoende gekozen voor de 
bestemming “centrumdoeleinden”. 
 
1.11 Waardevolle historische elementen 
 
Waterproject van stadsarchitect  W.N  Rose 
In par. 2.4 van de toelichting wordt gesteld dat naar verwachting dat het gehele stelsel van singels van 
het zogenaamde “Waterproject “ door de minister zal worden aangewezen als beschermd 
stadsgezicht; een nieuw bestemmingsplan zou dan noodzakelijk zijn. Echter, bij die aanwijzing kan 
door de Ministers OCW en VROM ex artikel 36 Monumentenwet worden bepaald of en in hoeverre het 
dan geldende bestemmingsplan als beschermd plan kan worden aangemerkt. Geadviseerd wordt de 
toelichting te verduidelijken. (A) 
 
Reactie: 
De toelichting is dienovereenkomstig aangepast. 
 
Historisch waardevolle panden 
De PPC adviseert ter voorkoming van verwarring alle rijks- en gemeentelijke monumenten, die nu op 
een aparte monumentenkaart zijn weergegeven, op de plankaart aan te geven. (A)  
Tevens wordt geadviseerd het begrip “historisch waardevol” in de begripsbepaling op te nemen. (A) 
 
Reactie: 
Het vastleggen van alle rijks- en gemeentelijke monumenten op de plankaart heeft geen aanvullende 
juridische betekenis voor het reeds op grond van de Monumentenwet 1988 en de 
Monumentenverordening Rotterdam 2003 bestaande regime. Ter bevordering van de leesbaarheid 
van de plankaart geeft de gemeente er dan ook de voorkeur aan de monumenten op een aparte kaart 
te vermelden. Bestaande bouwwerken op de gronden die op de plankaart zijn aangeduid als 
“historisch waardevol” hebben deze bescherming (nog) niet op grond van het monumentenregime en 
worden derhalve beschermd door de in de voorschriften opgenomen aanlegvergunning. 
Het begrip “historisch waardevol” is in de voorschriften opgenomen. 
 
1.12 Juridische vormgeving 
 
a. Plankaarten 
De PPC vindt de status van de plankaarten onduidelijk. Geadviseerd wordt het juridische begrip 
“kaart”  
– voor zover van belang - nader toe te lichten in de begripsbepalingen. 
Tevens wordt geadviseerd de huisnummer- en monumentenkaart alsnog in de inhoudsopgave van de 
voorschriften te vermelden.  Daarbij is de geluidskaart tevens een kaart betreffende de luchtkwaliteit, 
zodat de benaming van die kaart dienovereenkomstig zou moeten worden aangepast. (A) 
 
Reactie: 
Het advies is deels overgenomen. De huisnummerkaart is alsnog in de inhoudsopgave van de 
voorschriften opgenomen en de benaming geluidskaart is gewijzigd in milieukaart. De 
monumentenkaart, als ook de kadastrale kaart zijn niet opgenomen in deze inhoudsopgave, omdat 
deze geen deel uitmaken van de voorschriften. 
 
b. Wijzigingsbevoegdheden in artikel 3 sub 11 en artikel 8 sub 7  
Geadviseerd wordt beide voorschriften aan te vullen met dat hetgeen gesteld is ten aanzien van de 
goedkeuring door van Gedeputeerde Staten niet geldt voor zover Gedeputeerde Staten in hun besluit 
tot goedkeuring van het bestemmingsplan hebben omschreven dat het wijzigingsbesluit van 
burgemeester en wethouders geen goedkeuring behoeft, indien van zienswijzen tegen de 
voorgenomen wijzigingen niet is gebleken.  (A) 
 
Reactie: 
De voorschriften zijn dienovereenkomstig aangevuld, waarbij kan worden vermeld dat lid 11 van artikel 
3, de wijzigingsbevoegdheid, is komen te vervallen, en de wijzigingsbevoegdheid ex artikel 8 lid 7 voor 
de leesbaarheid is opgenomen in een nieuw voorschrift “Wijziging van het plan”, artikel 18. 
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c. Wijzigingsbevoegdheid II (art. 8 sub 7). 
Het is niet duidelijk of reeds bebouwing aanwezig is in het park dat valt binnen deze 
wijzigingsbevoegdheid. (A) 
 
Reactie: 
Op dit moment is Villa Zebra (een museum voor kinderen) gevestigd in het park op basis van een 
tijdelijke bouwvergunning van maximaal 5 jaar. Deze verloopt in 2005. 
 
d. Overbouwde doorgang-arcade  
Deze aanduiding is volgens de PPC niet duidelijk ten aanzien van de arcade bij het Nai (B). 
Arcade A en B hebben dezelfde arcering op de kaart en toch verschillende maximale bouwhoogten, 8 
en 12 m. Geadviseerd wordt dit te verduidelijken. (A) 
 
Reactie: 
De onderdoorgang van de arcade bij het Erasmus MC (A) dient een minimale hoogte te hebben van 8 
meter, zoals aangegeven op de plankaart. De arcade bij het Nai (B) voldoet hier dus ook aan, maar is 
bovendien gebonden aan een maximale hoogte van 12 meter. De minimale hoogte heeft betrekking 
op de vrije doorloopruimte onder de arcade. Dit is dus geen maximale bouwhoogte (zie ook 
voorschriften art. 3 lid 2). 
 
e. Doublure in voorschrift 
Zowel in lid 1 van artikel 6 (tuin)  als van artikel 7 (erf) is aangegeven dat ondergrondse 
parkeervoorzieningen ter plaatse van de op de plankaart aangegeven aanduiding binnen de 
bestemming mogelijk zijn.  
Volgens de PPC is het onduidelijk waarom in lid 3 sub e van beide artikelen “ondergrondse 
parkeervoorzieningen“ is toegevoegd. (A) 
 
Reactie: 
De voorschriften zijn hierop aangepast, lid 3 sub e is uit beide artikelen verwijderd.  
 
f. Leesbaarheid 
Ter vergroting van de leesbaarheid  adviseert de PPC de Beschrijving in Hoofdlijnen direct op te 
nemen na de begrips- en algemene bepalingen. (A) 
 
Reactie: 
Het advies is overgenomen. 
 
g. Straalpad  
De PPC adviseert het straalpad van de KPN -genoemd in par. 2.7 “Civieltechnische infrastructuur” van 
de toelichting - waarvoor een maximale bouwhoogte geldt op een toelichtende kaart aan te geven. (A) 
 
Reactie: 
Zowel de plankaart als de voorschriften zijn dienovereenkomstig aangevuld. 
 
h. Bouwplanning  
Geadviseerd wordt de tekst in de toelichting inzake de bouwplanning (par. 1.5) te actualiseren. 
 
Reactie: 
De toelichting is op dit punt aangepast. 
 
 
1.13 Reacties overlegpartners 
a. Onder verwijzing naar de overlegreactie van HID Rijkswaterstaat d.d. 2 december 2003 wordt 
gevraagd alsnog een watertoets uit te voeren en de resultaten in de waterparagraaf van het plan op te 
nemen. (G1) 
 
Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de opmerking onder 1.6 Water. 
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Voorts wordt onder verwijzing naar de overlegreactie van HID Rijkswaterstaat aandacht gevraagd voor 
de bereikbaarheid van het plangebied. In het plan worden een aantal maatregelen genoemd om de 
bereikbaarheid ook na de realisering van het medisch complex te waarborgen. De gemeente wordt 
verzocht meer duidelijkheid te geven of deze maatregelen ook (tijdig) kunnen worden gerealiseerd. 
(G2) 
 
Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de overlegreactie van Rijkswaterstaat onder 2.2. 
 
b. Onder verwijzing naar de overlegreactie van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek wordt gesteld dat de beoordeling van het aspect archeologie door de provincie 
wordt uitgevoerd. Uit oogpunt van provinciaal beleid kan worden ingestemd met hetgeen verwoord is 
in het plan ten aanzien van de Archeologische aspecten in het plangebied. 
 
Reactie: 
Van deze opmerking is kennis genomen. Hierbij dient te worden aangevuld dat na een vernieuwd 
advies van het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam een plankaart archeologie alsmede het 
voorschrift “Archeologisch waardevol gebied A” is toegevoegd. 
 
c. Onder verwijzing naar de overlegreactie van Rijksdienst voor de Monumentenzorg wordt gesteld dat 
voor de herontwikkelingslocatie Erasmus MC op onvoldoende wijze inzicht wordt gegeven t.a.v. 
aanwezige cultuurhistorische waarden. Gevraagd wordt ook de mogelijke cultuurhistorische aspecten 
van dit gebiedsdeel, zoals het Oude Dijkzigt-complex en de Maastunneltraverse in het plan op te 
nemen. (G2) 
 
Reactie: 
Verwezen wordt naar de reactie op de overlegreactie van Rijksdienst voor de Monumentenzorg onder 
6.2. 
 
 
2. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-generaal Rijkswaterstaat, Directie Zuid-
Holland 
 
2.1 Water 
Het uitvoeren van een watertoets en het opnemen van een waterparagraaf is verplicht. Gevraagd 
wordt alsnog een watertoets uit te voeren en als resultaat een waterparagraaf in het plan op te nemen. 
 
Reactie: 
In het ontwerp-bestemmingsplan is een hoofdstuk “Water” opgenomen waarin het waterbeleid, het 
overleg met de waterbeheerder, het huidige watersysteem en de wateropgave voor de toekomst zijn 
beschreven. 
 
2.2 Verkeer en vervoer 
In het plan worden een aantal maatregelen voor zowel de auto als het OV genoemd om de 
bereikbaarheid ook na de realisering van het medisch complex te waarborgen. De gemeente wordt 
verzocht meer duidelijkheid te geven of deze maatregelen ook (tijdig) kunnen worden gerealiseerd.  
 
Reactie: 
Als de uitbreiding van het medisch complex en de heroriëntering op de Westzeedijk gerelateerd wordt 
aan de huidige situatie kan het verkeer met de huidige infrastructuur worden afgewikkeld. Een 
verkeersbeweging die in de huidige situatie niet optimaal is geregeld, is de linksaf-beweging van de ‘s-
Gravendijkwal naar de Westzeedijk. Deze beweging moet worden verbeterd om de nieuwe 
ontsluitingsstructuur mogelijk te maken. Dit is mogelijk binnen het huidige ontwerp van het 
Droogleever Fortuynplein. Uiterlijk in 2005 wordt deze linksaf-beweging fysiek ingepast. 
 
Aan de Westzeedijk komt de halte van de trampluslijn. Deze ligt in de middenberm van de weg en is 
aan beide uiteinden bereikbaar door middel van oversteekplaatsen met verkeerslichten. De 
oversteekplaatsen vallen samen met de toegangen tot de parkeergarage en de oversteken van Het 
Park naar het Museumpark. De huidige tramlijn voldoet qua capaciteit en daarmee is het medisch 
complex voldoende bereikbaar.  
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3. Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond 
 
3.1 Geluid 
Bij het berekenen van de geluidsbelasting is gebruik gemaakt van de verkeersintensiteiten voor het 
jaar 2010. Er dient bij het berekenen van de geluidsbelasting echter gerekend te worden met de 
verkeersintensiteiten die 10 jaar later worden verwacht, dus met de verkeersintensiteiten van het jaar 
2013. 
 
Reactie: 
De geluidsbelasting is opnieuw berekend waarbij gebruik is gemaakt van de verkeersintensiteiten voor 
het jaar 2014. Paragraaf 4.2 van hoofdstuk 4 van de toelichting is hierop aangepast.  
De verouderde bijlage C (Akoestisch onderzoek) is uit het ontwerpbestemmingsplan gehaald. De 
resultaten en conclusies volgend uit het nieuwe akoestisch onderzoek zijn opgenomen in genoemde 
paragraaf 4.2. Het betreffende rapport zelf is een afzonderlijke (‘losse’) bijlage bij het 
ontwerpbestemmingsplan. 
 
3.2 Bodem 
Conform het bepaalde in de Nota Planbeoordeling 2002, dient voorafgaande aan de vaststelling van 
het bestemmingsplan inzicht te zijn verkregen in de bodemkwaliteit of in de wijze waarop gegevens 
voor bodemkwaliteit zullen worden verkregen. Tevens dient bij eventueel geconstateerde 
verontreiniging inzichtelijk te zijn hoe hiermee zal worden omgegaan, zowel in milieuhygiënische als in 
financiële en exploitatietechnische zin. Eventueel vereiste saneringen dienen te voldoen aan het 
vigerend Rotterdams bodemsaneringsbeleid. 
 
Reactie: 
De toelichting is aangevuld. Het geldende beleid zal in eventuele gevallen in acht worden genomen.     
 
3.3 Externe veiligheid 
De DCMR merkt op dat het in de nabijheid gelegen LPG-vulstation een aandachtspunt kan zijn bij 
toekomstige wijziging van regelgeving.  
 
Reactie: 
De bedoelde regelgeving is thans gewijzigd, de toelichting (par. 4.5), plankaart en voorschriften zijn 
hierop aangevuld. Verwezen wordt naar de reactie op opmerking van de provincie onder 1.3 Externe 
veiligheid. 
 
 
3.4 Lijst van bedrijfsactiviteiten 
In de lijst van bedrijfsactiviteiten ontbreken volgens DCMR de volgende -ten tijde van het 
voorontwerpbestemmingsplan- bestaande bedrijfsactiviteiten binnen het plangebied: 

- Hotels en pensions met keuken;  
- Restaurants, cafeteria’s, snackbars, viskramen e.d;  
- Cafés, bars, discotheken; 
- Bus, tram-, en metrostations en remises; 
- Scholen voor beroeps-, hoger, en overig onderwijs ; 
- Ziekenhuizen; 
- Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven; 
- Verpleeghuizen; 
- Kerkgebouwen e.d.  
   

Reactie: 
In de door de VNG opgestelde lijst van bedrijfsactiviteiten zijn aan allerlei activiteiten indicatieve 
milieu-afstanden toegekend. De bovengenoemde functies zijn in de bestemmingsmethodiek van de 
gemeente Rotterdam geen bedrijven. De in het bestemmingsplan opgenomen bedrijvenlijst is een 
selectie uit de lijst van bedrijfsactiviteiten van de VNG, waarbij alle activiteiten die niet in een 
bedrijfsbestemming mogen worden uitgeoefend niet zijn opgenomen in de bedrijvenlijst. 
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4. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (voorheen Hoogh.v. Schieland) 
 
4.1 Waterparaaf  
Schieland geeft aan dat vroegtijdige -reeds voor het starten van het artikel 10 BRO-overleg- 
afstemming door de gemeente met het hoogheemraadschap gerechtvaardigd was geweest uit het 
oogpunt van de landelijke Watertoets, lokale wateroverlastproblematiek en duurzame 
waterhuishouding. 
Volgens het hoogheemraadschap heeft dit nalaten van vroegtijdige afstemming geleid tot een zeer 
summiere waterparagraaf en verzocht wordt dan ook om in overleg met Schieland de waterparagraaf 
aan te vullen.   
 
Reactie:  
De gemeente is er zich van bewust dat het overleg met de waterbeheerder eerder had moeten 
plaatsvinden. Inmiddels heeft dit overleg alsnog plaatsgevonden en is het plan dienovereenkomstig 
aangepast. In het ontwerp-bestemmingsplan is een hoofdstuk “Water” opgenomen waarin het 
waterbeleid, het overleg met de waterbeheerder, het huidige watersysteem en de wateropgave voor 
de toekomst zijn beschreven. 
 
4.2 Afstemming met waterstaatkundige regelgeving 
Volgens Schieland ontbreekt in het bestemmingsplan de afstemming met waterstaatkundige 
regelgeving.  
 
a. Blijkens de plankaart wordt de waterpartij in de zuidoosthoek van het medisch complex gedempt. 
Het te dempen oppervlak dient te worden gecompenseerd door het graven van water met een zelfde 
oppervlak en bergend vermogen. Dit water dient in verbinding te staan met de waterpartijen in het 
plangebied. 
 
Reactie: 
In de waterparagraaf van het bestemmingsplan wordt aangegeven dat het totaal aan oppervlaktewater 
dat op dit moment aanwezig is in het plangebied (dus in het Museumpark, maar ook in de 
zuidoosthoek van het medisch complex en de Westersingel) niet mag afnemen. Ook is aangegeven 
dat bij het dempen van water, dit elders in het plangebied dient te worden gecompenseerd. 
 
b. Schieland onderschrijft het in de toelichting opgenomen belang dat het oppervlaktewater in het 
Museumpark gehandhaafd blijft en verzoekt dit water dienovereenkomstig te bestemmen.  
 
Reactie: 
Er is bewust voor gekozen het water in het Museumpark niet als zodanig te bestemmen. Een mogelijk 
andere inrichting van het park in de toekomst wordt dan te veel aan banden gelegd. Wel is in de 
voorschriften van het bestemmingsplan het totaal aantal m² aan oppervlaktewater opgenomen dat ook 
in de toekomst, aanwezig moet blijven. 
 
c. Op de plankaart is de bebouwingsvrije zone van de primaire waterkering aangegeven. Verzocht 
wordt tevens het keurgebied van de waterkering, zijnde een groter gebied waar voor bouwen de Keur 
(vergunning) van het Hoogheemraadschap benodigd is, op de plankaart op te nemen.   
 
Reactie: 
De plankaart is dienovereenkomstig aangepast. 
  
d. Het met de bestemming “water” aangegeven gebied (de Westersingel)  is onderdeel van het 
hoofdwatersysteem. Een strook van 5 meter breedte vanaf de insteek van het talud valt onder de 
waterstaatkundige regelgeving. De functie van deze strook is het onderhoud van de watergang vanaf 
de kant mogelijk te maken. De strook dient daarom vrij van bebouwing en andere obstakels te blijven. 
Gevraagd wordt deze strook een watergebonden bestemming te geven. 
 
Reactie: 
Op de plankaart en dienovereenkomstig in de voorschriften is dit aangegeven met de bestemming 
“Hoofdwatergang”. 
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5. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
 
De Rijksdienst geeft aan dat in dit plangebied geen rijksbelangen spelen op het gebied van 
archeologie. Verwezen wordt naar het advies van de PPC inzake de door de provincie uit te voeren 
beoordeling van het aspect archeologie. 
 
Reactie: 
Van deze opmerking is kennis genomen; verwezen wordt naar het advies van de PPC onder 1.13 b. 
 
   
6. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
 
Onder verwijzing naar de tekening op pagina 15 van de toelichting (plangebieden) het volgende. 
 
6.1 Westersingel (plandeel C, figuur in toelichting par. 2.5) 
Geconstateerd wordt dat het zogenoemde plangebied C in het kader van het selectieproject  “Jonge 
Bouwkunst 1850-1940” is geselecteerd om te worden aangewezen tot beschermd stadsgezicht ex art. 
35 Monumentenwet. Dit deel van het ontwerpbestemmingsplan heeft weliswaar een consoliderend 
karakter, maar er kan momenteel nog niet beoordeeld worden of en in hoeverre het (dan geldende) 
plan als beschermend plan bij die aanwijzing door de Ministers OCW en VROM ex artikel 36 
Monumentenwet kan worden aangemerkt. Monumentenzorg geeft tevens aan dat bij haar geen 
aanwijzingsvoorstel met bijbehorende omschrijving en waarderingskaarten is ingediend.  
 
Reactie: 
Er is gekozen voor deze consoliderende aanpak voor de bebouwing aan de Westersingel in overleg 
met de afdeling Monumenten van de gemeente Rotterdam. Door de specifieke kenmerken van de 
bestaande bebouwing zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen in dit bestemmingsplan, is 
voortgeborduurd op de plicht om een beschermend plan te maken bij aanwijzing van het gebied als 
beschermd stadsgezicht. 
 
6.2 Erasmus MC (plandeel A, figuur in toelichting par. 2.5) 
De Rijksdienst stelt dat voor de herontwikkelingslocatie Erasmus MC in het plan op geen enkele wijze 
inzicht wordt gegeven t.a.v. aanwezige cultuurhistorische waarden. Hoewel volgens Monumentenzorg 
het gebied ingrijpend is getransformeerd, bevinden zich in het gebied een aantal objecten/gebouwen 
die van historisch belang kunnen zijn, zoals het Oude Dijkzigt-complex en de Maastunneltraverse. 
Gevraagd wordt de cultuurhistorische aspecten van dit gebiedsdeel in het plan op te nemen.  
 
Reactie: 
De komende decennia staan in het teken van een ingrijpende transformatie van het medisch complex. 
In dit bestemmingsplan wordt die transformatie mogelijk gemaakt. De nadruk ligt op het naar de 
toekomst toe goed functioneren van het medisch complex en daarnaast op het beter aanhechten van 
het medisch complex aan de omliggende stad. Het ziekenhuis moet tijdens de transformatie kunnen 
blijven functioneren. Om dit mogelijk te maken, moeten eerst gebouwen worden gesloopt om 
vervolgens nieuwe delen op te kunnen leveren en te betrekken. Dit wordt het zogenaamde 
oprolscenario genoemd. Het Oude Dijkzigtcomplex voldoet niet aan de huidige eisen die gesteld 
worden aan een modern ziekenhuis. Het kan in de herontwikkeling van het totale gebied niet 
meegenomen worden en zal dus worden gesloopt. 
De Maastunnel, aangewezen als gemeentelijk monument, ligt net buiten het plangebied van dit 
bestemmingsplan. De traverse, doorlopend tot het Bentinckplein in noord, wordt in de toekomst 
wellicht ook benoemd als gemeentelijk monument. De traverse maakt wel deel uit van dit 
bestemmingsplan en is bestemd als “Verkeersweg”. Zowel de Maastunnel als de traverse bepalen 
sterk de sfeer en daarmee de entree van de binnenstad. 
Het bovenstaande is in de toelichting onder paragraaf 2.4 opgenomen. 
 
 
7. KPN Telecom BV 
 
Verzoekt bij nadere uitwerking rekening te houden met de belangen van KPN Telecom, te weten: 
• Creëren van tracés aan beide zijden van straten in openbare grond, in bermen en verhardingen; 
• Handhaven van bestaande tracés; 
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• Vrijhouden van toegewezen tracés van bomen en beplantingen; 
• In overleg beschikbaar stellen van ruimten voor het plaatsen van mogelijke kabelverdeelkasten 

van KPN Telecom; 
• Tijdig betrekken van KPN bij overleg indien (grootschalige) wijzingen van infrastructuur in de 

nabijheid van KPN voorzieningen aan de orde zijn; 
• Vrijhouden van straalverbindingspaden van KPN Telecom van hoge objecten; 
• Ter controle of voor dit gebied beperkingen gelden, wordt verwezen naar KPN operator vaste 

net Straalverbindingen, Postbus 9107, 7300 HR, Apeldoorn, telefoonnummer 055 – 577 54 78. 
 
Reactie: 
Hiermee zal rekening worden gehouden. 
 
8. Brandweer Rotterdam 
 
De Brandweer merkt het volgende op; een en ander heeft voornamelijk te maken met de 
bereikbaarheid van het plangebied voor de brandweer: 
- woonwijken 2 ontsluitingswegen; 
- aanleg van zo klein mogelijk aantal verkeersremmers op ontsluitingswegen en doorgaande wegen; 
- straten zodanig groot en breed te zijn dat vrije doorgang brandweer gegarandeerd;  
- bruggen en brandweerpaden  kunnen een asdruk van ten minste 100 KN dragen; 
- brandweerpaden: breedte tussen 3,5 m – 4,5 m en obstakelvrij; 
- hoogte onderdoorgangen ten minste 4 m; 
- ondergrondse vuilcontainers niet in brandweerpaden of voor ingangen van voetgangersgebieden; 
- bluswatervoorzieningen dienen vooraf bepaald en aangelegd te worden; 
- brandkranen en aansluitingen blusleidingen dienen te allen tijde bereikbaar te zijn; 
- opstelplaatsen bij ziekenhuizen dienen te allen tijde bereikbaar en beschikbaar voor de brandweer. 
 
Reactie: 
Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met de belangen van de brandweer. Deze zullen niet in 
het kader van dit bestemmingsplan worden meegenomen maar wel in de toekomst met name aan de 
orde komen bij bouwplannen en inrichtingsplannen. 
 
9. Regionaal Economisch Overlegorgaan Rijnmond  
 
De ambtelijke werkgroep Grootschalige Detailhandel geeft aan zich te onthouden van het uitbrengen 
van een advies aan de stuurgroep Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, die op haar beurt 
gemeente en provincie adviseert, omdat gedetailleerde gegevens over detailhandel ontbreken. 
Tevens wordt opgemerkt dat op de plankaart niet duidelijk is welk deel de bestemming 
“maatschappelijke doeleinden” krijgt en welk “gemengde doeleinden”, en dat er geen begrenzing van 
het maximale aantal vierkante meter winkels in aangegeven. 
 
Reactie: 
De bestemming  “Gemengde doeleinden”  is op de plankaart verduidelijkt door het gebruik van een 
andere kleur dan de bestemming “Maatschappelijke doeleinden”.  
Er wordt doorgaans geen begrenzing aan het maximale aantal vierkante meters winkels opgenomen. 
Wel is in het voorschrift behorend bij de bestemming “Maatschappelijke doeleinden” opgenomen dat 
de detailhandel ondergeschikt dient te zijn aan de maatschappelijke voorzieningen.
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10.2 Inspraak  
 
 

Eindverslag 
als bedoeld in artikel 12 van de Inspraakverordening Rotterdam 

met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan Hoboken. 
 
 
Vanaf vrijdag 31 oktober 2003 tot en met donderdag 27 november 2003  heeft het voorontwerp 
gedurende vier weken ter inzage gelegen bij het City informatiecentrum, Coolsingel 197, Rotterdam 
 
Inspraakbijeenkomst 
Op 1 december 2003 is in de Remonstrantse kerk, Museumpark 2, Rotterdam een 
inspraakbijeenkomst gehouden. Het verslag van deze bijeenkomst is als bijlage bijgevoegd. Het 
verslag heeft van 6 februari 2004 tot en met 4 maart 2004 ter inzage gelegen. Het verslag is tevens 
toegezonden aan degenen die tijdens de inspraakbijeenkomst de wens daartoe hebben aangegeven. 
Gedurende de periode van  31 oktober 2003 tot en met 11 december 2003 konden schriftelijke 
zienswijzen worden ingediend.  
 
 
Mondelinge zienswijzen 
Tijdens de inspraakbijeenkomst op 1 december 2003  kwamen, na een uitleg van het 
bestemmingsplan, onder meer de volgende aspecten aan de orde (hierbij is de indeling van het 
verslag van de inspraakavond gevolgd). 
 
1. Bouwvolume en bouwhoogte 
Gevraagd wordt naar de toename van het  bouwvolume van het ziekenhuis en de consequenties 
daarvan voor de omgeving. Tevens wordt gevraagd hoe de verschillende bouwhoogten zijn 
vastgelegd. 
2. Schade 
Gevraagd wordt of de panden in het plangebied schade kunnen oplopen als gevolg van de 
bouwwerkzaamheden en wie daarvoor verantwoordelijk. 
3. Planning en procedure 
Gevraagd wordt naar de planning –al dan niet in blokken- van de bouw als ook naar informatie over 
de bouwplannen; hierover zal het Erasmus MC informeren. Tevens wordt gevraagd  naar de 
bestemmingsplanprocedure. Verder wordt gevraagd naar de relatie tussen het (eigen) structuurplan 
van Erasmus MC en het bestemmingsplan. 
4. Parkeren en buitenruimte 
Gevraagd wordt onder meer wat er gebeurt met de tuin van het Natuurhistorisch museum en het 
gemeenschappelijke groen. Verder wordt gevraagd naar het blijven bestaan van 
parkeervoorzieningen en mogelijke verkeersdrukte. 
5. Diversen 
Gevraagd wordt of de laagbouw aan de Westzeedijk in het plan is opgenomen. Tevens wordt 
gevraagd naar mogelijke gevolgen voor de waterkering. Ook wordt gevraagd de informatieoverdracht 
beter te organiseren en de omgeving bij de planontwikkeling te betrekken. 
 
Voor een volledige weergave van de inspraakbijeenkomst alsmede voor de reactie op deze 
mondelinge zienswijzen wordt volledigheidshalve verwezen naar het verslag van de 
inspraakbijeenkomst, toegevoegd als bijlage. Hierop dient het navolgende te worden aangevuld. 
Ad 1. De bebouwingsregeling binnen de bestemming “maatschappelijke doeleinden” is aangepast  in 
vergelijking tot het voorontwerpbestemmingsplan zoals dit in de inspraak is behandeld. Aan de randen 
van het complex mag tot een hoogte van maximaal 16 meter worden gebouwd; 35% (dit was 30%) 
van deze zone mag met een maximale hoogte van 60 meter bebouwd worden. Ten noorden van de 
faculteitstoren is de mogelijkheid opgenomen voor de bouw van een toren van maximaal 120 meter 
hoog. 
Daarnaast is de in deze bestemming opgenomen regeling dat burgemeester en wethouders vrijstelling 
kunnen verlenen voor 5 bouwwerken met een maximale hoogte van 120 meter met een 
grondoppervlakte (‘footprint’) van maximaal 2.500 m2 per bouwwerk, teruggebracht tot maximaal 1 
bouwwerk. 
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Het tweede deel van de avond waarop bovenstaande inspraak werd gehouden, betrof de 
informatieavond inzake de parkeergarage onder het Museumpark en maakt derhalve geen deel uit 
van de gevoerde inspraak op het bestemmingsplan; het verslag van dit deel heeft wel ter informatie 
mee ter inzage gelegen.  
 
Schriftelijke zienswijzen 
Tijdens de periode van 31 oktober 2003  tot en met 11 december 2003 zijn geen schriftelijke 
zienswijzen ingediend. 
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VOORSCHRIFTEN BESTEMMINGSPLAN HOBOKEN 
 
 
INHOUDSOPGAVE  
 
Algemene en technische bepalingen 
 
Artikel  1 - Begripsbepalingen  
Artikel  2 - Algemene bepalingen 
 
Beschrijving in hoofdlijnen (BIH) 
 
Bestemmingsbepalingen 
 
Artikel  3 - Maatschappelijke doeleinden I en II 
Artikel  4 - Centrum doeleinden I en II 
Artikel  5 - Gemengde doeleinden    
Artikel  6 - Tuin 
Artikel  7 - Erf 
Artikel  8 - Groen 
Artikel  9 - Verkeersweg 
Artikel  10 - Leiding 
Artikel 11 - Water  
Artikel 12 - Waterkering 
Artikel  13 - Metro (ondergronds) 
Artikel  14 - Hoofdwatergang 
Artikel  15 - Archeologisch waardevol gebied A 
 
 
Aanvullende bepalingen 
 
Artikel  16 - Nadere eisen 
Artikel  17 - Algemene vrijstelling 
Artikel  18 - Wijziging van het plan 
Artikel  19 - Gebruik 
Artikel  20 - Overgangsbepaling 
Artikel  21 - Strafbepaling 
Artikel  22 - Naamgeving 
 
 
Lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij de “Voorschriften bestemmingsplan Hoboken” 
 
 
Bijlagen en kaarten die deel uitmaken van het bestemmingsplan: 
 
Bijlagen (opgenomen in Hoofdstuk III van het document): 
- Besluit hogere grenswaarden wegverkeers- en industrielawaai 
- Kwaliteitsplan Hoboken 
 
Kaarten (opgenomen in Hoofdstuk IV van het document): 
- Bestemmingsplankaart 
- Plankaart Archeologie 
- Milieukaart 
- Huisnummerkaart 
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Algemene en technische bepalingen 
 
Artikel 1 -  BEGRIPSBEPALINGEN 
 
Aan huis gebonden beroep/bedrijf 
Een beroep of  bedrijf dat aan of in de woning wordt uitgeoefend door de bewoner. 
 
Archeologisch deskundige 
Het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) of een andere door burgemeester en wethouders 
aan te wijzen deskundige. 
  
Bebouwing 
Een of meer gebouwen en/of andere bouwwerken. 
 
Bebouwingsgrens 
Op de plankaart aangegeven lijn welke niet door bebouwing mag worden overschreden (behoudens 
overschrijdingen die krachtens deze voorschriften zijn of kunnen worden toegestaan). 
  
Bebouwingspercentage 
Een percentage dat aangeeft hoeveel van het oppervlak (bovengronds) van een bouwperceel door gebouwen 
mag worden ingenomen. 
 
Begane grond (laag) 
Het gedeelte van een gebouw, bestaande uit een of meer bouwlagen - waaronder begrepen een kelder, 
souterrain of bel-etage - waarvan de bovenste begrenzende vloer, plafond balklaag niet hoger komt dan 5,5 
meter ten opzichte van het peil. 
  
Belhuis 
Een inrichting waarvan de bedrijfsvoering onder welke benaming dan ook is gericht op het ter plaatse tegen 
betaling bieden van gelegenheid tot elektronische berichtenuitwisseling in de vorm van telefonie of door middel 
van toegang tot het internet. Een op de openbare weg geplaatste telefooncel wordt hier niet onder begrepen. 
 
Beperkt kwetsbare objecten (in het kader van externe veiligheid):  
a. woningen, voor zover zij niet tot de categorie kwetsbare objecten behoren; 
b. hotels, penitentiaire inrichtingen en asielzoekerscentra; 
c. kantoren; 
d. winkels, restaurants en cafés; 
e. sporthallen, zwembaden en andere overdekte sport- en recreatiegelegenheden; 
f. kampeer- en open lucht recreatieterreinen; 
g. andere inrichtingen dan de onder b tot en met f genoemde; 
h. gebouwen ten behoeve van het belijden van godsdienst of levensovertuiging; 
i. andere objecten en terreinen die met de onder a tot en met h genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit 
hoofde van de aard van hun functie of de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, 
voor zover die objecten en terreinen niet tot de categorie kwetsbare objecten behoren; 
j. objecten met een hoge infrastructurele waarde, voor zover die objecten wegens de aard van de  gevaarlijke 
stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval. 
 
Bestemmingsgrens 
Een als zodanig verklaarde lijn op de plankaart die de grens vormt van een bepaalde bestemming. 
 
Bouwlaag of laag 
Het tussen twee opeenvolgende vloeren of tussen een vloer en een plafond gelegen, voor verblijf geschikt deel 
van een gebouw, met inbegrip van een kap met een dakkapel die breder is dan 2/3 van de breedte van het 
pand. Een vliering, kap, zolderverdieping, souterrain of ondergrondse parkeervoorziening alsmede een 
dakopbouw binnen het theoretisch profiel van een kap, worden niet als afzonderlijke laag begrepen. 
 
Bouwperceel  
Een aaneengesloten stuk grond voor zelfstandige bij elkaar behorende bebouwing. 
 
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. 
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Bruto vloeroppervlakte (b.v.o.) 
De totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels, horeca, bedrijven of maatschappelijke voorzieningen met 
inbegrip van de daartoe behorende inpandige ruimten, zoals gemeenschappelijke ruimten, magazijnen en 
dienstruimten.  
 
Detailhandel 
Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van 
goederen direct aan de particulier c.q. eindconsument.  
 
Dienstwoning 
Een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een 
persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein, noodzakelijk is. 
 
Gebouw 
Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt. 
 
Geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen (in de zin van de Wet geluidhinder)  
Basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs (als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs), 
instellingen voor hoger beroepsonderwijs, ziekenhuizen, verpleeghuizen, andere gezondheidszorggebouwen 
dan de genoemde (met de daarbij behorende terreinen). 
 
Gevaarlijke stof 
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. 
  
Historisch waardevol  
Objecten die geïnventariseerd zijn als waardevol, maar die geen monumentenstatus hebben, omdat ze 
enerzijds zijn afgevallen bij de definitieve selectie, of anderzijds omdat ze nog geselecteerd moeten worden 
voor gemeentelijk monument. 
 
Horeca 
Een ruimte bestemd voor het bedrijfsmatig ten behoeve van gebruik ter plaatse verstrekken van etenswaren en 
dranken. Onder horeca wordt mede verstaan een hotel. 
 
Kantoren 
Ruimten, welke blijkens hun indeling en inrichting zijn bestemd om te worden ingericht voor administratieve 
werkzaamheden. 
 
Kwetsbare objecten (in het kader van externe veiligheid) 
a.  woningen, met uitzondering van: 

- verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen per 
         hectare; 

- dienst- en bedrijfswoningen van derden; 
b.  woonketen of standplaatsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet; 
c.  ligplaatsen als bedoeld in de Huisvestingswet; 
d.  gebouwen waar dagopvang van minderjarigen plaatsvindt; 
e.  gebouwen die uitsluitend of in hoofdzaak gebruikt worden door een onderwijsinstelling; 
f.   ziekenhuizen, verpleeginrichtingen en zorginstellingen; 
g.  andere gebouwen die bestemd zijn voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de   
     dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten. 
 
Maatschappelijke voorzieningen 
Bouwwerken ten dienste van sociale, culturele, medische, educatieve, recreatieve of levensbeschouwelijke 
doeleinden, dan wel ten behoeve van de openbare dienst. 
 
Metrovoorzieningen 
Ondergrondse spoorbanen ten dienste van het metroverkeer met de daarbij behorende bouwwerken als een 
spoortunnel en bouwwerken ten behoeve van de functionering van het spoorwegverkeer. 
 
Milieudeskundige 
De Milieudienst Rijnmond (DCMR) of een andere door burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige. 
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NAP 
Normaal Amsterdams Peil.  
 
Parkeerplaatsen 
Ongebouwde parkeervoorzieningen. 
 
Parkeervoorzieningen 
Parkeergelegenheid ter voorziening in de behoefte aan ruimte voor het parkeren en stallen van 
motorvoertuigen en (brom-)fietsen, al dan niet gebouwd, met inbegrip van ondergrondse parkeervoorzieningen 
alsmede in- en uitritten en toegangen. 
 
Peil 
-  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 die hoofdtoegang na voltooiing van de aanleg van dat terrein. 
Indien een bouwwerk aan meer dan een weg wordt gebouwd, is het peil van de hoogstgelegen weg  
maatgevend. 
  
Souterrain 
Verdieping van een gebouw die ten dele onder het peil is gelegen, en wel voor minder dan de helft van de 
hoogte van deze verdieping. 
 
Winkel  
Detailhandelsvestiging en/of daarmee vergelijkbare vestiging voor de verrichting van diensten aan of ten 
behoeve van particulier c.q. eindconsument. Een belhuis wordt hier niet onder begrepen. 
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Artikel 2 - ALGEMENE BEPALINGEN 
  

  Wijze van meten 
1. Bij de toepassing van deze voorschriften geldt de volgende wijze van meten: 

a. de grondoppervlakte van een gebouw of ander bouwwerk wordt gemeten tussen de verticale 
projecties van de buitenzijde van de gevels en 1 meter boven peil. Dakoverstekken, luifels, niet 
aaneengesloten balkons en dergelijke worden hierbij niet meegeteld, mits zij niet verder uitsteken 
dan 0,5 meter. 

b. de inhoud van een gebouw of ander bouwwerk wordt gemeten buitenwerks en boven  
 peil; 
c.  - de hoogte van een gebouw of ander bouwwerk (bouwhoogte) wordt gemeten vanaf het  
       hoogste punt van dat gebouw of ander bouwwerk tot het peil, schoorstenen en  
       antennes uitgezonderd; 
 - de goot- of boeiboordhoogte van een gebouw wordt gemeten vanaf de horizontale snijlijn van  
   gevelvlak en dakvlak tot aan het peil; 
d. de breedte van een gebouw wordt gemeten van en tot de buitenkant van een zijgevel  

dan wel het hart van een gemeenschappelijke scheidingsmuur, met dien verstande, dat  
wanneer de zijgevels verspringen of niet evenwijdig lopen, het gemiddelde wordt  
genomen van de kleinste en de grootste breedte; 

e.  de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelgrens wordt gemeten vanaf het  
dichtst bij de perceelsgrens gelegen punt van de gevel van het gebouw, haaks op de  
perceelsgrens. 

 
  Bebouwingsnormen 
2. Op de voor bebouwing bestemde gronden dienen – onverminderd hetgeen daartoe in  

de desbetreffende voorschriften is bepaald – de op de plankaart aangegeven  
bebouwingsnormen in acht genomen te worden. Voor zover voor de desbetreffende gronden op de 
plankaart respectievelijk in de voorschriften geen maximum bebouwingspercentage is bepaald, mogen 
deze gronden volledig worden bebouwd.  

 
  Goot- en nokhoogte    
3. a. Ter bepaling van een maximaal toegestane goothoogte van een gebouw, voor zover in  

deze voorschriften voor dit gebouw een maximaal toegelaten aantal bouwlagen is gegeven, dient als 
hoogte van een bouwlaag 3,5 meter te worden aangenomen, met dien verstande, dat indien voor de 
begane-grondlaag een andere dan een woonbestemming is toegelaten, voor de begane-grondlaag 
een hoogte van 5,5 meter dient te worden aangenomen.  

b. De nokhoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter boven de onder a. bedoelde goothoogte. 
 

Afdekking van gebouwen 
4. Voor zover in deze voorschriften noch op de plankaart regels zijn opgenomen t.a.v. de afdekking van 

gebouwen, mogen deze gebouwen zowel met een kap als plat worden afgedekt.  
 
  Wet geluidhinder 
5. Realisatie van geluidsgevoelige bestemmingen als bedoeld in de Wet geluidhinder is alleen mogelijk 

indien voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarden dan wel aan het Besluit hogere grenswaarden 
wegverkeers- en industrielawaai van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland d.d. 4 maart 2005, dat als 
zodanig onderdeel uitmaakt van dit bestemmingsplan. 

 
6.  10-6 Plaatsgebonden Risicocontouren (LPG), vervaldatum 1 september 2009 (01-09-2009) 

a. Binnen de op de milieukaart aangegeven 10-6-plaatsgebonden risicocontouren (LPG), mogen geen  
'beperkt kwetsbare objecten' en 'kwetsbare objecten' gerealiseerd worden. 

b. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde onder a., met dien  
verstande dat: 
-        het ten behoeve van de realisatie van 'beperkt kwetsbare objecten' betreft, en; 
-        de veiligheid van personen en goederen ter zake dit toelaat, en; 
-  gewichtige redenen hiertoe aanleiding geven. 

c.   Bovengenoemde op de milieukaart aangegeven 10-6 plaatsgebonden risicocontouren (LPG) en de 
bijbehorende regeling als bedoeld in dit voorschrift onder a. en b. vervallen op 1 september 2009 
(01-09-2009), of zoveel eerder wanneer de verkoop van LPG is beëindigd. 
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Straalpad 

7.   a.    Voor zover voor de gronden, begrepen in de op de plankaart als straalpad aangegeven zone uit deze 
voorschriften of uit de plankaart een grotere bouwhoogte voortvloeit dan 70 meter boven NAP, mag op 
die gronden niettemin de laatstgenoemde bouwhoogte niet worden overschreden. 

 
b. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde onder a. tot ten hoogste 

de krachtens deze voorschriften of de plankaart toegestane bouwhoogte, mits de belangen van de 
straalverbinding niet worden geschaad. Alvorens de vrijstelling te kunnen verlenen dient de aanvrager 
van de vrijstelling aan burgemeester en wethouders een schriftelijk advies van KPN te overleggen.  

 
8. Water 

Binnen de gronden behorende tot dit bestemmingsplan dient een minimale hoeveelheid oppervlaktewater 
van 26.650 m2 aanwezig te zijn.  
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BESCHRIJVING IN HOOFDLIJNEN (BIH) 
De wijze waarop de in dit bestemmingsplan toegekende doeleinden worden nagestreefd, wordt in hoofdlijnen 
als volgt beschreven. 
 
Deelgebieden 
Het plangebied omvat in programmatische zin twee deelgebieden: 
- Het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC), zoals bedoeld in de bestemming “Maatschappelijke 

doeleinden”; 
- Het Museumpark, de scholendriehoek en de bebouwing aan de Westersingel en omgeving (“historisch 

waardevol gebied”), zoals bedoeld in de bestemmingen “Groen”, “Maatschappelijke doeleinden”, 
“Centrumdoeleinden, “Verkeersweg”, “Erf”, “Tuin” en “Water”. 

 
Erasmus MC 
   
Ten behoeve van een optimale stedenbouwkundige inpassing van de vervangende nieuwbouw van het 
Erasmus MC, maakt het als bijlage toegevoegde en indicatieve “Kwaliteitsplan Hoboken” onderdeel uit van 
het bestemmingsplan. Dit kwaliteitsplan dient als toetsingskader voor de architectonische aansturing van de 
nieuwbouw van het Erasmus MC. Daartoe zijn uitwerkingsrichtlijnen met bijbehorende spelregels 
opgenomen van het beoogde stedenbouwkundig model met daarin vastgelegd de kwalitatieve 
zwaartepunten.  
 
Een van de uitgangspunten voor herontwikkeling van het medisch complex is de realisering van een  
optimale bereikbaarheid vanuit de stad voor alle “bewoners” en gebruikers van de voorzieningen. Bij  
de transformatie van het complex wordt derhalve voorzien in een monumentale toegangsruimte  
waardoor het complex zich presenteert en openstelt aan zowel de Wytemaweg als aan het  
dijklichaam van de Westzeedijk.  
De toegangsruimte bevindt zich ter plaatse van de “overbouwde doorgang en arcade B” binnen  
de bestemming “Maatschappelijke doeleinden”, zoals op de plankaart is aangegeven. Om deze  
toegangsruimte vanaf de Westzeedijk zichtbaar en toegankelijk te maken is een open ruimte van  
formaat, een voorplein, noodzakelijk. Bij de transformatie van het medisch complex dient de locatie,  
aangegeven op de plankaart als toekomstige open ruimte, vrij te blijven van bebouwing.  
Op deze manier kan het medisch complex zich op een voorname manier presenteren aan de  
Westzeedijk en Het Park (aan de Maas) en wordt een directe doorloop door het medisch complex  
van de Wytemaweg naar Het Park mogelijk.  
Om de bouwmogelijkheden van het medisch complex niet te beperken wordt vervangende nieuwbouw 
mogelijk gemaakt aan de zuid-oostzijde van de faculteitstoren d.m.v. een wijzigingsbevoegdheid (III). Dit 
betekent dat de bestemming groen hier mag worden vervangen door maatschappelijke doeleinden op het 
moment dat bij een dergelijk bebouwingsplan voldoende waarborgen zijn gecreëerd om aan de doelstelling 
van een voorname entree van het complex vanaf de Westzeedijk (goed zichtbaar en goed toegankelijk) te 
voldoen. 
 
Ten noorden van de faculteitstoren is de mogelijkheid opgenomen voor de bouw van een toren van 
maximaal 120 meter hoog. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen voor nog een 
bouwwerk met een maximale hoogte van 120 meter. Deze bebouwing dient net als de huidige hoogbouw de 
functie te hebben van landmark voor het medisch cluster. De hoogbouw dient belangrijke punten binnen het 
complex te markeren zoals bijvoorbeeld nabij de centrale entree aan het voorplein bij de Westzeedijk, bij de 
entree aan de Wytemaweg of bij de toegang van de parkeergarage aan de Westzeedijk. De situering van de 
hoogbouw is met name mogelijk aan de Westzeedijk en de ’s-Gravendijkwal; deze boulevards zijn van een 
zodanige breedte dat deze de hoogbouw voldoende tot haar recht kunnen laten komen en dat voorkomen 
kan worden dat de hoogbouw pal naast omliggende lagere bebouwing komt.  
Na herontwikkeling van het medisch complex zal het b.v.o. maximaal 440.000 m2 bedragen. 
 
Het Museumpark, de scholendriehoek en de bebouwing aan de Westersingel en omgeving – 
(“historisch waardevol gebied”) 
 
In het Museumpark, de scholendriehoek, de villa’s ten noorden hiervan en de bebouwing aan de Westersingel 
verandert qua ruimtelijke structuur weinig. Programmatisch gezien, blijft het Museumpark de belangrijkste 
groenvoorziening in het gebied, waar nog ruimte is voor een culturele voorziening (zoals een museum of 
expositie ruimte) op het evenemententerrein en het schelpenterrein, zijnde het noordelijk deel van het 
Museumpark. Het Museumpark blijft als verblijfsgebied en als verbindingsschakel tussen het stadscentrum en 
het Park aan de Maas een belangrijke rol vervullen.  
 
Het gedeelte van de Westersingel dat in het plangebied ligt, is een deel van de singel die zich als  
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structuurbepalend element van de binnenstad uitstrekt vanaf het Centraal Station tot aan de Maas.  
Vanwege de concentratie van culturele voorzieningen aan of dichtbij deze singel wordt deze singel wel  
de culturele as genoemd (Binnenstadsplan 1985). Het streven is er op gericht de culturele en  
recreatieve functie van het gebied te versterken door het stimuleren en vestigen van culturele  
instellingen van stedelijk en nationaal niveau.  
 
Door het symbiose effect en de specifieke ligging van het  gebied in de stad – Westersingel, Museumpark, 
Scheepvaartkwartier – zal het resultaat meer zijn dan de som der delen. Dit houdt onder meer in, dat de 
continuiteit van de culturele as als structuurbepalend element in de stad moet worden vergroot, zowel in 
ruimtelijke als functionele zin. 
  
De Westersingel heeft juist in het plangebied zijn meest groene karakter; de villa’s hebben aan de  
voorgevelzijde alle een ruime tuin of erf. De singel zelf heeft een parkachtig karakter door de licht aflopende 
taluds met bomen. De typische architectuur (uit de periode 1850-1940) van de dicht opeen gebouwde statige 
villa’s aan de Westersingel wordt onder meer bepaald door specifieke situering op de kavel, gevelinrichting, 
bouwhoogte, bebouwingstypologie, dakopbouw en nokrichting. Deze factoren maken dat de Westersingel als 
stedelijke ruimte van grote kwaliteit is en als historisch waardevol gebied wordt aangemerkt.  
 
Deze kwaliteit dient behouden en zo mogelijk verbeterd te worden. Voor zover de gebouwen zijn opgenomen 
als rijks- of gemeentemonument wordt bescherming geboden op basis van de Monumentenwet en de 
Monumentenverordening. Voor de overige historisch waardevolle panden biedt het instrument van de in de 
voorschriften opgenomen aanlegvergunning de benodigde bescherming. 
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Bestemmingsbepalingen 
 
Artikel 3 -  MAATSCHAPPELIJKE  DOELEINDEN I EN II 
  
 Doeleindenomschrijving 
1. De gronden, aangewezen voor “maatschappelijke doeleinden I en II”, zijn bestemd voor: 

a. maatschappelijke voorzieningen, met daarbij behorende, ondersteunende, ondergeschikte  
functies waaronder kantoren, horeca, detailhandel, een wasserij; 

b. ontsluitingswegen en –paden alsmede waterpartijen en waterlopen; 
c. parkeervoorzieningen; 
d. groenvoorzieningen; 
e. openbare nutsvoorzieningen; 
f. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; 
g.   de bestemmingen “metro (ondergronds)”, “leiding”, “waterkering” en “archeologisch waardevol gebied 

A”, voor zover deze gronden op de plankaart mede als zodanig zijn aangewezen; 
 
 met dien verstande dat op de in dit lid bedoelde gronden aangewezen voor “maatschappelijke doeleinden 

II” geen ‘geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen’ zoals bedoeld in artikel 1 zijn toegestaan. 
 
 Bebouwingsvoorschriften 
2 a.   Op de in het eerste lid bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken 

worden gebouwd, met inachtneming van de beschrijving in hoofdlijnen. 
b. Ter plaatse van de aanduiding “overbouwde doorgang (arcade A)” mag de bestemming uitsluitend 

worden verwezenlijkt, indien een doorgangsmogelijkheid, bedoeld en geschikt voor gebruik door 
voetgangers in de vorm van een voetpad, oversteekplaats of poort, blijft bestaan c.q. wordt 
aangebracht. Een dergelijke doorgangsmogelijkheid mag niet minder dan 7 meter breed zijn en dient 
tenminste 8 meter hoog te zijn. 

c. Ter plaatse van de aanduiding “overbouwde doorgang (arcade B)” mag de bestemming uitsluitend 
worden verwezenlijkt, indien een doorgangsmogelijkheid, bedoeld en geschikt voor gebruik door 
voetgangers in de vorm van een voetpad, oversteekplaats of poort, blijft bestaan c.q. wordt 
aangebracht. Een dergelijke doorgangsmogelijkheid heeft een maximale diepte van 25 meter en dient 
tenminste 16 meter hoog te zijn;  

d. Met inachtneming van de beschrijving in hoofdlijnen wordt bij transformatie van het op de plankaart 
aangegeven gebied ten behoeve van een open ruimte, het peil van de Westzeedijk als uitgangspunt 
genomen. 

e. In aanvulling op het bepaalde in dit lid, onder a. mag 35 % van de in het vorige lid bedoelde 
bebouwing, op de plankaart aangegeven met een maximale bouwhoogte van 16 meter, een maximale 
bouwhoogte van 60 meter hebben. 

f. De in het vorige onder e. bedoelde bebouwing is uitsluitend toegelaten in de bestemmingsgrens dan 
wel op een afstand van tenminste 10 meter vanaf de bestemmingsgrens. 

 
Vrijstellingen 

3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van de beschrijving in hoofdlijnen, 
vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het tweede lid: 
a. ten behoeve van 1 bouwwerk met een maximale bouwhoogte van 120 meter en een 

grondoppervlakte van maximaal 2.500 m2 indien door de aanvrager van de vrijstelling aannemelijk 
kan worden gemaakt dat geen sprake zal zijn van windhinder dan wel dat voldoende maatregelen 
genomen worden ter voorkoming van windhinder in de onmiddellijke omgeving van de bouwwerken; 

b. voor de bouw van een dienstwoning per instelling, indien het goed functioneren van de desbe-
treffende instelling zulks vordert en voorts met dien verstande, dat: 
- de inhoud van een zodanige dienstwoning niet meer mag bedragen  dan 450 m3; 
- de dienstwoning c.q. het gebouw waarvan zij deel uitmaakt, rechtstreeks vanaf de weg 

toegankelijk moet zijn. 
 

Aanlegvergunning 
4. a. Op de gronden, die op de plankaart zijn aangeduid met “historisch waardevol” en in dit lid onder e.  

nader zijn benoemd, is het zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en  
wethouders (aanlegvergunning) verboden de op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van  
dit bestemmingsplan bestaande bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen. 

b. Het vorige onder a. is niet van toepassing indien de bouwkundige staat van een bouwwerk naar het 
oordeel van het bouwtoezicht zodanig is, dat gevaar voor gehele of gedeeltelijke instorting bestaat. 



 10 

c. De aanlegvergunning wordt verleend indien een concreet bouwplan ter plaatse van het te slopen 
bouwwerk voor wat betreft de volgende aspecten overeenkomt met het te slopen bouwwerk: 
-  situering op de kavel; 
- bouwhoogte; 
- bebouwingstypologie; 
- dakopbouw. 

 
d. Alvorens de aanlegvergunning te kunnen verlenen, dient de aanvrager van de aanlegvergunning aan 

burgemeester en wethouders een schriftelijk advies van de commissie voor Welstand en 
Monumenten, dan wel, indien deze commissie mocht zijn opgeheven, het daarvoor in de plaats 
tredende adviescollege, te overleggen.  

 
e. De in dit lid onder a. bedoelde gronden zijn: 

 
- Westzeedijk 333    
- Wytemaweg  25 

 
f. Vanaf het moment dat een bouwwerk als in dit artikel bedoeld onherroepelijk mocht zijn aangewezen 

als beschermd rijks- of gemeentelijk monument en alsdan voor het geheel of gedeeltelijk slopen een 
vergunning krachtens de terzake toepasselijke regelgeving zal zijn vereist, is het bepaalde in dit lid 
onder a. tot en met e. van dit artikel niet langer van toepassing op dat bouwwerk.  

  
5.  Indien en voor zover deze gronden samenvallen met de bestemmingen als bedoeld in het eerste lid 

onder g., is het bepaalde in dit artikel slechts van toepassing met inachtneming van hetgeen ter zake is 
bepaald. 

 
 
Artikel 4 -  CENTRUM  DOELEINDEN I EN II 
 

Doeleindenomschrijving 
1. De gronden, aangewezen voor “centrum doeleinden I en II”, zijn bestemd voor: 

a. woningen, met de daarbij behorende voorzieningen; 
b. maatschappelijke voorzieningen; 
c. winkels; 
d. horeca; 
e. erf; 
f. kantoren, voor zover deze als zodanig op de plankaart zijn aangewezen; 
g. parkeervoorzieningen, met dien verstande dat deze voorzieningen, behoudens de in- en uitgang, niet 

zichtbaar zijn in de voorgevel; 
 h.   de bestemmingen “leiding”, “waterkering” en “archeologisch waardevol gebied A”, voor zover deze  
   gronden op de plankaart mede als zodanig zijn aangewezen; 
 
 met dien verstande dat op de in dit lid bedoelde gronden aangewezen voor “centrum doeleinden II” geen 

‘geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen’ zoals bedoeld in artikel 1 zijn toegestaan. 
 
 
2. Woningen als bedoeld in het eerste lid mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis 

gebonden beroep/bedrijf, mits: 
a. de woonfunctie van de desbetreffende woning (hoofdgebouw) in overwegende mate gehandhaafd blijft 

waarbij ten hoogste 30% van de vrije vloeroppervlakte van de woning tot een maximum van 70 m², voor 
beroeps-/bedrijfsactiviteiten wordt gebruikt; 

b. de woning er als woning uit blijft zien (reclame-uitingen aan o.a. de gevel en dakrand zijn niet 
toegestaan);  

c. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren 
van motorvoertuigen; 

d. er geen detailhandelsactiviteiten plaatsvinden, tenzij het betreft detailhandelsactiviteiten als 
ondergeschikt onderdeel van de beroeps-/bedrijfsactiviteiten. 

 
3. De in het eerste lid bedoelde maatschappelijke voorzieningen, horeca en winkels zijn uitsluitend  

toegelaten op de begane grond, alsmede op de verdiepingen, mits deze reeds aldaar aanwezig waren ten 
tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan. Een hotel is daarentegen ook na de vaststelling van het 
bestemmingsplan op de verdiepingen toegestaan. 
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Bebouwingsvoorschriften 
4.   a.  Op de in het eerste lid bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken 

     worden gebouwd. 
b.  Voor zover op de plankaart is aangegeven, dienen de gebouwen met een kap afgedekt te worden. 

 
  

 Aanlegvergunning 
5.    a.  Op de gronden, die op de plankaart zijn aangeduid met “historisch waardevol” en in dit lid onder e.   

nader zijn benoemd, is het zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en 
wethouders (aanlegvergunning) verboden de op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van 
dit bestemmingsplan bestaande bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen. 

b. Het vorige onder a. is niet van toepassing indien de bouwkundige staat van een bouwwerk naar het 
oordeel van het bouwtoezicht zodanig is, dat gevaar voor gehele of gedeeltelijke instorting bestaat. 

c. De aanlegvergunning wordt verleend indien een concreet bouwplan  ter plaatse van het te slopen 
bouwwerk voor wat betreft de volgende aspecten overeenkomt met het te slopen bouwwerk: 
- situering op de kavel; 
- bouwhoogte; 
- bebouwingstypologie; 
- dakopbouw. 

d. Alvorens de aanlegvergunning te kunnen verlenen, dient de aanvrager van de aanlegvergunning aan 
burgemeester en wethouders een schriftelijk advies van de commissie voor Welstand en Monumenten, 
dan wel, indien deze commissie mocht zijn opgeheven, het daarvoor in de plaats tredende 
adviescollege, te overleggen.  

 
e. De in dit lid onder a. bedoelde gronden zijn: 

 
- Jongkindstraat  16   - Museumpark    7 
- Westersingel  91   - Westersingel  103 
- Westersingel 104   - Westersingel 105 
- Westersingel 106   - Westersingel 107 
- Westersingel 108   - Westersingel t.o. 314 
- Westersingel 317-319  - Westzeedijk 251-295   

 
f. Vanaf het moment dat een bouwwerk als in dit artikel bedoeld onherroepelijk mocht zijn aangewezen 

als beschermd rijks- of gemeentelijk monument en alsdan voor het geheel of gedeeltelijk slopen een 
vergunning krachtens de terzake toepasselijke regelgeving zal zijn vereist, is het bepaalde in dit lid  
onder a. tot en met e. niet langer van toepassing op dat bouwwerk.  

 
6.  Indien en voor zover deze gronden samenvallen met de bestemmingen als bedoeld in het eerste lid onder 

h., is het bepaalde in dit artikel slechts van toepassing met inachtneming van hetgeen ter zake is bepaald. 
 
 
Artikel 5 - GEMENGDE DOELEINDEN  
 

 Doeleindenomschrijving 
1. De gronden, aangewezen voor “gemengde doeleinden”, zijn bestemd voor: 

a. kantoren; 
b. woningen met de daarbij behorende voorzieningen; 
c. maatschappelijke voorzieningen;  
d. bedrijven, als bedoeld in de bij deze voorschriften behorende lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 

t/m 2; 
e. winkels; 
f. horeca; 
g. verkeers- en verblijfsgebied, alsmede parkeerplaatsen; 
i.   de bestemmingen “leiding”, “metro (ondergronds)” en “archeologisch waardevol gebied A”, voor zover 

deze gronden op de plankaart mede als zodanig zijn aangewezen. 
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2. Woningen als bedoeld in het eerste lid mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis 
gebonden beroep/bedrijf, mits: 
a. de woonfunctie van de desbetreffende woning (hoofdgebouw) in overwegende mate gehandhaafd blijft 

waarbij ten hoogste 30% van de vrije vloeroppervlakte van de woning tot een maximum van 70 m², voor 
beroeps-/bedrijfsactiviteiten wordt gebruikt; 

b. de woning er als woning uit blijft zien (reclame-uitingen aan o.a. de gevel en dakrand zijn niet 
toegestaan);  

c. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren 
van motorvoertuigen; 

d. er geen detailhandelsactiviteiten plaatsvinden, tenzij het betreft detailhandelsactiviteiten als 
ondergeschikt onderdeel van de beroeps-/bedrijfsactiviteiten. 

 
3. a. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid zijn de in het eerste lid bedoelde berg- en stallingruimten,  

 bedrijven, winkels en horeca uitsluitend toegelaten op de begane grond, met dien verstande dat een 
 hotel daarentegen wel op de verdiepingen is toegestaan. 

b. In aanvulling op het eerste lid is op de betreffende gronden maximaal 65.000 m² b.v.o. toegestaan; dit is 
gelijk aan en tevens het maximum van 500 woningen. Indien het aantal woningen minder is dan 500, zijn 
-met inachtneming van de overige bepalingen- kantoren, maatschappelijke voorzieningen, bedrijven, 
winkels en horeca toegestaan met dien verstande dat het maximale b.v.o. van 65.000 m²,niet wordt 
overschreden. 

  
 Bebouwingsvoorschriften 
4.    a. Op de in het eerste lid bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken   

worden gebouwd. 
 b. Ter plaatse van de aanduiding “overbouwde doorgang (arcade) mag de bestemming uitsluitend  

worden verwezenlijkt, indien een doorgangsmogelijkheid, bedoeld en geschikt voor gebruik door  
voetgangers in de vorm van een pad, oversteekplaats, poort, brug, tunnel blijft bestaan c.q. wordt  
aangebracht. Een dergelijke doorgangsmogelijkheid mag niet minder dan 7 meter breed zijn en dient  
tenminste 8 meter hoog te zijn;  

 
Vrijstelling 

5. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in het eerste lid onder d., ten 
behoeve van het toelaten van andere dan de aldaar genoemde bedrijven, die daarmee naar aard en 
invloed op de omgeving zijn gelijk te stellen. Alvorens de vrijstelling te kunnen verlenen, dient de aanvrager 
van de vrijstelling aan burgemeester en wethouders een schriftelijk advies van de milieudeskundige te 
overleggen. 

 
6. Indien en voor zover deze gronden samenvallen met de bestemmingen als bedoeld in het eerste lid onder 

i., is het in dit artikel bepaalde slechts van toepassing met inachtneming van hetgeen ter zake is bepaald. 
 
 
Artikel 6 - TUIN 
 
1. De gronden, aangewezen voor “tuin”, zijn bestemd voor: 

a. tuin, met de daarbij behorende paden en waterpartijen; 
b. ondergrondse parkeervoorzieningen; 
c.   de bestemmingen “waterkering” en “archeologisch waardevol gebied A”, voor zover deze gronden op 

de plankaart mede als zodanig zijn aangewezen. 
 
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid geldt dat de gronden, voor zover grenzend aan  

bestemmingen welke bebouwing toelaten, mede zijn bestemd voor de ingevolge de aangrenzende  
bestemming toegelaten doeleinden in de vorm van overhangende delen (erkers, balkon, galerijen en  
dergelijke) met een diepte van ten hoogste 1,5 meter gemeten vanuit de gevel en op een hoogte van  
tenminste 3 meter boven het maaiveld. 

 
Bebouwingsvoorschriften 

3. a. Op de in het eerste lid bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken  
worden gebouwd, zoals: 
-  een pergola of een keermuur met een maximale hoogte van 2 meter; 
-  een aan- of uitbouw achter de achtergevel bebouwingsgrens met een diepte van ten hoogste 3 
   meter; 
-  bergingen met een maximum oppervlakte van 30 m2 achter de achtergevel bebouwingsgrens; 



 13 

-  erfafscheidingen met een maximale hoogte van 2 meter, op de erfgrens, grenzend aan 
openbaar groen; 

b. Bij het bouwen van de in dit lid onder a. genoemde bouwwerken dient in acht te worden genomen dat: 
- ten hoogste 50% van de totale oppervlakte van de oorspronkelijke zij- en achtertuin door 

bouwwerken mag worden ingenomen; 
- de bouwhoogte van de in dit lid bedoelde aanbouwen en bergingen het vloerniveau van de 

eerste verdieping van het hoofdgebouw met niet meer dan 0,25 meter mag overschrijden. 
  
4. Indien en voor zover deze gronden samenvallen met de bestemmingen als bedoeld in het eerste lid onder 

c., is het in dit artikel bepaalde slechts van toepassing met inachtneming van hetgeen ter zake is bepaald. 
 
 
Artikel 7 -  ERF  

 
Doeleindenomschrijving 

1. De gronden, aangewezen voor “erf”, zijn bestemd voor: 
a. erf; 
b. tuin; 
c. ontsluitingswegen en –paden;  
d. parkeervoorzieningen; 
e. waterpartijen en waterlopen;  
f.   de bestemmingen “waterkering”, “leiding” en “archeologisch waardevol gebied A”, voor zover deze 

gronden op de plankaart mede als zodanig zijn aangewezen. 
 
2. In aanvulling op het bepaalde in het vorige lid geldt dat de gronden, voor zover grenzend aan  

bestemmingen welke bebouwing toelaten, mede zijn bestemd voor de ingevolge de aangrenzende  
bestemming toegelaten doeleinden in de vorm van overhangende delen (erkers, balkon, galerijen en  
dergelijke) met een diepte van ten hoogste 1,5 meter gemeten vanuit de gevel en op een hoogte van  
tenminste 3 meter boven het maaiveld. 

 
Bebouwingsvoorschriften 

3. a. Op de in het eerste lid bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken  
worden gebouwd, zoals: 
- een pergola of een keermuur met een maximale hoogte van 2 meter; 
-  een aan- of uitbouw achter de achtergevel bebouwingsgrens met een diepte van ten hoogste 3  

meter; 
-  bergingen met een maximum oppervlakte van 30 m2 achter de achtergevel bebouwingsgrens; 
-  erfafscheidingen met een maximale hoogte van 2 meter, op de erfgrens, grenzend aan 

openbaar groen; 
b. Bij het bouwen van de in dit lid onder a. genoemde bouwwerken dient in acht te worden genomen dat: 

- ten hoogste 50% van de totale oppervlakte van de oorspronkelijke zij- en achtertuin door 
bouwwerken mag worden ingenomen; 

- de bouwhoogte van de in dit lid bedoelde aanbouwen en bergingen het vloerniveau van de 
eerste verdieping van het hoofdgebouw met niet meer dan 0,25 meter mag overschrijden. 

  
4. Indien en voor zover deze gronden samenvallen met de bestemmingen als bedoeld in het eerste lid onder 

f., is het in dit artikel bepaalde slechts van toepassing met inachtneming van hetgeen ter zake is bepaald. 
 
 
Artikel 8 -  GROEN  

 
1. a. De gronden, aangewezen voor “groen”, zijn bestemd voor park, plantsoen, waterpartijen en  

waterlopen, speelgelegenheden, ondergrondse parkeervoorzieningen, ontsluitingswegen, fiets- en  
voetpaden met de daarbij behorende voorzieningen en overige in het kader van de  
waterhuishouding nodige voorzieningen, zoals taluds, keerwanden en beschoeiingen; 

b.   de bestemmingen “hoofdwatergang”, “waterkering”, “leiding” en “archeologisch waardevol gebied A”, 
voor zover deze gronden op de plankaart mede als zodanig zijn aangewezen. 

 
2. Op de in het eerste lid bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, worden gebouwd, zoals straatmeubilair, verfraaiingselementen, speelelementen, al dan 
niet ondergrondse afvalcontainers, openbare nutsvoorzieningen, de in het tweede lid bedoelde 
kunstwerken, zomede bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van waterbouwkundige aard als een brug, een 
duiker. 
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3. Indien en voor zover deze gronden samenvallen met de bestemmingen als bedoeld in het eerste lid onder 

b, is het in dit artikel bepaalde slechts van toepassing met inachtneming van hetgeen ter zake is bepaald. 
 
 
Artikel 9 -  VERKEERSWEG  
 
1. De gronden, aangewezen voor “verkeersweg”, zijn bestemd voor: 

a. voorzieningen voor rijdende en stilstaande voertuigen, zoals rijstroken, trambanen met 
bovenleidingen, fietspaden, parkeerplaatsen, met de daarbij behorende kunstwerken als viaducten, 
bruggen, duikers; 

b. voorzieningen ten behoeve van wandelen en verblijven, zoals trottoirs, paden en trappen; 
c. groenvoorzieningen, waterlopen en overige in het kader van de waterhuishouding nodige 

voorzieningen, zoals een brug, taluds, keerwanden en beschoeiingen; 
d.  openbare nutsvoorzieningen; 
e.  geluidswerende voorzieningen; 
f. de bestemmingen “hoofdwatergang”, “metro (ondergronds)”, “waterkering”, “leiding” en “archeologisch 

waardevol gebied A”, voor zover deze gronden op de plankaart mede als zodanig zijn aangewezen. 
 
2.  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid is ter plaatse van de aanduiding “verkoop 

motorbrandstoffen toegestaan” een inrichting voor de verkoop van motorbrandstoffen toegestaan met de 
daarbij behorende boven- en ondergrondse voorzieningen, erven en in- en uitritten, met een totale 
grondoppervlakte van 635 m2.  

 
3. De in het eerste lid bedoelde gronden dienen tenminste één rijstrook per rijrichting te bevatten, afgezien 

van parkeer- en expeditiestroken, voorsorteerstroken en in- en uitvoegstroken. 
 
4. Op de in het eerste lid bedoelde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd: 

a.  de in het eerste lid bedoelde kunstwerken; 
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals portalen ten behoeve van de bewegwijzering, 

straatmeubilair, fietsenbergingen, verfraaiingselementen, reclame-inrichtingen met een maximale 
hoogte van 6 meter, al dan niet ondergrondse afvalcontainers, openbare nutsvoorzieningen, 
geluidsschermen en andere voorzieningen ter beperking van geluidshinder veroorzaakt door het 
wegverkeer, zomede bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van waterbouwkundige aard als een brug, 
een duiker. 

 
5. Indien en voor zover deze gronden samenvallen met de bestemmingen als bedoeld in het eerste lid onder 

f., is het in dit artikel bepaalde slechts van toepassing met inachtneming van hetgeen ter zake is bepaald. 
 

 
 
Artikel 10 -  LEIDING  

 
1.  De gronden, aangewezen voor “leiding”, zijn bestemd voor: 

a.  een ondergrondse rioolwaterpersleiding (R) dan wel een stadsverwarmingsleiding (Sv), met de daarbij 
behorende voorzieningen; 

b.  de bestemmingen “maatschappelijke doeleinden I en II”, “centrum doeleinden I en II”, “gemengde 
doeleinden”, “erf”, “groen”, “verkeersweg”, “water”, “waterkering”, “hoofdwatergang” en “archeologisch 
waardevol gebied A”, voor zover deze gronden op de plankaart mede als zodanig zijn aangewezen. 

 
2. Op de in het eerste lid bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de in het eerste 

lid onder a. bedoelde leidingen worden gebouwd.  
 
 Vrijstelling 
3. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in het tweede lid voor het 

bouwen van krachtens het eerste lid onder b. toegestane bebouwing, mits de belangen van de 
rioolwaterpersleiding dan wel de stadsverwarmingsleiding niet worden geschaad. Alvorens de vrijstelling te 
kunnen verlenen, dient de aanvrager van de vrijstelling aan burgemeester en wethouders hieromtrent een 
schriftelijk advies van de leidingbeheerder te overleggen. Burgemeester en wethouders kunnen aan de 
vrijstelling voorschriften verbinden ter bescherming van de belangen van de rioolwaterpersleiding dan wel 
van de stadsverwarmingsleiding. 
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Aanlegvergunning 
4.  Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders  

(aanlegvergunning), de volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren: 
a. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen; 
b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op een andere wijze indrijven van voorwerpen; 
c. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodem verlagen en afgraven alsmede door 

ophogen; 
d. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 
e. het verrichten van graafwerkzaamheden. 

 
 Een aanlegvergunning wordt verleend, indien daardoor het doelmatig functioneren van de leiding niet 

onevenredig wordt of kan worden aangetast. Alvorens de aanlegvergunning te kunnen verlenen, dient 
de aanvrager van de aanlegvergunning aan burgemeester en wethouders hieromtrent een schriftelijk 
advies van de leidingbeheerder te overleggen. 

 
5. Het bepaalde in het vierde lid van dit artikel is niet van toepassing op normale werkzaamheden van geringe 

omvang, gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van het onderhavig gebied. 
 
6. Indien en voor zover deze gronden samenvallen met de bestemmingen als bedoeld in het eerste lid onder 

b, is het in dit artikel bepaalde slechts van toepassing met inachtneming van hetgeen ter zake is bepaald.  
 
 
 
Artikel 11 -  WATER  
 
1. De gronden, aangewezen voor "water", zijn bestemd voor: 

a. singels, vijvers en waterlopen ten behoeve van de waterhuishouding van het omliggende gebied, met 
de daarbij behorende voorzieningen als taluds, keerwanden en beschoeiingen; 

 b. de bestemmingen “leiding”, “archeologisch waardevol gebied A” en “hoofdwatergang”, voor zover 
deze gronden op de plankaart mede als zodanig zijn aangewezen. 

 
2.  Op de in het eerste lid bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van 

waterbouwkundige en/of recreatieve aard worden gebouwd, als een brug, een duiker, een steiger, een 
vlonder. 
 

3. Indien en voor zover deze gronden samenvallen met de bestemmingen als bedoeld in het eerste lid onder 
b., is het in dit artikel bepaalde slechts van toepassing met inachtneming van hetgeen ter zake is bepaald. 

 
 
Artikel 12 -  WATERKERING  

 
1. De gronden, aangewezen voor "waterkering", zijn bestemd voor: 
 a. waterkering met de daarbij behorende waterstaatswerken als taluds, glooiingen en onderhoudswegen, 

zomede bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van waterbouwkundige aard zoals duikers, keerwanden 
en beschoeiingen; 

 b. de bestemmingen “maatschappelijke doeleinden I en II”, “centrum doeleinden I en II”, “tuin”, “erf”, 
“groen”, “verkeersweg”, en “archeologisch waardevol gebied A” voor zover deze gronden op de 
plankaart mede als zodanig zijn aangewezen. 

 
2. Op de in het eerste lid bedoelde gronden mogen uitsluitend de in het eerste lid onder a. bedoelde 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. 
 
 Vrijstelling 
3. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in het tweede lid voor het 

bouwen van krachtens het eerste lid onder b. toegestane bebouwing, mits de belangen van de waterkering 
niet worden geschaad. Alvorens de vrijstelling te kunnen verlenen, dient de aanvrager van de vrijstelling 
aan burgemeester en wethouders een schriftelijk advies van de dijkbeheerder te overleggen. Burgemeester 
en wethouders kunnen aan de vrijstelling voorschriften verbinden ter bescherming van de belangen van de 
waterkering. 

 
4.  Indien en voor zover deze gronden samenvallen met de bestemmingen als bedoeld in het eerste lid onder 

b., is het in dit artikel bepaalde slechts van toepassing met inachtneming van hetgeen ter zake is bepaald. 
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Artikel 13 -  METRO (ONDERGRONDS)  
 
1. De gronden aangewezen voor “metro (ondergronds)”, zijn bestemd voor: 

a. ondergrondse spoorbanen ten dienste van het metroverkeer met de daarbij behorende ondergrondse 
bouwwerken als een spoortunnel en bouwwerken, ten behoeve van de functionering van het 
spoorwegverkeer; 

b. de bestemmingen “maatschappelijke doeleinden I en II”, “gemengde doeleinden”, “verkeersweg” en 
“archeologisch waardevol gebied A”, voor zover deze gronden op de plankaart mede als zodanig zijn 
aangewezen. 

 
2. Op de in het eerste lid bedoelde gronden mogen uitsluitend de in het eerste lid onder a. bedoelde 

bouwwerken worden gebouwd.  
 

Vrijstelling 
3. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in het tweede lid voor het 

bouwen van krachtens het eerste lid onder b. toegestane bebouwing, mits de belangen van de metro 
niet worden geschaad. Alvorens de vrijstelling te kunnen verlenen, dient de aanvrager van de vrijstelling 
aan burgemeester en wethouders een schriftelijk advies van de metrobeheerder te overleggen.  
Burgemeester en wethouders kunnen aan de vrijstelling voorschriften verbinden ter bescherming van de 
belangen van de metro.  

 
4. Indien en voor zover deze gronden samenvallen met de bestemmingen als bedoeld in het eerste lid  

onder b., is het in dit artikel bepaalde slechts van toepassing met inachtneming van hetgeen ter zake is 
bepaald. 

 
 
Artikel 14 -  HOOFDWATERGANG  
 
1. De gronden, aangewezen voor "hoofdwatergang", zijn bestemd voor: 

a.  het gebruik als waterberging en vrij doorstromingsgebied van water, met de daarbij behorende 
voorzieningen, 

b.  de bestemmingen “groen”, “verkeersweg”, “leiding”, “water” en “archeologisch waardevol gebied A”, voor 
zover deze gronden mede als zodanig zijn aangewezen. 

 
2.  Op de in het eerste lid bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 

dienste van het in het eerste lid onder a. bedoelde gebruik, worden gebouwd.   
 
3. Vrijstelling 

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in het tweede lid voor het 
bouwen van krachtens het eerste lid onder b toegelaten bebouwing, mits de belangen van de 
hoofdwatergang niet worden geschaad. Alvorens de vrijstelling te kunnen verlenen, dient de aanvrager 
van de vrijstelling aan burgemeester en wethouders een schriftelijk advies van de beheerder van de 
hoofdwatergang te overleggen. Burgemeester en wethouders kunnen aan de vrijstelling voorschriften 
verbinden ter bescherming van de belangen van de hoofdwatergang. 

 
4. Indien en voorzover deze gronden samenvallen met de bestemmingen als bedoeld in het eerste lid onder b, 

is het in dit artikel bepaalde slechts van toepassing met inachtneming van hetgeen ter zake is bepaald. 
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Artikel 15 -  ARCHEOLOGISCH WAARDEVOL GEBIED A   
 
1. De gronden, aangewezen voor “archeologisch waardevol gebied A”, zijn bestemd voor: 

a.  behoud van de aan de grond eigen zijnde archeologische waarden; 
b. de bestemmingen “maatschappelijke doeleinden I en II”, “centrum doeleinden I en II”, “gemengde 

doeleinden”, “tuin”, “erf”, “groen”, “verkeersweg”, “leiding”, “water”, “waterkering”, “metro (ondergronds)” 
en “hoofdwatergang”, voor zover deze gronden op de plankaart mede als zodanig zijn aangewezen.  

 
Aanlegvergunning 

2. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van 
burgemeester en wethouders graafwerkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren over 
een terreinoppervlak groter dan 200 m² en dieper dan 1,00 meter beneden maaiveld. 
  

 Een aanlegvergunning geldt niet voor bedoelde activiteiten gericht op het normale onderhoud en beheer 
van de betreffende gronden, bestaande weg- en leidingcunetten en welke in uitvoering waren ten tijde 
van het van kracht worden van dit bestemmingsplan.  

  
Een aanlegvergunning wordt verleend indien daardoor de aanwezige archeologische waarden van de 
gronden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel 
van de waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind. Alvorens de aanlegvergunning te 
kunnen verlenen, dient de aanvrager van de aanlegvergunning aan burgemeester en wethouders 
hieromtrent een schriftelijk advies van de archeologisch deskundige te overleggen. 

 
 Aan een aanlegvergunning kunnen in 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; 
c.  de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door  de archeologisch 

deskundige.  
 

3. Indien en voor zover deze gronden samenvallen met de bestemmingen als bedoeld in het eerste lid 
onder b., is het in dit artikel bepaalde slechts van toepassing met inachtneming van hetgeen ter zake is 
bepaald. 
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Aanvullende bepalingen 
 
Artikel 16 -  NADERE EISEN  
 
Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van de beschrijving in hoofdlijnen (BIH), nadere 
eisen stellen met betrekking tot de in de artikelen 3 tot en met 14 geregelde situering en/of afmeting van 
bouwwerken indien dit tot een betere sociale veiligheid en/of betere situatie in stedenbouwkundig en/of 
klimatologisch opzicht kan strekken. In dit kader kan een windhinderonderzoek worden verlangd. 
 
 
Artikel 17 -  ALGEMENE VRIJSTELLINGEN  
  
1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de desbetreffende bepalingen van 

dit bestemmingsplan: 
 

a. Kleine bouwwerken 
voor de bouw van - niet voor bewoning bestemde - kleine bouwwerken van openbaar nut, zoals 
telefooncellen, wachthuisjes voor verkeersdiensten, transformatorgebouwtjes, verdeelkasten, gasdrukre-
gel- en meetstations, gemaalgebouwtjes, met dien verstande, dat de inhoud van een bouwwerk, als hier 
bedoeld, niet meer mag bedragen dan 60 m3; 

 
b. Begrenzing weg(profiel), bouwblok, terrein 
indien op ondergeschikte punten een geringe afwijking in de begrenzing, het beloop of het profiel van een 
weg, de ligging of de vorm van een bouwblok of een terrein c.q. waterloop of de hoogte van een bouwwerk 
in het belang van het te verwachten verkeer, de volkshuisvesting en/of een behoorlijke bebouwing c.q. 
inrichting noodzakelijk is, dan wel de noodzaak daartoe bij uitzetting van het plan op het terrein blijkt, met 
dien verstande dat hierdoor de bestemmingsgrens niet wordt overschreden; 
 
c. Hoogte, dakopbouwen 
ten behoeve van overschrijding van de toegestane maximale hoogte met ten hoogste 3 meter ten behoeve 
van dakopbouwen benodigd voor het functioneren van het bouwwerk, zoals liftschachten, lichtkoepels; 
 
d. Hoogte, bouwhoogte 
ten behoeve van het vergroten van de toegestane bouwhoogte van gebouwen bedoeld in de artikelen 3, 4 
en 5 met ten hoogste 4 meter, indien de ter zake toepasselijke (hogere) grenswaarden voor wegverkeers- 
en industrielawaai niet worden overschreden; 
  
e. Overhangende delen 
met betrekking tot de gronden, voor zover grenzend aan bestemmingen welke bebouwing toelaten,  
voor de ingevolge de aangrenzende bestemming toegelaten doeleinden in de vorm van  
overhangende delen (erkers, balkon, galerijen en dergelijke) met een diepte van ten hoogste 3 meter  
gemeten vanuit de gevel en op een hoogte van tenminste 16 meter boven het maaiveld. Een en  
ander met dien verstande dat de ter zake toepasselijke milieuregelgeving niet wordt overschreden. 
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Artikel 18 -  WIJZIGING VAN HET PLAN  
 
1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening het bestemmingsplan te wijzigen: 
 

Bestemmingsgrenzen 
a.  ten behoeve van de op de plankaart aangegeven bestemmingsgrenzen, waarbij deze maximaal 10 

meter mogen verschuiven, ingeval: 
        -   de toe te passen verkavelingswijze daartoe aanleiding geeft; 
        -   stedenbouwkundige redenen daartoe aanleiding geven. 

Een en ander met dien verstande dat ten aanzien van de bij de opschuiving betrokken gronden de 
voorschriften zullen gelden die betrekking hebben op de bestemming waarvan de grenzen worden 
verruimd en de ter zake toepasselijke milieuregelgeving niet wordt overschreden. 

 
Parkeervoorzieningen 
b. ten behoeve van de realisatie van al dan niet ondergrondse parkeervoorzieningen. Een en ander met    

dien verstande dat: 
-  overeenstemming bestaat met milieuregelgeving; 
-  een goede verkeersafwikkeling gewaarborgd is; en 
-  realisatie van (gedeeltelijk) bovengrondse parkeervoorzieningen slechts is toegestaan indien 

realisatie van geheel ondergrondse parkeervoorzieningen financieel, stedenbouwkundig dan wel      
bouwtechnisch niet mogelijk is. 

 
Maatschappelijke doeleinden  
c. 1. ten behoeve van de uitbreiding van de culturele functie van het museum, voor wat betreft het op de  

plankaart als ‘wijzigingsbevoegdheid I’ aangegeven gebied, door het omzetten van de bestemmingen 
“groen” en “archeologisch waardevol gebied A” in de bestemmingen “maatschappelijke doeleinden I 
en II”  
-met uitzondering van ‘geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen’ zoals bedoeld in artikel 1- en 
“archeologisch waardevol gebied A” met inachtneming van: 
-  een bouwhoogte van maximaal 10 meter; 
-  een doorgang/route vanuit het Museumpark langs de westzijde van het museum richting de 
   Westzeedijk; 
-  de mogelijkheid voor een luchtbrug van het museum naar het Erasmus MC met een minimale  

doorrijhoogte van 4,5 meter; 
 
2. ten behoeve van een culturele voorziening,  voor wat betreft het op de plankaart als 

‘wijzigingsbevoegdheid II’ aangegeven gebied, door het omzetten van de bestemmingen “groen” en 
“archeologisch waardevol gebied A” in de bestemmingen “maatschappelijke doeleinden I en II” -met 
uitzondering van ‘geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen’ zoals bedoeld in artikel 1- en 
“archeologisch waardevol gebied A” met inachtneming van een bouwhoogte van maximaal 16 meter. 

 
3. ten behoeve van bebouwing voor het medisch complex, voor wat betreft het op de plankaart als 

‘wijzigingsbevoegdheid III’ aangegeven gebied, door het omzetten van de bestemmingen “groen”, 
“waterkering”, “leiding”  en “archeologisch waardevol gebied A”  naar de bestemmingen 
“maatschappelijke doeleinden I en II”, “waterkering”, “leiding”  en “archeologisch waardevol gebied A”, 
met dien verstande dat: 
-  met in achtneming van bebouwingsvoorschriften behorend bij de bestemming “maatschappelijk 

doeleinden” alsmede de plankaart, volgt hieruit dat 
• de ‘grens bouwhoogte H=16’ ten noorden van dit vlak (gebied) in het verlengde (naar 

het zuiden) dient te worden doorgetrokken en ten oosten van deze lijn de 
bouwhoogte derhalve maximaal 16 meter bedraagt; 

• in het uiterste westen (hoek linksboven) van dit vlak de twee lijnen ‘grens bouwhoogte 
H=60’ worden doorgetrokken tot het snijpunt, en de bouwhoogte van het gebied 
hierbinnen derhalve maximaal 60 meter bedraagt; 

• voor het resterende deel van het vlak een bouwhoogte van maximaal 16 meter geldt 
en van dit grondoppervlak 35% tot een hoogte van 60 meter mag worden bebouwd. 

-  met in achtneming van de beschrijving in hoofdlijnen de betreffende wijziging kan plaatsvinden op 
het moment dat de open ruimte zoals op de plankaart aangegeven met de aanduiding ‘toekomstige 
open ruimte’ aan de Westzeedijk voldoende is verzekerd. 
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Bouwen in te wijzigen plangedeelte 

2.   Het bouwen van de in het eerste lid bedoelde bouwwerken is slechts toegestaan overeenkomstig een door 
Gedeputeerde Staten goedgekeurde wijziging van het bestemmingsplan.  

  
3.   Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in het tweede lid ten behoeve 

van het bouwen overeenkomstig een in voorbereiding zijnde wijziging van dit bestemmingsplan na 
ontvangst van een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten, tenzij Gedeputeerde Staten 
hebben verklaard dat de wijziging geen goedkeuring behoeft en er gedurende de termijn van 
terinzagelegging geen zienswijzen tegen het ontwerp-wijzigingsplan zijn ingebracht. 

 
Procedure 

4.   Alvorens een wijziging ingevolge het eerste lid vast te stellen, dan wel een verklaring van geen bezwaar, 
als bedoeld in het voorgaande lid, aan te vragen, stellen burgemeester en wethouders belanghebbenden 
gedurende zes weken in de gelegenheid eventuele zienswijzen tegen het ontwerp voor de wijziging, dan 
wel tegen het desbetreffende bouwplan schriftelijk bij hun college kenbaar te maken. Het ontwerp voor de 
wijziging dan wel het bouwplan, ligt daartoe gedurende deze termijn ter inzage. Burgemeester en 
wethouders voegen een afschrift van de ingediende zienswijzen onderscheidenlijk bij hun verzoek tot 
goedkeuring van de wijziging, dan wel bij de aanvraag om de verklaring van geen bezwaar aan 
Gedeputeerde Staten. 

 
 
 
Artikel 19 -  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 voor-
schriften uitsluitend toegestane gebruik, dan wel met de uit deze voorschriften voortvloeiende aard van de 
bebouwing. 

 
  Vrijstelling 
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. 

 
 
Artikel 20 -  OVERGANGSBEPALING  
 
 Overgangsbepalingen ten aanzien van bouwwerken 
1.   Bouwwerken, welke bestaan op het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerp voor dit 

bestemmingsplan dan wel daarna gebouwd worden of kunnen worden 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 desbetreffende bouwaanvraag 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 het overgangsrecht  

 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
 terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan, doch zijn gebouwd in strijd met het toen  
  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. 
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Artikel 21 -  STRAFBEPALING  
 
Overtreding van het bepaalde in artikel 3 vierde lid, artikel 4 vijfde lid, artikel 10 vierde lid of artikel 15 tweede 
lid, wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2°, van de Wet op de Economische 
Delicten. 
 
Artikel 22 -  NAAMGEVING 

 
Deze voorschriften worden aangehaald onder de naam “Voorschriften bestemmingsplan Hoboken”.  
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LIJST VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN 
 
Toelichting 
 
De lijst van bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. 
Alle bedrijfsactiviteiten zijn ingedeeld in milieucategorieën waarbij milieucategorie 1 betekent dat een 
bedrijfstype weinig potentiële milieuhinder veroorzaakt en milieucategorie 5 of 6 veel. Om inzicht te krijgen in 
de toekomstige invloed die elk bedrijfstype op de woonomgeving heeft, is per type bedrijf de potentiële 
milieubelasting bepaald. Deze potentiële milieubelasting is een indicatie voor de hinder afkomstig van een 
bedrijf, wat wil zeggen dat de afstanden niet de feitelijke milieuhinder geven, maar gebaseerd zijn op 
indicatieve gegevens uitgaande van een gemiddeld modern bedrijf, representatief voor die specifieke 
bedrijfsvoering. De afstanden hebben derhalve een indicatief karakter. De potentiële milieubelasting wordt 
bepaald door de activiteiten van een bedrijf. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft aan 
de hand van de SBI-code indeling een bedrijvenlijst gemaakt, waarbij voor diverse typen bedrijven afstanden 
zijn gegeven met betrekking tot de milieuhinderaspecten geluid, geur, externe veiligheid en stof. De 
afstanden zijn onder andere vastgesteld aan de hand van ervaringen in de praktijk. Voor de zonering en bij 
de zones behorende bedrijfscategorieën is uitgegaan van de VNG-lijst van bedrijfstypen (“bedrijven en 
milieuzonering – januari 1999”). Hierbij is rekening gehouden met het karakter van het plangebied en de 
omgeving. 
 
Voor dit plangebied zijn geen bedrijven toegelaten uit een categorie hoger dan categorie 2. 
 
Gebruikte afkortingen zijn: 
 
<  kleiner dan 
>  groter dan 
-  tot 
cat  categorie 
i.e.  inwonersequivalenten 
kl.  klasse 
n. e. g.   niet elders genoemd 
o.c.  opslagcapaciteit 
p. c.   productiecapaciteit 
p. o.  produktie-oppervlak 
v.c.  verwerkingscapaciteit 
u  uur 
d    dag 
w  week 
j  jaar 
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SBI-code  Omschrijving   

    ca
te

go
rie

 

22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA   
221 Uitgeverijen (kantoren) 1 
2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 2 
2223 Grafische afwerking 1 
2223 Binderijen 2 
2224 Grafische reproduktie en zetten 2 
2225 Overige grafische aktiviteiten 2 
223 Reproduktiebedrijven opgenomen media 1 
36 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.   
362 Fabricage van munten, sieraden e.d. 2 
363 Muziekinstrumentenfabrieken 2 
40 PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER 
40 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:   
40 - < 10 MVA 2 
40 Gasdistributiebedrijven:   
40 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 2 
40 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:   
40 - blokverwarming 2 
41 WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER   
41 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:   
41 - < 1 MW 2 
50 HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS 
501, 502, 504 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 2 
5020.4 Autobeklederijen 1 
5020.5 Autowasserijen 2 
503, 504 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 2 
505 Benzineservisestations:   
505 - zonder LPG 2 
51 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING   
511 Handelsbemiddeling (kantoren) 1 
5121 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 2 
5122 Grth in bloemen en planten 2 
5125, 5131 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 2 
5132, 5133 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 2 
5134 Grth in dranken 2 
5135 Grth in tabaksprodukten 2 
5136 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 2 
5137 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 2 
5138, 5139 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 2 
514 Grth in overige consumentenartikelen 2 



5156 Grth in overige intermediaire goederen 2 
5162 Grth in machines en apparaten 2 
517 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 2 
60 VERVOER OVER LAND   
6022 Taxibedrijven, taxistandplaatsen 2 
61, 62 VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT   
61, 62 Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 1 
63 DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER   
6321 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 2 
6322, 6323 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 1 
633 Reisorganisaties 1 
634 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 1 
64 POST EN TELECOMMUNICATIE   
641 Post- en koeriersdiensten 2 
642 Telecommunicatiebedrijven 1 
642 TV- en radiozendstations (zie ook tabel 2: zendinstallaties) 2 
65, 66, 67 FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN   
65, 66, 67 Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 2 
70 VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED   
70 Verhuur van en handel in onroerend goed 1 
71 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN 
711 Personenautoverhuurbedrijven 2 
714 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 2 
72 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE   
72 Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 1 
73 SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK   
731 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 2 
732 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 1 
74 OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING   
74 Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 1 
7481.3 Foto- en filmontwikkelcentrales 2 
7484.4 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 1 
90 MILIEUDIENSTVERLENING   
9000.3 Afvalverwerkingsbedrijven:   
9000.3 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 2 
92 CULTUUR, SPORT EN RECREATIE   
9234.1 Dansscholen 2 
9251, 9252 Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 1 
9261.2 Bowlingcentra 2 
9262 Sportscholen, gymnastiekzalen 2 
9303 Begrafenisondernemingen:   
9303 - uitvaartcentra 1 
9303 - begraafplaatsen 1 
9304 Badhuizen en sauna-baden 2 
9305 Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 1 
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III BIJLAGEN 
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INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN 
 
-   Kwaliteitsplan Hoboken 
-   Reactie van de Provinciale Planologische Commissie d.d 26 februari 2004 
-   Verslag van de inspraakbijeenkomst d.d. 1 december 2003 
- Besluit hogere grenswaarden wegverkeers- en industrielawaai  
 d.d. 4 maart 2005 
- Brief LPG verkoop ’s Gravendijkwal d.d. 29 september 2005 
- Brief m.e.r. beoordeling d.d. 14 februari 2002 
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IV KAARTEN 
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INHOUDSOPGAVE KAARTEN  
 
-  Bestemmingsplankaart 21-03-2006 
-  Huisnummerkaart d.d. 21-03-2006 
-  Milieukaart d.d. 21-03-2006 
- Plankaart Archeologie d.d. 21-03-2006 
- Kadastrale kaart d.d. 21-03-2006 
-  Monumentenkaart d.d. 21-03-2006 
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