
Rotterdam, 1 november 2016. 16bb10303

Aan:

de gemeenteraad

Onderwerp:

Herzien raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Blijdorp-Bergpolder.

Gevraagd besluit:

Samenvattend stellen wij u voor:

1. de zienswijzen met de nummers A.1.2, A.1.4, A.1.6, A.1.12. A.1.20, A.1.22, A.1.23,
A.1.24. A.2.5, A.2.8.2.1, A.2.8.2.2 en B.3.1 voor kennisgeving aan te nemen;

2. de zienswijzen met de nummers A.1.1, A.1.7, A.2.1, A.2.3, A.2.8.1, A.2.8.2.3,
A.3.1. B.1.2, B.2 en B.4 gegrond te verklaren;

3. de overige zienswijzen ongegrond te verklaren;
4. het bestemmingsplan "-NL.IMR0.0599.BP1068BlijdBergpld-on02”, met 

bijbehorende ondergrond BGT12756800, BGT12756900, BGT12856800,
BGT12856900, BGT12857000, in elektronische en papieren vorm vast te stellen, 
conform het voorstel van burgemeester en wethouders;

5. geen exploitatieplan vast te stellen.

Op grond van artikel 14 van de Verordening inspraak burgerinitiatief en referenda 
2014, melden wij u dat het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan onderwerp 
van een referendum kan zijn.

Waarom dit voorstelî/Waarom nu voorgelegd?

Met de vaststelling van dit bestemmingsplan wordt voldaan aan de actualiseringseis 
die voortvloeit uit de Wet ruimtelijke ordening voor bestemmingsplannen die ouder zijn 
dan tien jaar.
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Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen 
moties en gedane toezeggingen: geen.

Toelichting:

Aanleiding herzien raadsvoorstel
Naar aanleiding van de hoorzitting is het raadsvoorstel op drie punten herzien: 

Bouwlocatie naast Walenburqerweq 71
De volgende zinsnede is uit de reactie op zienswijze A.1.1 gehaald: “Als uit onderzoek 
blijkt dat er geen sprake is van aantasting van de cultuurhistorische waarden, dan kan 
de woning te zijner tijd gerealiseerd worden door middel van een aparte ruimtelijke 
procedure”. Het heeft geen meerwaarde om te verwijzen naar een eventuele 
toekomstige procedure, en dit veroorzaakt onrust bij omwonenden.

Binnenterrein Dresselhuvsblok
Aan artikel 19 Tuin -1 lid 19.2.3 ‘Bebouwingsnormen’ wordt toegevoegd dat het 
oppervlak van de fietsenstalling niet meer mag bedragen dan 100 m2. het maximeren 
van het oppervlak van de fietsenstalling tot een redelijke maat voorkomt ongerustheid 
bij de bewoners van het bouwblok.

Evides
Het verzoek van Evides om de transportwaterleidingen op de verbeelding en in de 
regels van het bestemmingsplan op te nemen, ter bescherming van deze vitale 
waterleidingen, is naar aanleiding van de hoorzitting gegrond verklaard in plaats van 
ongegrond. Er is een voorstel tot opnemen van de transportwaterleidingen in het 
bestemmingsplan opgenomen in het herzien raadsvoorstel.

Aanleiding
Wij hebben op 4 november 2014 besloten tot het opstellen van een nieuw 
bestemmingsplan ‘Blijdorp-Bergpolder" en het voeren van het vooroverleg ex artikel 
3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) inzake het concept 
ontwerpbestemmingsplan “Blijdorp-Bergpolder”. Wij hebben op 10 mei 2016 besloten 
het ontwerp van dit bestemmingsplan ter inzage te leggen.

Begrenzing plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan Blijdorp-Bergpolder wordt in het noorden 
begrensd door de meest noordelijke rijstrook van de Rijksweg A20, in het westen door 
het Vroesenpark en dierentuin Diergaarde Blijdorp, in het oosten is de begrenzing de 
Voorburgstraat (die net buiten het plangebied liggen) en in het zuiden de 
Walenburgerweg en de Bentincklaan.

Woonschepen
In het Noorderkanaal, binnen het plangebied, ter hoogte van het Gordelpad, liggen 
verschillende woonschepen.
Op grond van recente jurisprudentie moeten woonschepen als bouwwerk worden 
aangemerkt. Inmiddels is het Rijk bezig met de voorbereiding van wetgeving om deze 
jurisprudentie in wettelijke regels om te zetten.
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Van deze rechtsontwikkeling is in algemene zin melding gemaakt in de 
“Voortgangsnotitie actualisering ruimtelijke kaders per 1-4-2015” bij wethoudersbrief 
van 2 juni 2015 (BS15/00425- 15bb4476) gericht aan de Commissie Bouwen, Wonen 
en Buitenruimte. De ‘Wet verduidelijking voorschriften woonboten’ (die naar 
verwachting begin 2017 in werking treedt) geeft, evenals de ter zake hiervan gevormde 
rechtspraak, aanleiding een aantal regels in het voorliggende ontwerp op te nemen. Er 
is hierbij aangesloten bij de regels die te dien aanzien zijn opgenomen in het 
aangrenzende en inmiddels vastgestelde bestemmingsplan Blijdorpsepolder. Er wordt 
met het opnemen van een regeling voor woonschepen niet beoogd een nieuwe 
ontwikkeling mogelijk te maken, maar slechts een planologische regeling te treffen 
n.a.v. het feit dat enerzijds woonschepen als bouwwerk moeten worden aangemerkt en 
anderzijds de gemeentelijke regelingen inzake woonschepen zijn komen te vervallen.

Ontwikkelingen
Het nieuwe bestemmingsplan legt de planologische situatie van het vorige 
bestemmingsplan vast. Daarnaast worden de volgende ontwikkelingen voorgesteld:

A. Beschermde stadsgezichten Blijdorp-Bergpolder en Waterproject
Op 5 november 2014 is het grootste deel van het bestemmingsplangebied door het 
Rijk aangewezen als het rijksbeschermd stadsgezicht “Blijdorp-Bergpolder”. Ook valt 
binnen het bestemmingsplangebied een klein deel van het “Waterproject”. Naar 
aaníeiding van deze aanwijzingen zijn regels in het ontwerpbestemmingsplan 
opgenomen ter bescherming van de cultuurhistorische waarden die deze regelingen 
Deogen te beschermen.

B. Spoordriehoek
in het Gebiedsplan Noord 2014-2018 (10 juli 2014) wordt deze ontwikkellocatie 
genoemd als kans voor nieuwe kwalitatieve woningen en een versterking van de 
Hofbogen De locatie is gelegen langs de voormalige Hofpleinlijn vanaf de Veurstraat 
(de Spoorpunt) tot en met Insulindestraat 256 (Eef Â Huublocatie).
Onderzocht is de mogelijkheid van de realisatie van nieuwe woningen ter plaatse, door 
middel van nieuwbouw of transformatie van de bestaande bebouwing. Daarnaast is 
ook de mogelijkheid om de (net buiten het plangebied gelegen) Hofbogen aan de zijde 
van de Spoordriehoek uit te bouwen onderzocht, met als doel dat functies in de 
Hofbogen uitbreidingsruimte krijgen. De extra ruimte is wenselijk in het kader van 
mogelijke toekomstige modernisering van het winkelcentrum. De hele locatie 
Spoordriehoek heeft een gemengde bestemming gekregen, waarbinnen wonen, 
bedrijven, maatschappelijke functies, cultuur en ontspanning, sport en één 
horecavestiging mogelijk zijn gemaakt.
De bestemming biedt ruimte voor uitbreiding van de Hofbogen met de daar aanwezige 
functies. Onderdeel hiervan is een uitbreiding van detailhandel en/of dienstverlening 
direct aansluitend op de bestaande winKelconcentratie aan het Eudokiaplein van 
maximaal 500 m2 b.v.o. Aan de zijde van de Insulindestraat wordt geen 
detailhandel/dienstverlening toegestaan. De uitbreiding van detailhandel is enkel 
bedoeld voor kleinschalige detailhandel, daarom is in de regels een maximale 
detailhandelsgrootte van 150 m2 b.v.o. per vestiging opgenomen.

C. Binnenterrein bouwblok Cleyburchstraat I Statenweg I Vroesenlaan I Gordelweg 
Het gebiedsplan Noord (2014-2018) geeft aan dat het gewenst is dat binnenterreinen 
een invulling krijgen die goed aansluit op de omliggende woningen. Het binnenterrein 
in dit bouwblok is eigendom van de gemeente en is niet meer in gebruik ten behoeve 
van de bestemming Maatschappelijk. Daarom heeft dit binnenterrein in het nieuwe 
bestemmingsplan de bestemming Tuin -1 gekregen. Hierdoor kan een groen 
binnenterrein voor de toekomst gewaarborgd worden.
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D. Uitbreiding voormalige bibliotheek Stadhoudersplein
In het gebiedsplan Noord (2014-2018) wordt gemeld dat de tevredenheid over 
voorz-eningen in de wijk onder druk staat. Het is van belang het voorzieningenaanbod 
op niveau te houden. De voormalige bibliotheek Stadhoudersplein kan ruimte bieden 
aan een zorgcentrum I huisartsenpraktijk I apotheek. Ten behoeve hiervan is een 
uitbreiding (7 meter) aan noordzijde van het gebouw gewenst. De uitbreiding past in 
het gebiedsplan, gelet op de wens om voorzieningen in de wijk te houden en te 
faciliteren. Deze uitbreiding is mogelijk gemaakt in het nieuwe bestemmingsplan door 
opnemen van een gemengde bestemming waarbinnen bedrijven, praktijkruimtes, 
dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen zijn toegestaan.

E. Verruiming bestemming Walenburgerweg 31-33
In het thans nog geldende bestemmingsplan Blijdorp-Bergpolder zijn voor deze 
adressen de bestemmingen Kantoor (nr. 31) en Maatschappelijk (nr. 33) opgenomen. 
Gelet op het herziene kantorenbeleid als gevolg van de grote kantorenleegstand, en de 
wens vanuit het gebiedsplan Noord (2014-2018) om kwalitatief hoogwaardige 
woningen en voorzieningen te realiseren en te behouden, hebben deze panden de 
bestemming Gemengd - 7 gekregen. Deze bestemming maakt op alle verdiepingen 
woningen, kantoren en maatschappelijke voorzieningen (niet-geluidsgevoelig) mogelijk, 
en daarnaast op de begane grond verschillende andere functies. Deze karakteristieke 
panden kunnen zo in de toekomst voor meer doeleinden gebruikt worden.

F. Verruiming bestemming Energiehof
Het Energiehof (KPN/ Houweling Telecommuseum) gelegen aan het Insulindeplein 
heeft in het thans nog geldende bestemmingsplan Blijdorp-Bergpolder de bestemming 
Bedrijf. Het gebiedsplan Noord (2014-2018) stimuleert de komst van nieuwe 

woningen en het in stand houden van voorz'eningen. Om deze reden heeft deze 
locatie de meer flexibele bestemming Gemengd - 6 gekregen. Naast bedrijven worden 
nu (binnen de bestaande bebouwing) ook woningen, maatschappelijke voorzieningen, 
praktijkruimten en dienstverlening toegestaan.

G. Verruiming maatschappelijke bestemmingen
In het thans nog geldende bestemmingsplan Blijdorp-Bergpolder is aan de meeste 
maatschappelijke voorzieningen een maatschappelijke bestemming toegekend. Voor 
een deel van deze gebouwen (zie onderstaande lijst) is het goed voorstelbaar dat deze 
op termijn getransformeerd worden naar een andere functie. Daarom wordt daar nu 
reeds op ingespeeld bij dit nieuwe bestemmingsplan. Deze panden hebben nu in 
plaats van de maatschappelijke bestemming een gemengde bestemming gekregen, 
waarin naast maatschappelijke voorzieningen ook woningen en een mix van andere 
functies mogelijk is. Zo kunnen deze karakteristieke gebouwen in de toekomst voor 
meer doeleinden gebruikt worden:
- Albertus de Grote kerk, Nicolaas Ruyschstraat 1:
- Prinsekerk, Schepenstraat 69;
- Synagoge Bentincklaan;
- Albeda College Baljuwstraat 2;
- hildegardis mavo, Walenburgerweg 35;
- Plint Bergpolderflat, Abraham Kuyperlaan;
- Centrum voor dienstverlening, Mackaystraat;
- Gebouw voormalig Apostolisch Genootschap, Kerdijkstraat 16.

H. Nieuwbouwwoning Walenburgerweg
Naast de Walenburgerweg 71 ligt een zelfbouwkavel die in de huidige situatie 
onbebouwd is. Omdat er een initiatief ingediend is om hier een woning te bouwen, is in
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dit bestemmingsplan op genoemde locatie een bouwvlak opgenomen. Dit bouwvlak 
sluit aan op het bouwvlak van de bestaande woningen. Ook qua bouwhoogte wordt 
aangesloten bij deze rij woningen. Op dit moment is er echter nog onvoldoende inzicht 
in een eventuele aantasting, door het realiseren van deze woning, van de in het 
beschermd stadsgezicht Waterproject aangewezen cultuurhistorische waarden. Om 
deze reden, en naar aanleiding van ingekomen zienswijzen en het advies van de 
Gebiedscommissie hebben wij u in dit raadsvoorstel voorgestelű deze ontwikkeling uit 
het bestemmingsplan te schrappen. De betreffende locatie zal in het vast te stellen 
bestemmingsplan de bestemming ‘Groen’ krijgen.

Milieu en externe veiligheid
Het bestemmingsplan Blijdorp-Bergpolder maakt het mogelijk dat op een aantal locaties 
ae nu aanwezige (niet geluidsgevoelige) functies omgezet kunnen worden naar 
woningen. Deze locaties moeten op grond van de Wet geluidhinder bij het opstellen van 
een nieuw bestemmingsplan als nieuwe geluidsgevoelige objecten worden beschouwd. 
Bij verreweg de meeste locaties betreft het de begane grond van gebouwen die 
hoofdzakelijk een woonfunctie hebben.
Het besluit tot vaststellen van hogere waarden voor deze nieuwe geluidgevoelige 
situaties in het bestemmingsplan Blijdorp-Bergpolder, dat door directeur Stedelijke 
Inrichting namens ons college zal worden genomen, zal te zijner tijd als bijlage in het 
vastgestelde bestemmingsplan worden opgenomen.
Het bestemmingsplan Blijdorp-Bergpolder zorgt niet voor een toename van de 
concentratie van schadelijke stoffen in de buitenlucht Er wordt derhalve voldaan aan de 
luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer. Aan het gemeentelijk beieid met 
betrekking tot luchtkwaliteit wordt eveneens voldaan. Luchtkwaliteit vormt geen 
belemmering voor het bestemmingsplan Blijdorp-Bergpolder.
Bij externe veiligheid zijn de groepsrisico’s van de A20 en het spoor relevant. Deze 
risico’s blijven onder de oriëntatiewaarde en nemen niet toe door de ontwikkelingen in 
het bestemmingsplan. In de toelichting is een verantwoording opgenomen.
Bij de milieuaspecten water en natuur is er eveneens geen belemmering voor het 
bestemmingsplan.

M. e. r. (beoordeling)
Het bestemmingsplan Blijdorp-Bergpolder maakt de transformatie van andere functies in 
bestaande panden (voornamelijk op de begane grond) naar woningen mogelijk. Ook 
wordt de nieuwbouw van één woning mogelijk gemaakt. In totaal kan het aantal 
woningen met maximaal 608 toenemen. Deze mogelijkheid tot transformatie moet 
worden gezien als een activiteit (stadsproject, categorie D11.2) die voorkomt op de D-lijst 
van het Besluit m.e.r. De ontwikkeimogelijkheden blijven echter ruim onder de 
drempelwaarde van deze activiteit. Daarom kan (met een zogenaamde vormvrije m.e.r.- 
beoordeling) worden gemotiveerd dat het bestemmingsplan niet m.e.r - 
beoordelingsplichtig is.

De ontwikkelingen liggen niet in of nabij een gevoelig gebied, zoals de ecologische 
hoofdstructuur of een Natura 2000 gebied. Bovendien hebben de ontwikkelingen 
vanwege de beperkte omvang geen grote negatieve effecten op het milieu. Dit blijkt uit 
de milieuonderzoeken waarvan de resultaten beschreven zijn in hoofdstuk 6 van dit 
bestemmingsplan.
Op grond van het bovenstaande is het bestemmingsplan Blijdorp-Bergpolder niet 
m.e.r.-beoordelingsplichtig en daarmee ook niet m.e.r.-plichtig.
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Participatie
Op 13 juni 2016 (in de periode van terinzagelegging) is in overleg met de 
gebiedscommissie Noord een informatieavond georganiseerd, waarbij een ieder vragen 
kon stellen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan. Geïnteresseerden en 
belanghebbenden werden over tijd en plaats van de informatieavond vooraf 
geïnformeerd via de gebruikelijke weg, de gemeentelijke website en een huis-aan- 
huisblad. De gebiedscommissie was hierbij vertegenwoordigd.

Advisering Gebiedscommissie Noord
De gebiedscommissie Noord geeft in haar advies van 8 juli 2016 (bijlage. ) aan kennis te 
hebben genomen van het ontwerpbestemmingsplan “Blijdorp-Bergpolder” en van de 
reacties van bewoners en andere belanghebbenden o.a. op de inloopavond van 13 juni 
2016. Zij constateert geen strijdigheid met het gebiedspian Noord.

Advies
De gebiedscommissie Noord adviseert geen woningbouw toe te staan bij het 
binnenterrein van de Dresselhuysstraat, maar een groene bestemming (groen of tuin) ter 
versterking van het woon- en leefklimaat ter plaatse.
Daarnaast adviseert zij geen woningbouw toe te staan aan de Walenburgerweg (nabij 
71). Versmalling zou volgens haar afbreuk doen aan het doorzicht tussen de Spoorsingel 
en de Statensingel, dat beeldbepalend is Blijdorp en Provenierswijk. Zij ziet de 
verbinding van de twee singels als een groene corridor die verder versterkt moet worden. 
Zij adviseert voor behoud van deze groenbestemming.

Reactie
Het geldende en het voorliggende ontwerpbestemmingsplan maken geen van beide 
woningbouw mogelijk op het binnenterrein van de Dresselhuysstraat. In het 
ontwerpbestemmingsplan is de vigerende bestemming ‘Bedrijf met functieaanduiding 
‘maatschappelijk’ overgenomen. Er was een initiatief voor woningbouw, maar daarvan is 
niet langer sprake. De komst van bedrijvigheid op deze locatie lijkt ook niet meer aan de 
orde. Wij stellen u voor het binnenterrein te bestemmen als tuin met de mogelijkheid ter 
plaatse een fietsenstalling, met een oppervlak van maximaal 100 m2 en een hoogte van 
maximaal 3 meter, op te richten. Hiermee is tevens aan de bezwaren van de 
Gebiedscommissie tegemoet gekomen.
Met betrekking tot de geplande woningbouw aan de Walenburgerweg hebben wij u naar 
aanleiding van ingekomen zienswijzen voorgesteld dit voornemen uit het 
ontwerpbestemmingsplan te schrappen. Voor het overige zij verwezen naar het 
onderdeel zienswijzen.
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Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan Bhjdorp-Bergpolder heeft gedurende een periode van 
zes weken, van 27 mei 2016 tot en met 7 juli 2016, voor een ieder ter inzage gelegen. 
Gedurende deze periode zijn 90 zienswijzen ingekomen, waarvan de meeste zich 
richten tegen het voornemen de kavel Walenburgerweg 73 te bebouwen en tegen de 
wijze van bestemmen van het binnenterrein van het woningblok dat wordt omsloten 
door de Stadhoudersweg, Dresselhuysstraat, Statensingel en Statenweg. Twee 
reclamanten hebben bezwaar tegen de wijze van bestemmen van woonboten in het 
plangebied. Tevens zijn er vier niet-natuurlijke personen als individuele 
bezwaarmakers met betrekking tot vier verschillende adressen binnen het plangebied. 
De zienswijzen zijn aan de juiste instantie gericht en tijdig ingediend, zodat de 
reclamanten in hun zienswijzen kunnen worden ontvangen.

Wijze van behandeling zienswijzen
Omdat in een aantal gevallen sprake is van zienswijzen over hetzelfde onderwerp, 
respectievelijk de bouwlocatie naast Walenburgerweg 71, het binnenterrein 
Dresselhuysstraat en ten slotte de woonschepenligplaats aan het Gordelpad, is ervoor 
gekozen eerst deze zienswijzen thematisch in behandeling te nemen, zonder daarbij 
afbreuk te doen aan hei individuele karakter van de indiening (onderdeel A).
Vervolgens zal worden ingegaan op de overige zienswijzen (onderdeel B).

Samenvatting van zienswijzen, gevolgd door ons voorstel.

A.1. Bouwlocatie naast Walenburgerweg 71

De zienswijzen hebben betrekking op de gronden direct ten westen van het adres 
Walenburgerweg 71. In het geldende plan hebben de gronden de bestemming ‘Groen’ 
en in de huidige situatie hebben de gronden een overeenkomstige functie. In het 
ontwerpbestemmingsplan is ter plaatse de bestemming ‘Wonen’ opgenomen met een 
maximum bouwhoogte van 10 m, teneinde de planologische mogelijkheid te bieden 
hier een nieuwe woning te bouwen. Reclamanten ageren tegen de voorgestelde 
bestemming ‘Wonen’ op deze locatie en dragen hiervoor diverse argumenten aan.

A.1.1 Aantasting van de cultuurhistorische waarden van de beschermde 
stadsgezichten (reclamanten 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

De nieuw te bouwen woning betekent volgens de reclamanten een aantasting van de 
cultuurhistorische waarden van de water- en groenstructuur van de beschermde 
stadsgezichten ‘Waterproject en ‘Blijdorp - Bergpolder’. Hierbij wordt ook gerefereerd 
naar het eerdere streven om een groene verbinding te creëren tussen de 
singelgebieden om zo het stedenbouwkundig plan van Witteveen te vervolmaken. In 
het verleden zijn hiervoor ter plaatse enkele woningen gesloopt, en het terugbouwen 
van een woning op deze locatie spreekt de ambitie een groene verbinding te creëren 
tegen.

24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50 82, 88) 
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Reactie:

De woningbouwlocatie is binnen het beschermd stadsgezicht Waterproject gelegen, en 
kan daarom niet de cultuurhistorische waarden van het beschermd stadsgezicht 
Blijdorp - Bergpolder aantasten. Om het stedenbouwkundig plan van Witteveen te 
vervolmaken is het nodig om vijf woningen (Walenburgerweg 63 t/m 71) te slopen. 
Deze woningen maken onderdeel uit van een in het beschermd stadsgezicht 
Waterproject opgenomen beeldbepalende gevelwand. Het stedenbouwkundig plan 
Witteveen is met de recente aanwijzing van de locatie tot beschermd stadsgezicht 
Waterproject achterhaald. In het Waterproject is geen prioriteit toegekend aan de 
vervolmaking van het stedenbouwkundig plan Witteveen in de vorm van sloop van de 
onderhavige woningen. Duidelijk is wel dat ingevolge het beschermd stadsgezicht 
Waterproject de beeldbepalende gevelwand moet worden behouden.

Door realisatie van de woning en bijbehorende tuin wordt het Walenburgerplein 
verkleind. Het Walenburgerplein is op de waarderingskaart bij het beschermd 
stadsgezicht Waterproject aangegeven als beeldbepalende groenstructuur met daarop 
de aanduiding waardevolle (door-zichtlijn. Het is op dit moment niet duidelijk of 
realisatie van de woning in kwestie wel of geen significante aantasting van de in het 
beschermd stadsgezicht aangewezen cultuurhistorische waarden tot gevolg heeft. Om 
dit vast te stellen is cultuurhistorisch onderzoek nodig, uitgevoerd door een 
gespecialiseerd bureau. Het lijkt ons onwenselijk om de vaststelling van het gehele 
gebiedsbestemmingsplan te vertragen totdat er een antwoord is op de vraag of de 
zelfbouwwoning conflicteert met de aangewezen cultuurhistorische waarden.

Voorstel:

Wij stellen u voor de zienswijze gegrond te verklaren en het bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen, als volgt:

Verbeelding

De woningbouwlocatie heeft in het ontwerpbestemmingsplan de bestemmingen 
‘Wonen’ en ‘Tuin - 1’ gekregen, deze bestemmingen worden ter plaatse van de 
genoemde locatie gewijzigd in de bestemming ‘Groen’.

Toelichting

- In paragraaf 2.2.2 Verordening Ruimte 2014 wordt bij het kopje 'Ladder voor 
duurzame verstedelijking’ de zin “Verder maakt dit bestemmingsplan nog een 
nieuwbouwwoning mogelijk naast de bestaande woning aan de Walenburgerweg 71. 
Het totaal aantal mogelijke nieuwe woningen komt daarmee op 608.’' geschrapt. Aan 
het einde van de passage over de ladder wordt een maximum aantal van 608 nieuwe 
woningen genoemd. Dit aantal wordt vervangen door 607;

- In paragraaf 2.2.2 Verordening ruimte 2014 wordt bij het kopje Ruimtelijke kwaliteit de 
zin “Dit plan maakt op twee locaties nieuwe bebouwing mogelijk, ter plaatse van de 
Spoordriehoek en een nieuwbouwwoning aan de Walenburgerweg naast nummer 71” 
vervangen door “Dit plan maakt op één locatie nieuwe bebouwing mogelijk, ter plaatse 
van de Spoordriehoek”;
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- De volgende tekst in dezelfde paragraaf wordt uit de toelichting verwijderd: “Ten 
aanzien van de nieuwbouwwoning kan nog opgemerkt worden dat deze in het 
Beschermd Stadsgezicht ligt en dat bij de uitwerking van het ontwerp rekening 
gehouden wordt met de specifieke waarden van dit gebied. Qua bouwmassa en - 
hoogte wordt bijvoorbeeld aansluiting gezocht bij de omliggende woningen”;

- Paragraaf 4.3 H. Nieuwbouwwoning Walenburgerweg wordt uit de toelichting 
verwijderd;

- In paragraaf 6.4 Geluid wordt bij Plangebied “608” (het aantal nieuwe woningen dat 
het bestemmingsplan mogelijk maakt) vervangen door “607”;

- In paragraaf 6.4 Geluid wordt Figuur 6.1 aangepast, locatie 94 (de nieuwbouwwoning 
naast Walenburgerweg 71) wordt uit deze afbeelding verwijderd;

- Locatie 94 wordt verwijderd uit de in paragraaf 6.4 Geluid opgenomen tabel 
“Maximale geluidsbelasting...

- In paragraaf 6.4.2 Railverkeer wordt de zinsnede “De meeste van de 94 nieuwe 
geluidsgevoelige situaties....” vervangen door “De meeste van de 93 nieuwe 
geluidsgevoelige situaties...

- In paragraaf 6.6 wordt bij ‘conclusie’ de zin “Voor de nieuwbouwwoning aan de 
Walenburgerweg zal nader bodemonderzoek uitgevoerd worden in het kader van de 
omgevingsvergunning voor het bouwen.” verwijderd;

- In paragraaf 6.8.1. wordt de zin “Ook voor de nieuwbouwwoning aan de 
Walenburgerweg zal nader onderzoek plaatsvinden naar het aspect flora en fauna. Op 
deze locatie ligt een eventueel ontheffingstraject echter niet in de lijn der 
verwachtingen.” verwijderd;

- In hoofdstuk 8 ‘Financiële uitvoerbaarheid’ wordt de zin “Naast de Walenburgerweg 
71 ligt een zelfbouwkavel die in de huidige situatie onbebouwd is. Voor de te bouwen 
woning is een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer zodat de 
kosten voor de gemeente gedekt zijn.” verwijderd.

A.1.2 Aantasting van een waardevolle zichtlijn en groenstructuur (reclamanten 8,

40, 42, 43, 44, 47, 50, 55, 82, 88)

De reclamanten geven aan dat de te bebouwen gronden in het aanwijzingsbesluit van 
het beschermd stadsgezicht 'Waterprojecť zijn aangewezen als beeldbepalende 
groenstructuur en waardevolle zichtlijn, en bebouwing op deze locatie betekent een 
verstoring van de zichtlijn.

De raad is voorgesteld deze ontwikkeling te laten vervallen omdat er op dit moment 
onvoldoende inzicht is in de eventuele aantasting van cultuurhistorische waarden. 
Daarom kan geen oordeel worden gegeven over of er al dan niet sprake is van een 
aantasting van de zichtlijn en de groenstructuur. Voor het overige verwijzen wij naar 
onze reactie op zienswijze A. 1.1.

9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 

Reactie
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Voorstel:

Wij stellen u voor deze zienswijze voor kennisgeving aan te nemen.

A.1.3 Gebrek kwaliteit groen Walenburgerplein geen reden voor wijziging naar 
woonbestemming (reclamanten 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 40, 42, 43, 44, 50, 55, 88)

Een negatief ooraeel over de kwaliteit van de groene ruimte Walenburgerplein mag 
geen reden zijn voor de bestemmingsplanwijziging van Groen naar Wonen. De 
geplande herinrichting van de op het plein aansluitende Schepenstraat kan de huidige 
groenkwaliteit verbeteren.

Reactie:

De kwaliteit van het groen speelt geen rol in de belangenafweging van de gemeente. 

Voorstel:

Wij stellen u voor deze zienswijze ongegrond te verklaren.

A.1.4 Belang van de initiatiefnemer prevaleert boven algemeen belang 
(reclamanten 8, 9, 12, 13, 14,15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 
32, 33, 37, 40, 42, 43, 44, 50, 82, 88)

Reclamanten vragen zich af of het belang van één initiatiefnemer om deze kavel te 
bebouwen prevaleert boven het algemene belang een stuk openbare ruimte te hebben 
binnen de wijk, en hoe dit zich verhoudt tot financiële baten van de ontwikkeling voot 
de gemeente.

Reactie:

In een bestemmingsplanprocedure gaat het om het tegen elkaar afwegen van alle 
aanwezige ruimtelijk relevante belangen. De uitkomst van deze belangenafweging zal 
niet voor iedereen even gunstig zijn, maar dat ligt ook ten grondslag aan een 
belangenafweging.

Het belang van één initiatiefnemer kan prevaleren boven het algemeen belang dat een 
klein deel van de groene openbare ruimte niet wordt bebouwd. Als het algemeen 
belang van behoud van openbare ruimte altijd zou prevaleren boven andere belangen 
dan zou dit elke ruimtelijke ontwikkeling tegenhouden. Bij deze belangenafweging 
speelt het geen rol of de grond in eigendom is van de gemeente (zoals in dit geval) of 
dat het particuliere grond betreft.

Voorstel:

Wij stellen u voor deze zienswijze voor kennisgeving aan te nemen.

Registratienummer dienst BS16/00799
Portefeuillehouder: Drs. R E. (Ronald) Schneider
Steller: mr H.V. Hooplot, 06-10033688

raadsvergadering van: ''Dit vult griffie later in"
raadsstuk "Dit vult griffie later in" pagina 10



A.1.5 Verslechtering van de waterhuishoudkundige situatie (reclamanten 8, 9,12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 42, 
43, 44, 45, 47, 50, 53 (Stichting de Bomenridders), 55, 88)

Het verharden van deze gronden leidt volgens de reclamanten tot een verslechtering 
van de waterhuishoudkundige situatie omdat nu onverharde gronden door de 
ontwikkeling verhard worden.

Reactie:

De toevoeging van verhard oppervlak door deze ontwikkeling, en andere 
ontwikkelingen in het plangebied, is zo beperkt ten opzichte van de omvang van de 
onverharde gronden en het oppervlaktewater dat geen sprake is van een significant 
effect op de waterhuishoudkundige situatie. Het aspect waterhuishouding staat het 
bouwen van een woning op de locatie Walenburgerweg 73 derhalve niet in de weg.

Voorstel:

Wij stellen u voor deze zienswijze ongegrond te verklaren.

A.1.6 Bomenkap (reclamanten 8, 9, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 40, 42, 43, 44, 50, 88)

Reclamanten merken op dat er twee volwassen bomen gekapt moeten worden om de 
ontwikkeling doorgang te laten vinden.

Reactie:

De keuze van de gemeente om op gronden die nu groen zijn bebouwing toe te staan 
brengt ook met zich mee dat bomen die op deze gronden aanwezig zijn gekapt moeten 
worden. Voor de gronden in kwestie is voorgesteld aan de raad de 
ontwikkeimogelijkheid niet langer in het plan op te nemen

Voorstel:

Wij stellen u voor deze zienswijze voor kennisgeving aan te nemen.

A.1.7 Ontbreken van stedenbouwkundige randvoorwaarden (reclamanten 10, 82)

Het ontbreekt volgens de reclamanten ook aan een gedegen stedenbouwkundige 
studie, waaruit stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de nieuwbouw naar voren 
moeten komen.

Reactie:

De constatering van reclamanten is juist.

Voorstel:

Wij stellen u voor de zienswijze gegrond te verklaren en het bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen, conform het voorstel bij zienswijze A.1.1.
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Reclamant merkt op dat de beoogde ontwikkeling zorgt voor een verslechtering van het 
uitzicht, het geen verlies van woongenot en een waardedaling van de wonng betekent.

Reactie:

Woongenot is een subjectief begrip. Van een vermindering van het uitzicht van 
omwonenden is al snel sprake bij nieuwbouw in stedelijk gebied. De gemeente ziet 
deze vermindering zelden als voldoende zwaarwegend om af te zien van het bieden 
van de mogelijkheid om nieuwbouw te realiseren. Indien reclamanten van mening zijn 
dat hun eigendom in waarde is gedaald als gevolg van een verslechtering van de 
planologische situatie door het vaststellen een het bestemmingsplan, dan kan een 
aanvraag tot vergoeding van de planschade worden ingediend.

Voorstel:

Wij stellen u voor deze zienswijze ongegrond te verklaren.

A. 1.8 Verslechtering uitzicht (reclamant 26)

A.1.9 Strijdigheid met dubbelbestemming Waarde - Cultuurhistorie (reclamanten 
3, 27, 29, 41, 46, 49, 51, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89)

Reclamanten geven een uiteenzetting over het rijksbeleid ten aanzien van 
cultuurhistorie en de relatie hiervan met de aanwijzingen tot Beschermd Stadsgezicht 
en de genoemde dubbelbestemming Het bouwen van een woning ter plaatse van de 
(vigerende) bestemming ‘Groen’ is volgens de reclamanten in strijd met de 
dubbelbestemming, waarin bepaald is dat binnen deze bestemming geen bouwwerken 
zijn toegestaan.

Reactie:

In artikel 34 van het ontwerpbestemmingsplan is inderdaad bepaald dat op de mede 
voor 'Verkeer - Verblijfsgebieď, 'Verkeer - Wegverkeer' en 'Groen' aangewezen 
gronden in het belang van behoud en bescherming van de aanwezige 
cultuurhistorische waarden, geen bouwwerken zijn toegestaan. Burgemeester en 
wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van het 
verbod op bouwwerken, waarbij het advies in van de commissie voor Welstand en 
Monumenten moet worden ingewonnen. De locatie van de nieuwbouwwoning heeft in 
het ontwerpbestemmingsplan de bestemming ‘Wonen’ gekregen. Het in artikel 34 
opgenomen verbod op bouwwerken heeft geen betrekking op de gronden met de 
bestemming ‘Wonen’. Dat de locatie van de nieuwbouwwoning in het thans nog 
geldende bestemmingsplan de bestemming ‘Groen’ heeft doet daar niet aan af.

Voorstel:

Wij stellen u voor deze zienswijze ongegrond te verklaren.
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A.1.10 Ladder voor duurzame verstedelijking en principe van duurzame 
verstedelijking (reclamanten 3, 27, 29, 34, 41, 46, 49, 51, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89)

Reclamanten refereren naar de Ladder voor duurzame verstedelijking uit de provinciale 
Verordening Ruimte en merken op dat een nieuwbouwwoning in strijd is met dit 
instrument, dat een zo optimaal mogelijke benutting van het bestaande stads- en 
dorpsgebied tot doel heeft. Dit doel dient volgens de reclamanten bereikt te worden 
door herstructurering en transformatie, en niet door nieuwbouw.

Reactie:

Met trede 2 van de Ladder voor duurzame verstedelijking wordt beoogd stedelijke 
ontwikkelingen zoveel mogelijk binnen het bestaand stads- en dorpsgebied te laten 
plaatsvinden, door middel van transformatie, herstructurering of op een andere manier. 
De reclamanten stellen dat nieuwbouw binnen bestaand stads- en dorpsgebied in strijd 
is met de Ladder. Dit zou betekenen dat nieuwbouw van stedelijke functies (waaraan 
met name bij woningen behoefte bestaat) niet binnen bestaand stads- en dorpsgebied 
zou mogen plaatsvinden. Dit gaat lijnrecht in tegen het oogmerk van de Ladder om 
stedelijke functies zoveel mogelijk binnen bestaand stads- en dorpsgebied te 
realiseren. De gemeente ziet geen grond voor de zienswijze dat nieuwbouw in 
bestaand stads- en dorpsgebied in strijd zou zijn met de Ladder.

Voorstel:

Wij stellen u voor deze zienswijze ongegrond te verklaren.

A.1.11 Nieuwe Natuurkaart Rotterdam (reclamant 34)

Reclamant merkt op dat de locatie op bovengenoemde kaart is aangeduid als 
onderdeel van het nieuwe stadsnatuurnetwerk, en dat het bebouwen van de gronden in 
strijd is met de vergroeningsopgave in het kader van de klimaatbestendigheia van de 
stad.

Reactie:

De betreffende locatie heeft een beperkte omvang. Daarom kan niet worden gesteld 
dat bebouwing van deze locatie in strijd is met, of een significante afbreuk doet aan, 
beleidskaders of opgaven die voor de stad als geheel de grote lijnen aangeven.

Voorstel:

Wij stellen u voor deze zienswijze ongegrond te verklaren.

A.1.12 Vernauwing van doorgang tussen Spoorsingel en Statensingel 
(reclamanten 35, 45, 47, 48)

Het bebouwen van de gronden zorgt volgens de reclamanten voor een vernauwing van 
de intensief gebruikte en sterk gewaardeerde wandel- en fietsverbinding tussen 
Spoorsingel en Statensingel. Volgens de reclamanten moet de doorgang ruim en groen 
blijven vanwege de ruimtelijke kwaliteit en overzichtelijkheid.
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Reactie:

Wij zien geen reden om aan te nemen dat de realisatie van de betreffende woning de 
wandel- en fietsverbinding minder overzichtelijk maakt. Ook is er geen sprake van een 
versmalling van de bestaande wandel- en fietspaden. Ten aanzien van de ruimtelijke 
kwaliteit is dezelfde reactie van toepassing als bij zienswijze A.1.2 ten aanzien van de 
beeldbepalende groenstructuur en waardevolle zichtlijn is gegeven.

Voorstel:

Wij stellen u voor deze zienswijze voor kennisgeving aan te nemen.

A.1.13 Transformatiemogelijkheden leegstaand vastgoed onderzoeken 
(reclamant 38)

Reclamant geeft aan dat het beter zou zijn bestaand leegstaand vastgoed te 
transformeren naar woonruimte, in plaats van woningbouw op een onbebouwd kavel.

Reactie:

De reclamant stelt terecht dat er goede voorbeelden zijn van de omzetting van een 
niet-woonfunctie (bijvoorbeeld een winkel) naar woningen. Dergelijke transformaties 
worden door de gemeente als wenselijk gezien omdat hierdoor de woonfunctie wordt 
versterkt en leegstand wordt tegengegaan. Het bestemmingsplan Blijdorp-Bergpolder 
biedt ruime mogelijkheden voor initiatiefnemers om bestaand vastgoed om te zetten 
naar woningen. Dit betekent echter niet dat de gemeente afwijzend staat tegenover 
initiatieven voor nieuwbouw in bestaand stedelijk gebied. Mits goed inpasbaar wil de 
gemeente ook mogelijkheden kunnen bieden voor nieuwbouw.

Voorstel:

Wij stellen u voor deze zienswijze ongegrond te verklaren.

A.1.14 Verslechtering van woongenot en waardedaling woning (reclamanten 47, 
55)

Het woongenot van de reclamanten verslechtert door aantasting van het huidige 
groene karakter en de waarde van hun woningen daalt vanwege verminderde zoninval 
en verminderde privacy in de achtertuin. Reclamanten zijn ook van mening dat het 
wijzigen van de positie van hun woningen in de rij ten opzichte van de huidige situatie 
zorgt voor waardedaling.

Reactie:

Van een vermindering van het woongenot van omwonenden is al snel sprake bij 
nieuwbouw in stedelijk gebied. De gemeente ziet dit zelden als voldoende 
zwaarwegend om af te zien van het bieden van de mogelijkheid om nieuwbouw te 
realiseren. Indien reclamanten van mening zijn dat hun eigendom in waarde is gedaald 
als gevolg van een verslechtering van de planologische situatie door het vaststellen
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van een bestemmingsplan, dan kan een aanvraag tot vergoeding van de planschade 
worden ingediend.

Voorstel:

Wij stellen u voor deze zienswijze ongegrond te verklaren.

A.1.15 Aantasting huidige architectonische eenheid (reclamanten 47, 55)

De nieuwbouwwoning betekent volgends de reclamanten een aantasting van de 
architectonische eenheid van de zes gelijke monumentale woningen aan de 
Walenburgerweg 61 t/m 71.

Reactie:

De architectonische eenheid die deze zes woningen vormen heeft alleen betrekking op 
deze woningen zelf. Ten oosten van de zes genoemde woningen staan panden met 
een andere architectuur, en aan de westkant van het Walenburgerplein staat een 
woongebouw dat architectonisch sterk afwijkt van deze zes woningen. Het aansluitend 
op deze zes woningen realiseren van een nieuwe woning die een andere architectuur 
heeft (hoewel in hoogte, rooilijn en omvang gelijk) vormt geen aantasting van de 
architectonische eenheid van deze woningen.

Voorstel:

Wij stellen u voor de zienswijze ongegrond te verklaren.

A.1.16 Vrees voor schade door werkzaamheden (reclamanten 47, 55)

Er wordt gevreesd dat de trillingen en grondwaterspiegelingen als gevolg van de 
grondwerkzaamheden voor de nieuw te bouwen woning schade zullen toebrengen aan 
de funderingen van de bestaande woningen.

Reactie:

In een bestemmingsplan moeten de planologische gevolgen van het bouwen van een 
ontwikkeling (zoals vermindering van het openbaar groen en toename van de 
verharding) worden afgewogen. Als er bij realisatie van een ontwikkeling schade 
ontstaat aan naastgelegen panden is dit geen planologisch gevolg (dat altijd optreedt 
bij realisatie van de woning), maar een gevolg van de wijze van uitvoering. Dat bij het 
realiseren van nieuwbouw schade kan ontstaan, kan niet worden betrokken bij de 
ruimtelijke afweging die bij het opstellen van een bestemmingsplan wordt gemaakt.

Voorstel:

Wij stellen u voor de zienswijze ongegrond te verklaren.
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Reclamanten stellen dat de druk op de beperkte beschikbaarheid van parkeerplaatsen 
zal toenemen.

Reactie:

De nieuwbouwwoning (waarbij het voorstel aan de raad is om deze 
ontwikkeimogelijkheid niet langer in het plan op te nemen vanwege onvoldoende 
onderbouwing) zou geen significante toename van de parkeerdruk hebben 
veroorzaakt. Hetgeen anders zou zijn geweest indien het een sterke verkeers- 
aantrekkende functie zou zijn geweest, zoals detailhandel.

Voorstel:

Wij stellen u voor de zienswijze ongegrond te verklaren.

A.1.17 Verhoging van de parkeerdruk (reclamanten 47)

A.1.18 Verslechtering kwaliteit van de openbare ruimte (reclamant 55)

Reclamanten beschrijven de huidige problematiek op het te bebouwen kavel: 
zwerfafval, wildplassen, graffiti en slapende daklozen. Volgens de reclamanten zorgt 
het bouwen van een nieuwe woning voor een verdere verslechtering van de situatie 
doordat er meer hoekjes ontstaan waar weinig zicht op is. Verder geven zij aan dat 
indien het initiatief niet doorgaat, zij bereid zijn de blinde gevel versneld aan te pakken.

Reactie:

Het al dan niet mogelijk maken van ruimtelijke ontwikkelingen is niet de geëigende 
manier om dergelijke overlast aan te pakken. Wij zien in hetgeen de reclamanten op dit 
punt hebben aangedragen geen aanleiaing om realisatie van de woning niet langer in 
het bestemmingsplan mogelijk te maken. Wel is voorgesteld aan de raad om deze 
ontwikkeimogelijkheid om andere redenen uit het plan te halen. Overigens staat de 
gemeente ten zeerste open voor het aanbod van de reclamant om versneld de blinde 
gevel aan te pakken.

Voorstel:

Wij stellen u voor deze zienswijze ongegrond te verklaren.

A.1.19 Gebrek aan transparantie in de procedure (reclamant 55)

Reclamanten zijn vanwege hun eigendom direct belanghebbenden en geven aan dat 
zij de procedure tot op heden weinig transparant vinden, omdat zij niet door de 
initiatiefnemers of de welstandscommissie zijn benaderd over de beoogde 
ontwikkeling.

Reactie:

Het is aan te bevelen dat initiatiefnemers tijdig in contact treden met de eigenaren 
danwel gebruikers van nabijgelegen panden. Maar contact met de initiatiefnemers en
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de welstandscommissie vormt geen onderdeel van de procedure van het 
bestemmingsplan. Als een omgevingsvergunning is aangevraagd voor deze locatie, zal 
de Commissie van Welstand en Monumenten advies uitbrengen over een juiste 
inpassing van het bouwwerk in de omgeving. Reclamanten kunnen in het kader van 
hun eventuele zienswijze tegen het bouwplan ook tegen het advies van de Commissie 
een zienswijze indienen. Dat reclamanten in deze fase niet zijn benaderd door de 
initiatiefnemers of de Commissie voor Welstand en Monumenten, levert geen gebrek 
aan transparantie van de bestemmingsplanprocedure op, en vormt evenmin een 
beletsel het bestemmingsplan vast te stellen.

Voorstel:

Wij stellen u voor deze zienswijze ongegrond te verklaren.

A.1.20 Economische uitvoerbaarheid (reclamant 82)

Reclamant merkt op dat de datum van de op pagina 80 genoemde anterieure 
overeenkomst recenter is dan de datum op pdf-versie van het bestemmingsplan, dat is 
te downloaden via de gemeentelijke website. Daarnaast wordt gesteld dat de 
anterieure overeenkomst geen waarde heeft, en dat de kosten van de ontwikkeling dus 
niet gedekt zijn.

Reactie:

In hoofdstuk 8 van het bestemmingsplan wordt per abuis gesproken van een anterieure 
overeenkomst. Omdat de kavel van de nieuwbouwwoning in eigendom is van de 
gemeente is echter geen sprake van een anterieure overeenkomst, maar van een 
grondovereenkomst. De strekking blijft hetzelfde. Na het afsluiten van een 
grondovereenkomst bij verkoop van de grond zijn de kosten voor de gemeente gedekt.

Voorstel.

Wij stellen u voor deze zienswijze voor kennisgeving aan te nemen.

A.1.21 Bomenstructuurvisie (reclamant 53, Stichting de Bomenridders)

Volgens de stichting is de beoogde ontwikkeling in strijd met de in 2010 vastgestelde 
Bomenstructuurvisie, waarin bepaald is dat bestaande en gezonde bomen leidend 
dienen te zijn.

Reactie:

De Bomenstructuurvisie geeft op hoofdlijnen aan hoe de gemeente met de 
hoofdstructuur van bomen om wil gaan. Met de Bomenstructuurvisie heeft de 
gemeente echter niet beoogd om tot gemeentelijk beleid te verklaren dat gezonde 
bomen niet gekapt mogen worden. Van strijdigheid met het gemeentelijk beleid is geen 
sprake.

Voorstel:

Wij stellen u voor de zienswijze ongegrond te verklaren.
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Het evenredigheidsbeginsel vergt een afweging van alle rechtstreeks bij het besluit 
betrokken belangen. Reclamant stelt dat vooringenomenheid bij deze afweging op de 
loer ligt omdat de verlening van kapvergunningen is ondergebracht bij 
Stadsontwikkeling.

Reactie:

Het evenredigheidsbeginsel is hier niet aan de orde omdat de 
bestemmingplanprocedure er niet op gericht is belanghebbenden sancties op te 
leggen. Het is het gelijkheidsbeginsel dat een afweging vergt van de rechtstreeks bij 
het besluit betrokken belangen. De bestemmingsplanprocedure vormt bij uitstek een 
voorbeeld van een dergelijke afwegingsprocedure. Deze procedure is met voldoende 
rechtswaarborgen omkleed, waardoor het toetsen aan het gelijkheidsbeginsel volledig 
tot zijn recht komt. Derhalve ook in deze procedure tot vaststelling van het 
bestemmingsplan Blijdorp-Bergpolder. Bij welk onderdeel van de gemeente de 
verlening van kapvergunningen is ondergebracht doet daarom niet ter zake. Het zijn 
uiteindelijk burgemeester en wethouders zelf die deze afweging maken.

Voorstel:

Wij stellen u voor de zienswijze voor kennisgeving aan te nemen.

A. 1.22 Evenredigheidsbeginsel (reclamant 53, Stichting de Bomenridders)

A.1.23 Willekeur bij de overheid (reclamant 53, Stichting de Bomenridders)

Het verbod van willekeur houdt in dat de overheid de bevoegdheid tot het nemen van 
een besluit niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor die bevoegdheid is 
verleend. De overheid dient onbevooroordeeld, onpartijdig en zonder 
vooringenomenheid haar taak te vervullen.

Reactie:

Het verbod op willekeur vraagt van de overheid dat zij haar besluiten met draagkracht 
motiveert. Ook indien sprake is van een bijzonder geval dat een afwijken van 
standaardgevallen rechtvaardigt. De grondslag van het bestemmingsplan vormt het 
door de gemeente vastgestelde beleid. De overheid kan in een bepaald geval wel 
degelijk een verkeerde beslissing nemen, maar zij is ook in staat die verkeerde 
beslissing te redresseren. De bestemmingsplanprocedure is met voldoende 
rechtswaarborgen omkleed om fouten op te sporen voordat tot vaststelling wordt 
overgegaan. De huidige fase van de bestemmingsplanprocedure, biedt vanwege de 
terinzagelegging en bezwaarmogelijkheid bij uitstek de mogelijkheid onjuiste 
aannames te corrigeren. Dit nog geen reden om bij voorbaat uit te gaan van 
bevooroordeeldheid, partijdigheid of vooringenomenheid.
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Voorstel:

Wij stellen u voor de zienswijze voor kennisgeving aan te nemen.

A.1.24 Consequent handelen overheid (reclamant 53, Stichting de Bomenridders)

Reclamant stelt dat uit het rechtszekerheidsbeginsel volgt dat de burger er op moet 
kunnen vertrouwen dat de overheid consequent handelt bij het toepassen van het 
geldende beleid. Zeker als dit initiatieven vanuit de markt betreft die onomkeerbare 
effecten hebben (zoals het kappen van gezonde bomen en het verdwijnen van groen). 
Volgens de reclamant is dit rechtsbeginsel de basis van een bestemmingsplan omdat 
daarin het beleid voor de langere termijn wordt bepaald.

Reactie:

Een bestemmingsplan is geen beleidsdocument maar een juridisch kader voor het 
gebruik van gronden en gebouwen. Bij het opstellen van een bestemmingsplan, en bij 
de belangenafwegingen die daarbij worden gemaakt, wordt het gemeentelijk beleid 
toegepast. Het rechtszekerheidsbeginsel vergt dat de rechtspositie van de burger niet 
op onverwachte of onberekenbare wijze door de overheid wordt aangetast. Aan het 
onherroepelijk worden van een bestemmingsplan gaat een uitgebreid proces en een 
uitgebreide procedure vooraf, met terinzagelegging, bestuurlijke behandeling van de 
zienswijzen en de mogelijkheid tot beroep. De gemeente ziet niet op welke wijze het 
rechtszekerheidsbeginsel daarbij in het geding zou komen, en de reclamant geeft geen 
onderbouwing waarom dit het geval zou zijn.

Voorstel:

Wij stellen u voor de zienswijze voor kennisgeving aan te nemen.

A.2 Binnenterrein Dresselhuysblok

De zienswijzen hebben betrekking op het binnenterrein van het woningblok dat wordt 
omsloten door de Stadhoudersweg, Dresselhuysstraat, Statensingel en Statenweg 
(hierna: 'het binnenterrein’). In het ontwerpbestemmingsplan is hier de bestemming 
‘Bedrijf’ opgenomen, met de functieaanduiding ‘maatschappelijk’. Deze bestemming 
met functieaanduiding is overgenomen uit het vorige bestemmingsplan. De 
reclamanten ageren tegen de opgenomen bestemming Bedrijf’ met aanduiding 
‘maatschappelijk’, en stellen dat het binnenterrein open en groen dient te blijven.

Recentelijk heeft een projectontwikkelaar te kennen gegeven hier drie patiowoningen 
te willen bouwen, hetgeen niet mogelijk is op basis van het thans nog geldende 
bestemmingsplan. Er bestaat hiertegen grote weerstand bij omwonenden. 
Daartegenover staat het initiatief om in plaats van woningen een fietsenstalling te 
realiseren op het binnenterrein.
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A.2.1 huidige situatie van het binnenterrein (reclamanten 1, 7, 36, 52, 57, 75)

Reclamanten geven aan dat het binnenterrein in de huidige situatie ingericht is als 
groen en dat het om die reden zeer gewaardeerd wordt, mede vanwege het feit dat de 
buitenzijden van het woonblok deels omsloten zijn door drukke doorgaande wegen. 
Deze wegen zorgen voor veel verkeerslawaai en vanwege de vervuilde lucht is het niet 
mogelijk de ramen te openen aan de buitenzijden. Het nu groene binnenterrein zorgt in 
de huidige situatie voor compensatie van deze zaken en daarom bestaat de wens de 
gronden een tuin- of groenbestemming te geven. Ook heeft de bestaande flora en 
fauna op het binnenterrein, waaronder een aantal vogelsoorten en vleermuizen, een 
zekere waarde voor de omwonenden. De huidige bestemming en daarmee de 
planologische mogelijkheid tot het oprichten van bebouwing houdt geen rekening met 
de belangen van de bewoners en zorgt voor een bedreiging van het groene karakter en 
de aanwezige flora en fauna. Het kappen van bomen zou bovendien zorgen voor een 
verminderde opvang van fijnstof, wat een negatief effect heeft op de gezondheid.

Reactie:

De Stadhoudersweg en de Statenweg zijn inderdaad drukke wegen die zorgen voor 
een hoge geluidsbelasting en een slechte luchtkwaliteit ter plaatse van de naar deze 
wegen gerichte gevels. Door de afschermende werking van het bouwblok zijn de 
geluidskwaliteit en luchtkwaliteit ter plaatse van de naar het binnenterrein gerichte 
gevels aanzienlijk beter, dat blijft ook het geval indien er op het binnenterrein zou 
worden gebouwd. Door bebouwing op het binnenterrein zal echter wel een deel van 
het rustige en groene karakter daarvan verloren gaan. Het gebiedsplan Noord 2014
2018 geeft aan dat het gewenst is dat binnenterreinen een invulling krijgen die meer 
rekening houdt met de omliggende woningen. Het geldende bestemmingsplan en het 
ontwerpbestemmingsplan maken op het binnenterrein bedrijven en maatschappelijke 
voorzieningen mogelijk. Er was een initiatief voor woningbouw op het binnenterrein, 
maar daarvan is niet langer sprake. Invulling van het binnenterrein (in eigendom van de 
gemeente) met een bedrijf of maatschappelijke functie is niet in beeld, en ligt gezien de 
in het gebiedsplan opgenomen wens voor een meer bij de achterzijde van woningen 
passende invulling ook niet voor de hand.

Voorstel:

Wij stellen u voor de zienswijze gegrond te verklaren en het bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen, waarbij het binnenterrein een tuinbestemming krijgt zoals 
beschreven in het voorstel bij zienswijze A.2.3.

A.2.2. negatieve effecten van eventuele woningbouw of bedrijfsbebouwing 
(reclamanten 1, 7, 36, 52, 57)

De reclamanten stellen dat eventuele woningbouw of bedrijfsbebouwing op het 
binnenterrein zorgt voor waardevermindering, schaderisico en overlast als gevolg van 
bouwwerkzaamheden, vermindering van privacy, verkeer-, parkeer- en geluidsoverlast.
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Reactie:

Van een vermindering van het woongenot van omwonenden is al snel sprake bij 
nieuwbouw in stedelijk gebied. De gemeente ziet dit zelden als voldoende 
zwaarwegend om af te zien van het bieden van de mogelijkheid om nieuwbouw te 
realiseren. Indien reclamanten van mening zijn dat hun eigendom in waarde is gedaald 
als gevolg van een verslechtering van de planologische situatie door het vaststellen 
van een bestemmingsplan, dan kan een aanvraag tot vergoeding van de planschade 
worden ingediend. Overlast of schade door bouwwerkzaamheden is niet het 
rechtstreekse gevolg van het vaststellen van een bestemmingsplan.

Voorstel:

Wij stellen u voor de zienswijze ongegrond te verklaren.

A.2.3. startnotitie (reclamanten 7, 57)

De reclamanten halen de startnotitie van 4 november 2014 aan, waarin beschreven 
staat dat onderzocht zal worden of het binnenterrein de bestemming Tuin’ kan krijgen, 
één en ander in samenhang met het Gebiedsplan Noord 2014 -2018. Er wordt 
opgemerkt dat niet gemotiveerd wordt waarom hiervan is afgeweken en de reclamant 
vraagt zich af of dit onderzoek wel heeft plaatsgevonden. Indien het onderzoek wel 
heeft plaatsgevonden, dan willen de reclamanten graag weten welke afwegingen 
gemaakt zijn om af te wijken van de startnotitie.

De reclamanten zijn benieuwd waarom het binnenterrein aan de Cleyburchstraat wel 
een tuinbestemming heeft gekregen terwijl daar feítelijk dezelfde situatie speelt. Hierbij 
wordt ook gerefereerd naar het Gebiedsplan Noord. In dit kader wordt verder 
opgemerkt dat vrijwel alle binnenterreinen ten noorden van de Statenweg de 
bestemming Tuin - ľ hebben.

Reactie:

Bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan is bekeken of het binnenterrein de 
bestemming Tuin’ kan krijgen in plaats van de huidige bestemming die bedrijven en 
maatschappelijke voorzieningen mogelijk maakt, daaruit bleek dat dit het geval is. 
Vervolgens diende een initiatief zich aan om op het binnenterrein woningen te 
ontwikkelen. De gemeente heeft de wenselijkheid en haalbaarheid van dit initiatief 
bekeken, waarbij ook de omwonenden zijn gehoord. Om te voorkomen dat het 
binnenterrein eerst in het bestemmingsplan als tuin wordt bestemd, en er vervolgens 
(bij een positief oordeel van de gemeente over het initiatief) een procedure wordt 
gevoerd voor omzetting naar een woonbestemming (twee bestemmingswijzigingen in 
korte tijd), is er voor gekozen om in het ontwerpbestemmingsplan de huidige 
bestemming te handhaven. Nu uitgesproken is dat de gemeente woningen op het 
binnenterrein niet mogelijk wil maken is er geen beletsel meer voor een 
bestemmingsverandering van het binnenterrein naar tuin.

Voorstel:
Wij stellen u voor de zienswijze gegrond te verklaren en het bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen, als volgt:
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Regels

In artikel 3 Bedrijf komt lid 3.1 sub d. “ter plaatse van de functieaanduiding 
'maatschappelijk' niet-geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen” te vervallen. 
Vervolgens wordt sublid e. vernummerd tot sublid d.

Aan artikel 19 Tuin -1 lid 19.1 wordt een nieuw sublid d. toegevoegd: “ter plaatse van 
de functieaanduiding ‘specifieke vorm van verkeer - fietsenstalling’ een fietsenstalling”. 
Vervolgens wordt sublid d. vernummerd tot sublid e.

Aan artikel 19 Tuin - 1 lid 19.2.1 'Algemeen’ wordt een nieuw sublid d. toegevoegd: 
“een fietsenstalling als bedoeld in het eerste lid, onder d”.

Aan artikel 19 Tuin - 1 lid 19.2.3 ‘Bebouwingsnormen’ wordt een nieuw sublid f. 
toegevoegd: “een fietsenstalling, als bedoeld in het eerste lid onder d, mag niet hoger 
zijn dan 3 meter, en mag een oppervlak hebben van niet meer dan 100 m2”. 
Vervolgens wordt sublid f. vernummerd tot sublid g. Ten aanzien van het huidige sublid 
g. wordt bij ambtshalve aanpassing 2. voorgesteld deze uit de regels te verwijderen.

Verbeelding

Ter plaatse van het binnenterrein worden de bestemming ‘Bedrijf’ en de 
functieaanduiding ‘maatschappelijk’ gewijzigd naar de bestemming Tuin - 1’, met 
toevoeging van de functieaanduiding ‘specifieke vorm van verkeer - fietsenstalling’ (zie 
voor de fietsenstalling de reactie op zienswijze A.2.8.1).

Toelichting

- Paragraaf 4.3 C komt als volgt te luiden:

C. Binnenterrein bouwblokken
Het gebiedsplan Noord (2014-2018) geeft aan dat het gewenst is dat binnenterreinen 
een invulling krijgen die goed aansluit op de omliggende woningen. Het binnenterrein 
van de bouwblokken Cleyburchstraat/StatenwegA/roesenlaan/Gordelweg en 
Stadhoudersweg/ Dresselhuysstraat/Statensingel/Statenweg is eigendom van de 
gemeente en is niet meer in gebruik ten behoeve van de bestemming Maatschappelijk 
danwel Bedrijf. Daarom hebben deze binnenterreinen in het nieuwe bestemmingsplan 
de bestemming Tuin - 1 gekregen. Hierdoor kan een groen binnenterrein voor de 
toekomst gewaarborgd worden. Op het binnenterrein van het bouwblok 
Stadhoudersweg/Dresselhuysstraat/Statensingel/Statenweg wordt in het nieuwe 
bestemmingsplan de mogelijkheid geboden een fietsenstalling te realiseren.

- Paragraaf 4.5.16 Tuin’ uit de juridische planbeschrijving wordt in die zin aangevuld 
dat binnen deze bestemming ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
verkeer - fietsenstalling’, een fietsenstalling met een hoogte van maximaal 3 meter is 
toegestaan.

A.2.4. luchtkwaliteit (reclamant 7)

Er wordt opgemerkt dat er op basis van de bestemmingslegging geen geluidsgevoelige 
maatschappelijke functies mogelijk zijn op het binnenterrein. Daarnaast wordt de 
Notitie ‘luchtkwaliteiť van 26 september 2014 met daarin de ‘Beleidsregel 
Buitenklimaat: Luchtkwaliteiť aangehaald, waarin bepaald is dat binnen een zone van 
50 meter van een drukke binnenstedelijke weg geen nieuwe scholen en
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kinderdagverblijven zijn toegestaan. In de Notitie is aangegeven dat nieuwe scholen en 
kinderdagverblijven om die reden uitgesloten moeten worden op een aantal locaties. 
Deze situatie is ook van toepassing ter plaatse van het binnenterrein vanwege de 
nabijheid van de Stadhoudersweg en Statenweg. De reclamanten vragen zich af hoe 
dit zich verhoudt tot het feit dat kinderdagverblijven uitsluitend zijn uitgesloten op grond 
van geluidsgevoeligheid, en dus niet op grond van luchtkwaliteit.

In samenhang met het bovenstaande wordt opgemerkt dat uit de informatie van de 
NSL-monitoringstool (versies 2014 en 2015) blijkt dat de jaargemiddelde grenswaarde 
NO2 (stikstofdioxide) aan de Statenweg en Stadhoudersweg ter hoogte van het 
binnenterrein wordt overschreden. De reclamanten dragen verder aan dat in de Notitie 
beschreven is dat in een zone van 50 meter vanaf wegen met een overschrijding geen 
nieuwbouw van scholen, kinderdagverblijven en onder andere woningen mag 
plaatsvinden. Ook wordt aangedragen dat nergens in het beleid of de Notitie is bepaald 
dat de restrictie alleen voor eerstelijns bebouwing geldt. Het binnenterrein ligt namelijk 
vrijwel geheel binnen de 50 meter-contour.

Ten slotte nog vragen de reclamanten zich af voor welke nieuwbouwcategorieën de 
restrictie uit de Beleidsregel geldt (naast scholen en kinderdagverblijven), aangezien er 
in de Notitie gesproken wordt over 'onder andere’ woningen.

Reactie:

Het ontwerpbestemmingsplan maakt evenals het voorgaanden bestemmingsplan op 
het binnenterrein niet-geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen mogelijk. 
Scholen en kinderdagverblijven zijn geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen, 
en zijn dus binnen deze bestemming niet toegestaan. Scholen en kinderdagverblijven 
worden door de gemeente ook als extra gevoelig voor de gevolgen van een slechte 
luchtkwaliteit op de gezondheid gezien, omdat het om opgroeiende kinderen gaat. In 
de Beleidsregel is daarom vastgelegd dat nieuwvestiging van scholen en 
kinderdagverblijven niet is toegestaan binnen 50 meter van een drukke 
binnenstedelijke weg. Deze afstandseis geldt niet voor andere functies zoals woningen.

In de notitie over luchtkwaliteit die bij het bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen 
wordt ook het ‘Besluit gevoelige bestemmingen' genoemd. Dit rijksbeleid heeft 
betrekking op de volgende gevoelige bestemmingen: scholen (voor onderwijs aan 
minderjarigen), kinderopvang, bejaarden-, verzorgings- en verpleegtehuizen. Als 
binnen een afstand van 300 meter vanaf een snelweg of 50 meter vanaf een 
provinciale weg de normen (jaargemiddelde grenswaarden) voor luchtkwaliteit worden 
overschreden, mogen deze gevoelige bestemmingen daar niet worden gebouwd. De 
gemeente heeft woningen aan toegevoegd als gevoelige bestemming waarbij 
nieuwbouw niet is toegestaan op locaties waar de normen worden overschreden. De 
afstandseis van 50 meter voor scholen en kinderdagverblijven is strenger, want deze 
geldt ook als de normen niet worden overschreden. Reclamanten geven aan dat in 
2014 en 2015 de jaargemiddelde grenswaarde NO2 langs de Statenweg en 
Stadhoudersweg ter hoogte van het binnenterrein wordt overschreden. Deze 
overschrijdingen zijn echter direct langs de drukke wegen berekend. Op het 
binnenterrein is door de afschermende bebouwing en grotere afstand geen sprake van 
een overschrijding.
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Voorstel:

Wij stellen u voor de zienswijze ongegrond te verklaren.

A.2.5 Flora- en faunawet (reclamant 7)

Opgemerkt wordt dat er in het ontwerpbestemmingsplan geen onderzoek is gedaan 
naar het aspect flora en fauna ter plaatse van het binnenterrein. Reclamanten geven 
aan dat de onder andere de bonte specht, vleermuizen en de dikke pad gesignaleerd 
zijn, en dat daarmee niet kan worden uitgesloten dat er beschermde diersoorten op het 
terrein aanwezig zijn. Volgens de reclamanten ligt het in de rede om daarom nader 
onderzoek uit te voeren naar dit aspect.

Reactie:

Bij een concrete ontwikkeling op het binnenterrein dient nader onderzoek naar het 
voorkomen van beschermde plantensoorten en ( verblijfplaatsen van) beschermde 
diersoorten te worden uitgevoerd. In de ten behoeve van het bestemmingsplan 
uitgevoerde flora- en faunatoets wordt de verwachting uitgesproken dat indien er 
sprake is van beschermde soorten hiervoor een ontheffing van de Flora- en faunawet 
zal kunnen worden verleend. Het is niet doelmatig om in het kader van de 
bestemmingsplanprocedure nader onderzoek uit te voeren omdat ten tijde van een 
eventuele ontwikkeling de situatie weer anders kan zijn.

Voorstel:

Wij stellen u voor deze zienswijze voor kennisgeving aan te nemen.

A.2.6. Gemeentelijk beleid (reclamant 7)

Reclamanten stellen dat de bestemmingslegging in het ontwerpbestemmingsplan niet 
in lijn is met het gemeentelijk beleid dat er op gericht is vergroening te stimuleren. Ook 
is er strijdigheid met het voornemen om bij woningen die grenzen aan een drukke weg 
in een rustige achterzijde te voorzien. Ook wordt er in het bestemmingsplan geen link 
gelegd tussen het handhaven van de bedrijfsbestemming en dit beleid.

Reactie:

De gemeente heeft geen beleid dat zich specifiek richt op binnenterreinen. Het is 
gemeentelijk beleid is dat woningen over ten minste één geluidluwe gevel dienen te 
beschikken. Van een geluidluwe gevel is sprake als de geluidsbelasting van 
wegverkeer, railverkeer en industrie niet hoger is dan 53 dB. Het realiseren van een 
bedrijf in een lage milieucategorie, of van drie woningen, zal echter niet zorgen voor 
een significante toename van de geluidsbelasting ten opzichte van het geluid dat door 
de bewoners wordt gemaakt. Het oprichten van bebouwing op binnenterreinen is op 
zich niet in strijd met het gemeentelijk beleid.

Voorstel:

Wij stellen u voor de zienswijze ongegrond te verklaren.
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A. 2.7. Strijdigheid met monumentale status (reclamant 36)

Volgens de reclamant ontleent het woningblok, dat is aangewezen als Rijksmonument, 
haar monumentale status voor een deel aan het feit dat er vanuit de bebouwing uitzicht 
is op het groene binnenterrein. Bebouwing op het binnenterrein zou afbreuk doen aan 
de monumentale status en conflicteert waarschijnlijk met de bouwstijl van de 
bestaande bebouwing.

Reactie:

De status van monument wordt toegekend op basis van de kwaliteiten en waarden van 
het pand zelf en kan geen betrekking hebben op het uitzicht vanuit het monument. Bij 
het monument behorende bouwwerken zoals aan- en uitbouwen en bijgebouwen 
mogen het monument niet ontsieren. Bij gebouwen op het binnenterrein gaat het 
echter niet om bijgebouwen bij het monument. Bovendien kan naar ons oordeel niet 
worden gesteld dat bij gebouwen op het binnenterrein (met een geringe bouwhoogte) 
sprake is van een ontsiering van het Rijksmonument. In de reactie op zienswijze A.2.3. 
in samenhang met zienswijze A.2.8.1 wordt aan de raad het voorstel gedaan om het 
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, waarbij de mogelijkheid om gebouwen ten 
behoeve van bedrijven en maatschappelijke voorzieningen te realiseren wordt 
vervangen door de mogelijkheid om een fietsenstalling te realiseren. De monumentale 
status van het woonblok vormt geen belemmering voor bebouwing van het 
binnenterrein.

Voorstel:

Wij stellen u voor de zienswijze ongegrond te verklaren.

A.2.8. Gewenste invulling van het binnenterrein (reclamanten 1, 7, 36, 57, 75) 

A.2.8.1 Fietsenstalling (reclamanten 1, 7)

Reclamanten geven aan dat het de voorkeur zou hebben een deel van terrein te 
gebruiken ten behoeve van een fietsenstalling en de rest van het terrein groen te laten. 
Dit sluit aan bij de ambitie om in Blijdorp meer fietsen van de straat te halen en in de 
gemeentelijke ambities ten aanzien van vergroening. Reclamanten zijn van mening dat 
de eventuele fietsenstalling binnen de tuinbestemming (planologisch) mogelijk gemaakt 
kan worden door middel van een aanduiding. Volgens de reclamanten heeft een jurist 
van de gemeente op de inloopavond echter aangegeven dat een functieaanduiding 
alleen gebruikt kan worden om een bestaande situatie planologisch te regelen. De 
reclamanten vragen zich af of dit klopt, aangezien er in het ontwerpbestemmingsplan 
een functieaanduiding ‘maatschappelijk’ is opgenomen, en deze functie in de feítelijke 
situatie niet aanwezig is.

Reactie:

Tijdens de inloopavond is een misverstand ontstaan. De jurist van de gemeente heeft 
niet bedoeld dat functieaanduidingen alleen gebruikt kunnen worden om bestaande 
situaties te regelen. Met een functieaanduiding kan, evenals met een bestemming, een 
ruimtelijke ontwikkeling planologisch mogelijk gemaakt worden. Wij zijn met de
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reclamanten van mening dat een tuinbestemming met de functieaanduiding ‘specifieke 
vorm van verkeer - fietsenstalling’ thans de juiste invulling van het binnenterrein is.

Voorstel:

Wij stellen u voor de zienswijze gegrond te verklaren en het bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen, waarbij het binnenterrein een tuinbestemming met 
functieaanduiding ‘specifieke vorm van verkeer - fietsenstalling’ krijgt zoals beschreven 
in het voorstel bij zienswijze A.2.3.

A.2.8.2. Gemeenschappelijke tuin met andere functies (reclamant 36)

A.2.8.2.1. Gemeenschappelijke afsluitbare tuin

De reclamant oppert om het binnenterrein in te richten als afsluitbare 
gemeenschappelijke tuin.

Reactie:
Een bestemmingsplan kent bebouwings- en gebruiksmogelijkheden toe aan gronden. 
Maar zaken als inrichting en afsluitbaarheid kunnen niet met een bestemmingsplan 
worden geregeld. Een gemeenschappelijke tuin is evenwel mogelijk op de aan de 
gronden toe te kennen tuinbestemning.

Voorstel:
Wij stellen u voor deze zienswijze voor kennisgeving aan te nemen.

A.2.8.2.2. Recreatieruimte en moestuin
Reclamant ziet graag in combinatie met overige voorzieningen ook een recreatieruimte 
en moestuin hier gevestigd.

Reactie:

Een moestuin past binnen de tuinbestemming, maar de inrichting van en tuin wordt niet 
middels een bestemmingsplan geregeld. Een recreatieruimte is strijdig met de wens 
het binnenterrein groen en rustig te houden en wordt daarom niet als mogelijkheid in 
het bestemmingsplan opgenomen.

Voorstel:

Wij stellen u voor deze zienswijze voor kennisgeving aan te nemen.

A.2.8.2.3. 7 uin met fietsenstalling
Reclamant stelt voor een gemeenschappelijke tuin met een speelplaats en 
fietsenstalling Daarnaast hebben onverharde gronden een gunstig effect op de 
waterhuishouding. In dat kader geeft de reclamant aan dat er veel wateroverlast is 
vanwege het hoge aandeel verharde gronden in Blijdorp.
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Reactie:

Wij zijn het met de reclamant eens dat een tuinbestemming met de mogelijkheid om 
een fietsenstalling te realiseren op dit moment de meest geëigende bestemming voor 
het binnenterrein is. Een invulling van het binnenterrein met weinig verhard oppervlak 
is inderdaad gunstig vanuit het oogpunt van de waterhuishouding. De bestemming tuin 
biedt ruimte voor het inrichten van een gedeelte van de locatie als speeltuin.

Voorstel:

Wij stellen u voor de zienswijze gegrond te verklaren en het bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen, waarbij het binnenterrein een tuinbestemming met 
functieaanduiding ‘specifieke vorm van verkeer - fietsenstalling’ krijgt zoals beschreven 
in het voorstel bij zienswijze A.2.3.

A.2.8.3 Gemeenschappelijke tuin zonder andere functies (reclamanten 57, 75)

Reclamanten opperen het binnenterrein geheel te vrijwaren van functies anders dan 
een gemeenschappelijke tuin, en dus geen fietsenstalling toe te staan omdat deze 
functie gepaard gaat met een bepaalde mate van overlast. Gedacht wordt aan het 
oprichten van een vereniging bestaande uit bewoners die zorg draagt voor het 
onderhoud van het terrein.

Reactie:

In een bestemmingsplanprocedure vindt een belangenafweging plaats, waarbij ook 
wordt de belangen van wijkbewoners worden meegenomen, meegewogen en waar 
mogelijk de wensen worden gehonoreerd. Een fietsenstalling op de locatie vinden wij 
passend en ook aansluiten op de wens van de buurtbewoners. Een fietsenstalling 
veroorzaakt geen onaanvaardbare overlast.

Voorstel:

Wij stellen u voor de zienswijze ongegrond te verklaren.

A.3 Woonschepen Gordelpad 

Reclamanten 5 en 6

A.3.1 Toelichting Juridische planbeschrijving, 4.5.23, onjuiste omschrijving

Volgens reclamant staat ten onrechte dat de woonschepen aan de Gordelweg liggen. 
Volgens haar had in plaats van Gordelweg moeten staan: Gordelpad.

Reactie:
De constatering van reclamant is juist 

Voorstel:
Wij stellen u voor de zienswijze gegrond te verklaren en het bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen als volgt: in de Juridische planbeschrijving, par 4.5.23, wordt 
de benaming Gordelweg gewijzigd in Gordelpad.

Registratienummer dienst: BS16/00799
Portefeuillehouder: Drs. R E (Ronald) Schneider
Steller: mr H.V. Hooplot, 06-10033688

raadsvergadering van: "Dit vult griffie later in"
raadsstuk "Dit vult griffie latei in" pagina 27



A.3.2 Woonboten met bouwvlaak opnemen en bestemmen als wonen

De woonboten aan het Gordelpad liggen volgens reclamant al tientallen járen op 
dezelfde plek, zijn per woonboot aangesloten op het riool, het gasnet, het 
elektriciteitsnet, de waterleiding en kabel-tv en telefonie en voorzien zijn van een 
ligplaatsvergunning van de Gemeente Rotterdam waarin de afmetingen van de 
woonboot staat vermeld. Deze woonboten zijn volgens reclamant dus bedoeld op hun 
vaste plaats als woning re functioneren. Om deze redenen wil reclamant dat de 
functieaanduiding woonschepenligplaats verdwijnt en de locatie direct bestemd wordt 
al “wonen” en aat bouwvlakken per woonboot worden opgenomen op de verbeelding.

Reactie:
Er is wetgeving in voorbereiding waarin woonschepen (als de onderhavige) zullen 
worden aangemerkt als 'drijvende bouwwerken” en waaraan vooral eisen zullen 
worden gesteld m.b.t. de bouwconstructie, brandveiligheid en welstand. Daarom zijn, 
hierop vooruitlopend, woonschepen als bouwwerken in het ontwerpbestemmingsplan 
opgenomen. Het aspect bouwvlak is bij deze woonschepenligplaats niet aan de orde 
omdat het scheepsoppervlak per definitie tevens bouwvlak is. De woonschepen zijn 
bovendien drijvende bouwwerken: blijkens hun constructie bestemd om te drijven, dus 
roerend van aard. Er bestaat geen verdergaande relatie met de onderliggende 
bestemming dan het recht om ter plaatse met een drijvend bouwwerk (woonschip) 
ligplaats in te nemen.

Voorstel:
Wij stellen u voor de zienswijze ongegrond te verklaren.

A.3.3 Erfafscheidingen:

De bouwhoogte van een erfafscheiding bedraagt volgens de planregels maximaal 1 
meter, met dien verstande dat erfafscheidingen die ten tijde van de terinzagelegging 
van het ontwerpbestemmingsplan reeds aanwezig waren en niet aan de deze norm 
voldoen, in stand mogen blijven totdat deze worden gesloopt, en ter plaatse een 
nieuwe erfafscheiding wordt opgericht. De bouwhoogte van de nieuwe erfafscheiding 
dient te voldoen aan de norm van maximaal 1 meter bouwhoogte. Volgens reclamant 
worden hun voortuinen op deze wijze gelijk gesteld aan de voortuin van een woning. 
Bij een woning mag een erfscheiding maximaal 1 meter hoog zijn indien de tuin grenst 
aan openbaar toegankelijk gebied, een weg, een fietspad etc., waarbij de zichtfunctie 
van groot belang is. Aangezien de tuinen grenzen aan het Gordelpad en vanaf de 
doorgaande weg met fietspad t.w. de Gordelweg nauwelijks te zien zijn. door de daar 
tussen liggende volkstuinen met rondom een erfafscheiding van 2 meter hoog, heeft 
deze zgn. zichtfunctie volgens reclamant voor voorbijgangers dus nauwelijks of geen 
belang. Reclamant concludeert hieruit dat de erfafscheidingen net als bij andere 
woningen, niet hoger zijn mogen zijn dan 2 meter aangezien zij niet in het gezichtsveld 
vanaf de doorgaande weg staan.

Reactie:
De woonschepen liggen direct aangemeerd aan het Gordelpad. Het Gordelpad is 
openbaar toegankelijk gebied. Wij wensen een verdere verdichting met wandwerking 
langs dit openbaar toegankelijk gebied, het Gordelpad, tegen te gaan. Reclamant
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neemt geheel ten onrechte het verderaf gelegen Gordelweg als ijkpunt voor wat geldt 
als openbaar toegankelijk gebied.

Voorstel:
Wij stellen u voor de zienswijze ongegrond te verklaren.

B (unieke zienswijzen)

B.1. BMP Advies namens KPN, reclamant 2

B.1.1 Vlaggemanstraat 15

In het ontwerpbestemmingsplan wordt het eigendomsperceel waarop het pand van 
KPN is gelegen aangeduid met de bestemming 'Gemengd-6'. Dit is volgens reclamant 
niet overeenkomstig het huidige gebruik. In de KPN-centrale worden verbindingen voor 
telecommunicatie tot stand gebracht en vinden aanverwante activiteiten plaats. Deze 
activiteiten staan bekend als nutsvoorziening. Daarnaast zijn er in het KPN-pand 
diverse installaties aanwezig, waaronder een noodstroomaggregaat en twee 
bovengrondse dieseltanks met elk een ínhoud van 1.000 liter diesel. Op basis van lijst 
2 van Bijlage 1 van de VNG-brochure "Bedrijven en milieuzonering" vallen de 
activiteiten binnen de KPN-centrale daarom in milieucategorie 2. Daarom stelt 
reclamant voor de locatie op de tekening behorende bij het bestemmingsplan aan te 
duiden met de bestemming 'Bedrijf-nutsvoorziening' met als functieaanduiding 'bedrijf 
tot en met categorie 2'.

Reactie:

Het adres Vlaggemanstraat 15 heeft een gemengde bestemming gekregen die het 
huidige gebruik (bedrijven t/m milieucategorie 2) mogelijk maakt, en het daarnaast ook 
mogelijk maakt dat het gebruik wordt omgezet naar wonen, praktijkruimte, 
dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen, met dien verstande dat op het 
binnenterrein van de adressen Vlaggemanstraat 13-15 de functie maatschappelijke 
voorzieningen niet is toegestaan. Gezien de ligging van de KPN-centrale, in stedelijk 
gebied, en vanuit de wens om waar mogelijk flexibel te bestemmen om hiermee de 
woonfunctie te versterken en leegstand te voorkomen, vinden wij deze brede 
bestemming passend voor de betreffende locatie. Aangezien ook het huidige gebruik 
blijft toegestaan ondervindt de reclamant geen nadeel van de ruimere bestemming van 
haar eigendom.

Voorstel:

Wij stellen u voor de zienswijze ongegrond te verklaren.

B.1.2 Aanwezigheid zendVontvangstinstallatie

Op het terrein van KPN staat ook een zend-Aontvangstinstallatie van ca. 34 meter 
hoog. De locatie waar deze installatie staat is ook bestemd als 'Gemengd-6'. Daarom 
stelt reclamant voor om de locatie van de zendVontvangstinstallatie aan te duiden met 
de bestemming 'Bedrijf-nutsvoorziening' met als functieaanduiding 'zend
/ontvangstinstallatie' en in de regels op te nemen dat de bouwhoogte van een zend-
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/ontvangstinstallatie, ter plaatse van de aanduiding 'zend-Zontvangstinstallatie, 
maximaal 40 meter bedraagt.

Reactie:

De reclamant stelt terecht dat de aanwezige zend-Zontvangstinstallatie op de 
verbeelding en in de regels dient te worden opgenomen. Aangezien de bestemming 
'Gemengd-6' mede voor de bestaande bedrijfsactiviteit is bestemd kan dit met een 
aanduiding binnen de bestemming 'Gemengd-6'. De gemeente Rotterdam hanteert 
standaard voor dergelijke bouwwerken de aanduiding ‘antennemast’.

Voorstel:

Wij stellen u voor de zienswijze gegrond te verklaren, en het bestemmingsplan als 
volgt aan te passen

Regels

In artikel 10 Gemengd - 6 lid 1 wordt als sub g toegevoegd: “g. ter plaatse van de 
bouwaanduiding antennemast, voor een antennemast;”. Het huidige sub g en het 
huidige sub h worden vernummerd naar h en i.

Verbeelding

Op de verbeelding wordt ter plaatse van de zend-Zontvangstinstallatie de 
bouwaanduiding ‘antennemast’ opgenomen.

B.2 Juridisch Bestuurlijk Adviescentrum B.V. (gemachtigde van De Centrale B.V).
reclamant 4

Revitalisering van het winkelgebied Bentinckplein

Cliënte van gemachtigde is voornemens in het winkelgebied Bentinckplein een 
uitbreiding van de beide aanwezige supermarkten (AH en Dirk van der Broek) te 
realiseren op het binnenterrein van dit winkelwooncomplex met toereikende 
parkeervoorzieningen op de 1e verdieping daarvan. Voor een dergelijk bouwplan zijn 
volgens gemachtigde al intensieve contacten geweest van hun cliënte met de 
gemeente Rotterdam. Gedocumenteerd argumenteert gemachtigde dat de 
bouwplannen in een vergevorderd stadium van ontwikkeling zijn. Evenwel is volgens 
gemachtigde gebleken dat de plannen slechts uitvoerbaar zijn na aanpassing van de 
bestemmingsgrenzen. Daartoe word verwezen naar een bijgevoegde
projectietekening. Gevraagd wordt de bestemmingsgrenzen hierop aan te passen.

Reactie:

Er zijn inderdaad al enige tijd contacten tussen de initiatiefnemer van deze ontwikkeling 
en de gemeente. Waarbij de gemeente heeft aangegeven op zich positief tegenover 
deze ontwikkeling te staan. Ten tijde van het opstellen van het
ontwerpbestemmingsplan was er echter nog niet voldoende onderzoek en 
onderbouwing voor handen om de uitbreiding van deze supermarkten in het 
bestemmingsplan op te kunnen nemen. Inmiddels neeft de initiatiefnemer de gemeente 
het volgende doen toekomen: een uitgewerkt bouwplan, verkeerskundig onderzoek en
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onderzoek naar eventuele lichthinder en geluidhinder van auto s op het parkeerdek 
voor omwonenden. De ontwikkeling is gecommuniceerd met omwonenden, de 
betrokken VvE en het kerkbestuur. Over de nieuwe parkeersituatie is overleg gaande, 
en naar verwachting wordt overeenstemming bereikt over 40 parkeerplaatsen voor de 
bewoners.

Op grond van het bovenstaande zijn wij het met reclamant eens dat er thans een 
goede planologische onderbouwing is om het bestemmingsplan gewijzigd vast te 
stellen waarbij de uitbreiding van de supermarkten in het bestemmingsplan mogelijk 
wordt gemaakt.

Voorstel:

Wij stellen u voor de zienswijze gegrond te verklaren, en het bestemmingsplan als 
volgt aan te passen:

Regels

Aan artikel 5 Gemengd - 1 lid 1 wordt als sub k het volgende toegevoegd: “k. ter 
plaatse van de functieaanduiding 'parkeren' is een parkeerdek toegestaan;’’. Sub k t/m 
n (huidig) worden vernummerd.

Verbeelding

Ter plaatse van het binnenterrein worden de huidige bestemmingen “Verkeer - 
verblijfsgebied” en “Verkeer - garagebox” gewijzigd naar “Gemengd - 1” en de 
functieaanduidingen “detailhandel” en “parkeren”.

Toelichting

- In paragraaf 2.2.2.1 onder het kopje 'Ladder voor duurzame verstedelijking’ wordt de 
volgende passage opgenomen:

“ Uitbreiding supermarkten Bentinckplein

De twee bestaande supermarkten in het winkelcentrum Bentinckplein zijn voornemens 
uit te breiden zodat hun winkelvloeroppervlak vergroot wordt. Het winkelcentrum heeft 
in de huidige situatie reeds een belangrijke functie als boodschappencentrum voor de 
omgeving. De uitbreiding is echter noodzakelijk om deze functie ook in de toekomst te 
kunnen blijven vervullen. Uit onderzoeken blijkt dat er vanuit de consument steeds 
meer vraag is naar grotere supermarkten met een uitgebreid assortiment. Uitbreiding is 
noodzakelijk om hieraan te voldoen, de supermarkten klaar te maken voor de 
toekomst, en verslecntering van het voorzieningenaanbod in het gebied te voorkomen. 
Daarnaast heeft één van de supermarkten in de huidige situatie een onlogische 
indeling als gevolg van de beschikbare ruimte. Uitbreiding biedt kansen om dit te 
verhelpen en meer bezoekers te trekken.

Het bovenstaande wijst uit dat de uitbreiding voorziet in een actuele behoefte. De 
uitbreiding vindt plaats in het bestaand stads- en dorpsgezicht en kan gezien worden 
als herstructurering van het oestaande winkelcentrum. Hiermee is de ontwikkeling in 
lijn met de provinciale ladder voor duurzame verstedelijking.”

- In paragraaf 2.2.2.1 onder het kopje ‘Detailhandel’ wordt de eerste zin van de tweede 
alinea als volgt aangevuld: “Binnen dit plan wordt een beperkte hoeveelheid nieuwe
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detailhandel mogelijk gemaakt binnen de Spoordriehoek en ter plaatse van het 
winkelcentrum Bentinckplein”

Tevens wordt na de passage over de Spoordriehoek, onderstaande passage over de 
toetsing van de ontwikkeling aan het provinciale beleid opgenomen:

“Uitbreiding supermarkten Bentinckplein

De twee bestaande supermarkten in het winkelcentrum Bentinckplein zijn voornemens 
uit te breiden zodat hun winkelvloeroppervlak vergroot wordt. Op grond van artikel 
2.1.4. VR wordt dit gezien als nieuwe detailhandel. In totaal gaat het om een uitbreiding 
van 1.950 m2 b.v.o., wat resulteert in ca. 1.700 m2 nieuw winkeloppervlak. Bij de 
toetsing aan de provinciale ladder voor duurzame verstedelijking is reeds onderbouwd 
dat de uitbreiding noodzakelijk is om te voldoen aan de wens van de consument en 
daarmee het winkelcentrum toekomstbestendig te maken.

Op basis van de VR is nieuwe detailhandel toegestaan binnen of direct aansluitend 
aan een bestaande winkelconcentratie in de centra van steden, dorpen en wijken. Dat 
is hier het geval. Verder is in de VR beschreven dat ontwikkelingen met een omvang 
groter dan 2.000 m2 b.v.o. alleen zijn toegestaan als is aangetoond dat het woon- en 
leefklimaat niet onevenredig wordt aangetast en geen onaanvaardbare leegstand 
ontstaat en mede met het oog hierop advies is gevraagd aan de adviescommissie 
detailhandel Zuid-Holland. Omdat de uitbreiding minder groot is dan 2.000 m2 is het 
advies van de detailhandelscommissie niet aan de orde. Evenmin ontstaat er 
onaanvaardbare leegstand door de uitbreiding, deze heeft juist tot doel het 
winkelcentrum toekomstbestendig te maken en zodoende leegstand te voorkomen. Er 
is geen sprake van bovengemeentelijke effecten. In hoofdstuk 4 zijn de onderzoeken 
beschreven waaruit blijkt dat er geen negatieve effecten optreden ten aanzien van het 
woon- en leefklimaat.

Tenslotte dient de ontwikkeling in overeenstemming te zijn met het in het Programma 
Ruimte (PR) beschreven ontwikkelingsperspectief. Hierover het volgende. Op basis 
van het PR valt het winkelcentrum Bentinckplein in de categorie ‘overige 
aankoopplaatsen’, waar groei van het winkelvloeroppervlak (onder andere) aan de 
orde kan zijn vanwege dynamiek in de dagelijkse sector uit het oogpunt van 
leefbaarheid. Hiervan is sprake bij de uitbreiding: het betreft uitbreiding van twee 
supermarkten (dagelijkse sector) als gevolg van de veranderende behoefte van de 
consument. Deze heeft immers behoefte aan grotere supermarkten met een uitgebreid 
assortiment. Het toekomstbestendig maken van het winkelcentrum heeft een positief 
effect op de leefbaarheid omdat het voorzieningenaanbod in stand wordt gehouden. 
Overigens is nieuwe detailhandel op basis van het PR ook toegestaan in geval van 
planologische saldering van detailhandelsmogelijkheden of bevolkingsgroei. In de 
voorgaande paragraaf is beschreven dat ook hiervan sprake is. Op grond van het 
bovenstaande kan gemotiveerd worden dat de uitbreiding van de bestaande 
supermarkten op deze locatie in overeenstemming is met het provinciale beleid.”

- De bestaande passage over het winkelcentrum Bentinckplein in paragraaf 2.3 4.1. 
wordt verwijderd en vervangen door de volgende passage:

“Het Bentinckplein functioneert goed als boodschappencentrum. De aanwezigheid van 
twee complementaire supermarkten draagt daar aan bij. Naast de supermarkten is er
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een beperkt aanvullend aanbod gevestigd, waardoor het doen van boodschappen 
grotendeels gericht blijft op de supermarktaankopen. Kwalitatieve upgrading van dit 
gebied door schaalvergroting van de aanwezige supermarkten ligt in de lijn der 
verwachtingen. Het Bentinckplein heeft een heldere positie en functie als basis 
boodschappencentrum. De verwachting is dat dit winkelgebied deze functie ook in de 
toekomst zal kunnen innemen. Om ook in de toekomst goed in te kunnen spelen op de 
wens van markt en consument is een upgrade van het supermarktaanbod door 
schaalvergroting een kans.”

- In paragraaf 4.3 ‘Ontwikkelingen’ wordt het volgende opgenomen:

“H. Uitbreiding supermarkten Bentinckplein

Aan het Bentinckplein zijn twee supermarkten gevestigd. Deze twee supermarkten 
hebben de wens om uit te breiden, waarbij gezamenlijk bijna 2.000 meter b.v.o. wordt 
toegevoegd aan het huidige oppervlak van deze supermarkten. Deze uitbreiding is 
voorzien op het binnenterrein, waar thans parkeerplaatsen en garageboxen aanwezig 
zijn. De ontwikkeling voorziet in een parkeerdek op de uitbreiding, met parkeerplaatsen 
voor bewoners en bezoekers.

De effecten van de uitbreiding van de supermarkten op de omwonenden zijn 
onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat het parkeerdek zo is ontworpen dat de 
koplampen van de auto’s op het parkeerdek niet voor lichthinder bij omwonenden en 
gebruikers van de omliggende wegen zorgen. Uit het geluidsonderzoek blijkt dat de 
geluidsbelasting, veroorzaakt door verkeers- en winkelwagenbewegingen en 
dichtslaande autoportieren op het parkeerdek, ter plaatse van de gevels van de flat aan 
het Bentinckplein kan voldoen aan de standaard geluidswaarden uit het 
Activiteitenbesluit. Uit de uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de realisatie van het 
parkeerdek niet tot onevenredige hinder voor omwonenden leidt. Het mogelijk maken 
van deze ontwikkeling in het bestemmingsplan is derhalve niet strijdig met een goede 
ruimtelijke ordening.”

- In paragraaf 4.5.5 ‘Gemengde bestemmingen’ wordt bij 'Gemengd - 1’ het volgende 
opgenomen:

Ter plaatse van de supermarkten aan het Bentinckplein en de uitbreiding daarvan is 
op de verbeelding naast de functieaanduiding ’detailhandel’ ook de functieaanduiding 
’parkeren’ aangebracht. Dit om de realisatie van een parkeerdek boven de 
supermarkten mogelijk te maken.’

- Hoofdstuk 8 Financiële uitvoerbaarheid wordt als volgt aangevuld: “De gronden 
waarop de uitbreiding van de twee supermarkten is voorzien (zie bij paragraaf 4.3 
onder H.) zijn in eigendom van de gemeente. Bij verkoop van de gronden aan de 
initiatiefnemer zal een grondovereenkomst worden gesloten waarin de kosten voor de 
gemeente gedekt zijn”.

B.3 Hogerbeetsstraat VvE (Vereniging van eigenaren), reclamant 39

B.3.1 Zonneboilers/zonnecellen

Direct gevolg van het feit dat het grootste gedeelte van het plangebied is aangewezen 
als beschermd stadsgezicht is volgens reclamant dat het aanbrengen van zonneboiler 
of zonnecellen (duurzame maatregelen) alleen mogelijk is op het achterdakvlak of op
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een zijdakvlak dat niet gekeerd is naar openbare gebied (Welstandsnota Rotterdam). 
Voor veel panden binnen het bestemmingsplangebied geldt dat juist het dakvlak aan 
de voorzijde, gekeerd naar openbaar gebied, geschikt is voor het aanbrengen van 
zonneboiler of zonnecellen.

Reactie:

De opmerkingen van reclamant betreffen de gevallen waarin wel of geen 
omgevingsvergunning kan worden verkregen op grond van het beleid met betrekking 
tot zonnecollectoren en zonnepanelen die worden gesitueerd binnen door het Rijk 
aangewezen beschermde stadsgezichten. Het niet kunnen aanbrengen van 
zonneboilers/zonnecellen op naar het openbaar gebied gerichte dakvlakken is echter 
niet het gevolg van het vaststellen van dit bestemmingsplan.

Voorstel:

Wij stellen u voor deze zienswijze voor kennisgeving aan te nemen.

B.3.2 Hogerbeetsstraat 1a-23c oneven (36 woningen)

Volgens reclamant heeft het merendeel van de panden binnen het 
bestemmingsplangebied een schuin dak voorzien van dakpannen die vanwege de 
leeftijd ^75 jaar) sterk in kwaliteit zijn teruggelopen (met lekkages als gevolg). 
Vervangen zal dus in veel gevallen noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de woningen 
te waarborgen. Dit probleem doet zich momenteel voor bij bovengenoemde woningen. 
Reclamant wil deze gelegenheid aangrijpen om het dak te verduurzamen. Daarbij wil 
reclamant het voordak, gekeerd naar openbaar gebied, voorzien van zonnepanelen. 
Echter, door de zuid-oost oriëntatie van het blok is volgens reclamant een maximaal 
rendement alleen haalbaar door het plaatsen van zonnepanelen aan de voorzijde 
(straatzijde). In het thans nog geldende bestemmingsplan is dit vergunningsvrij. In het 
toekomstige bestemmingsplan komt dit te vervallen. Reclamant vindt dit in strijd met 
het gemeentelijk beleid op het gebied van duurzaamheid en energie, zoals verwoord in 
hoofdstuk 6.9 van de toelichting van het bestemmingsplan. Reciamant zou graag de 
mogelijkheid tot het nemen van duurzame maatregelen aan de voorzijde van panden 
beter verankerd zien in het voorliggend bestemmingsplan.

Reactie

De Monumentenwet vormt de grondslag voor de aanwijzing van een bepaald gebied 
tot beschermd stadsgezicht door het Rijk. De gemeente heeft de taak de “Aanwijzing” 
in de vorm van beschermende maatregelen te vertalen naar het bestemmingsplan en 
naar het vergunningenbeleid. Het bestemmingsplan is in dit opzicht 
voorwaardenscheppend: de cultuurhistorische waarden die bescherming behoeven zijn 
in het bestemmingsplan opgenomen. Burgemeester en wethouders nemen deze 
voorwaarden in acht bij verlening van omgevingsvergunningen. In het 
bestemmingsplan wordt de uiterlijke verschijningsvorm (bijvoorbeeld de oorspronkelijke 
kapvorm van een gebouw) beschermd. Op onderstaand webadres waar het 
gemeentelijk beleid uit de Welstandsnota t.a.v. zonnepanelen is opgenomen is 
opgenomen, staan bijzondere situeringseisen vermeld voor zonnecollectoren en 
zonnepanelen indien sprake is van een beschermd stadsgezicht. Afwijken van dit
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beleid is een uitvoeringskwestie dat niet per geval in het bestemmingsplan kan worden 
geregeld. Duurzaamheid heeft betrekking op de toekomst. Dit is een ander aspect dan 
het behoud van dat wat reeds duurzaam aanwezig was en het conserveren waard is 
ofwel van cultuurhistorische waarde wordt geacht.

Indien reclamant haar bovenomschreven wens tot uitvoering wil brengen kan zij 
daartoe een aanvraag om omgevingsvergunning indienen. B&W zullen na ontvangst 
van de aanvraag hierover advies inwinnen bij de Commissie voor Welstand en 
Monumenten. De Commissie zal hierover een advies uitbrengen welke door B&W in de 
regel wordt overgenomen, tenzij er overwegende bezwaren zijn het advies zonder 
meer over te nemen. Derhalve bestaat een mogelijkheid dat in dit specifieke geval een 
negatief of integendeel een positief met voorwaarden wordt uitgebracht door de 
Commissie. Toch zijn het B&W die uiteindelijk beslissen of het advies wel of niet wordt 
overgenomen. Dit echter is een uitvoeringskwestie die niet thuishoort in een vast te 
stellen bestemmingsplan. Uit de beantwoording van deze zienswijze mag bovendien 
geen conclusie worden getrokken met betrekking tot de vraag of op een toekomstige 
aanvraag positief of negatief zal worden beschikt.

http://www.rotterdam.nl/Stadsontwikkelinq/Document/welstand/sneltoetscriteria/Sneltoe
tscriteria07o20-07o20Zonnepanelen0Zo20en07o20zonnecollectoren.pdfReactie:

Voorstel:
Wij stellen u voor de zienswijze ongegrond te verklaren.

B.3.3 Beschermd stadsgezicht

Als het gevraagde in zienswijze B.3 2 niet toewijsbaar is, verzoekt reclamant om de 
aanwijzing tot beschermd stadsgezicht in het plangebied te doen vervallen en/of de 
welstandscriteria die gehanteerd worden te verruimen.

Reactie:

De aanwijzing van een gebied als beschermd stadsgezicht of een intrekking van die 
aanwijzing is geen bevoegdheid van de gemeente, maar van het Rijk. In dit geval: de 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Infrastructuur en 
Milieu. Het verruimen van het welstandbeleid s geen onderwerp dat in het 
bestemmingsplan wordt geregeld. Het is een uitvoeringskwestie dat niet de Raad, 
maar B&W toekomt.

Voorstel:
Wij stellen u voor de zienswijze ongegrond te verklaren.

B.4 Evides Waterbedrijf

Leidingstrook

Evides wil graag dat zijn transportwaterleidingen in het bestemmingsplan worden 
opgenomen met de dubbelbestemming “Leiding - Water1’, met daaraan gekoppelde 
regels. Deze waterleidingen betreffen een stalen transportwaterleiding met een 
diameter van 600 mm en een stalen ruwwaterleiding met een diameter van 1.000 mm. 
Reclamant levert desgewenst de leidingtekeningen.
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Reactie

Binnen de gemeente Rotterdam zijn slechts een beperkt aantal van dergelijke grote 
transportwaterleidingen gelegen. Fvides betoogt dat deze transportwaterleidingen van 
essentieel belang zijn voor de watervoorziening en daarom specifieke aandacht 
behoeven. Het met een dubbelbestemming in het bestemmingsplan opnemen biedt 
deze leidingen een zekere mate van bescherming tegen beschadiging door 
werkzaamheden. Wij onderschrijven het belang van deze leidingen, en onderschrijven 
eveneens het belang van het ter bescherming opnemen van deze leidingen in het 
bestemmingsplan.

Voorstel:

Wij stellen u voor de zienswijze gegrond te verklaren, en het bestemmingsplan als volgt 
aan te passen:

Regels

Aan de regels wordt als artikel 31 het onderstaande artikel toegevoegd. De artikelen 31 
t/m 44 worden vernummerd naar 32 t/m 45.

Artikel 31 Leiding - Water

31.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Water' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een ondergrondse waterleiding, 
alsmede voor de hierbij behorende bovengrondse voorzieningen.

31.2 Bouwregels

31.2.1 Verbod

Op de voor 'Leiding - Water' bestemde gronden mag, in afwijking van de bouwregels 
voor de andere voorkomende bestemming(en) dan 'Leiding - Water' binnen bedoelde 
zone niet worden gebouwd.

31.2.2 Uitzondering op verbod

Het bouwverbod bedoeld in 31.2.1 geldt niet voor bebouwing welke is toegestaan 
ingevolge de bestemming 'Leiding - Water ' en (vervangende nieuwbouw van) 
bebouwing welke aanwezig is op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerp 
van dit bestemmingsplan.

31.2.3 Toegestane bouwwerken

Ten behoeve van de functie 'Leiding - Water ' mogen worden gebouwd in de 
bestemming passende bouwwerken, zoals pomp-, regel-, meetstations e.d., elk niet 
groter dan 80 m3, en niet hoger dan 3 meter.

31.3 Afwijken van de bouwregels
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31.3.1 Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen waarbij 
wordt afgeweken van het bepaalde in lid 31.2.1 ten behoeve van bouwwerken welke 
toegelaten zijn krachtens de andere toegelaten bestemming(en) dan 'Leiding - Water'.

31.3.2 Advies

Alvorens de omgevingsvergunning te verlenen winnen burgemeester en wethouders 
het schríftelijk advies in van de beheerder van de leiding aan de hand waarvan zij 
desgewenst voorwaarden kunnen verbinden aan de vergunning, ter bescherming van 
het belang van de leiding.

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

31.4.1 Verbod

Op de voor 'Leiding - Water' bestemde gronden is het verboden zonder schríftelijke 
vergunning van burgemeester en wethouders de onderstaande werken (geen 
bouwwerken zijnde) en/of werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanbrengen/rooien van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
b. het indrijven van voorwerpen in de bodem (incl. heiwerkzaamheden);
c. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, afgraven 

alsmede door ophogen;
d. het aanbrengen van gesloten verhardingen;
e. het verrichten van grondroer werkzaamheden, anders dan ten behoeve van 

leidingen;
f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van 

bestaande waterlopen;
g. het plaatsen van objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair;
h. het permanent opslaan van goederen waaronder begrepen afvalstoffen.

31.4.2 Uitgezonderde werkzaamheden

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

31.4.3 Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning wordt verleend, indien de uitvoering van de werken c.q. 
werkzaamheden zoals vermeld in lid 31.4.1. geen gevaar oplevert voor de 
ondergrondse waterleiding(en) of het goed functioneren ervan.

31.4.4 Advies

Alvorens de omgevingsvergunning te verlenen winnen burgemeester en wethouders 
het schríftelijk advies in van de beheerder van de leiding, aan de hand waarvan zij 
desgewenst voorwaarden kunnen verbinden aan de vergunning, ter bescherming van 
het belang van de leiding.
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Verbeelding

Evides heeft in bijlage 1 bij haar zienswijze de ligging van de transportwaterleidingen 
binnen het plangebied van Blijdorp-Bergpolder aangegeven. Deze leidingen zijn langs 
de Stadhoudersweg, de Statenweg, de Bergselaan en De Savornin Lohmanlaan 
gelegen. Deze leidingen en een bebouwingsvrije zone van 5 meter aan weerszijden 
daarvan zullen met de dubbelbestemming “Leiding - Water” op de verbeelding worden 
aangebracht.

Toelichting

In paragraaf 4.5.4 ‘Dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen’ wordt het volgende 
opgenomen:

‘Leiding - Water’

In het plangebied liggen enkele grote transportwaterleidingen ten behoeve van de 
watervoorziening. Deze leidingen zijn met een bebouwingsvrije zone van 5 meter aan 
weerszijden opgenomen op de verbeelding.

Registratienummer dienst: BS16/00799
Portefeuillehouder Drs. R.E. (Ronald) Schneider
Steller: mr H.V Hooplot, 06-10033688

raadsvergadering van: "Dit vult griffie later in"
raadsstuk "Dit vult griffie later in" pagina 38



Ambtshalve voorgestelde aanpassingen van het ontwerpbestemmingsplan.

1. Bergselaan 231a

Het adres Bergselaan 231a is gelegen binnen de bestemming “Gemengd - 1” en 
detailhandel is op dit adres toegestaan middels de functieaanduiding “detailhandel”. Er 
was hier een winkel gevestigd, maar het pand staat thans leeg. Er is een aanvraag 
ingediend voor het kunnen vestigen van horeca op deze locatie, dit is thans nog niet 
mogelijk in zowel het geldende als het nieuwe bestemmingsplan. Omdat geen bezwaar 
bestaat tegen horeca op deze locatie, en dit langdurige leegstand van het pand kan 
voorkomen, is een procedure gestart om af te kunnen wijken van hei geldende 
bestemmingsplan. Wij stellen u voor om deze wijziging van de gebruiksmogelijkheden 
ook door te voeren in het nieuwe bestemmingsplan Blijdorp-Bergpolder en dit plan als 
volgt gewijzigd vast te stellen:

Kegels

Bij artikel 5 Gemengd -1 iid 5.1 wordt sub k “tevens voor horeca uitsluitend ter plaatse 
van de adressen:” aangevuld met “Bergselaan 231a”.

Verbeelding

De functieaanduiding “detailhandel” ter plaatse van het adres Bergselaan 231a wordt 
van de verbeelding verwijderd.

2. Schieweg 147d

In artikel 19 Tuin’ is bij 19.2.3 ‘Bebouwingsnormen’ de volgende bepaling opgenomen: 
“g. uitstekende delen aan gebouwen mogen niet dieper dan 2,5 meter uit de gevel 
steken en moeten ten minste 2.2 meter boven maaiveld blijven.”

Er is een aanvraag ingediend om op het adres Schieweg 147d aan de achterzijde 
(aansluitend aan de begane grond) een gebouwd terras te realiseren. Omdat er sprake 
is van een kelder en de achtertuinen lager zijn gelegen dan het maaiveld aan de 
voorzijde is feítelijk geen spraKe van een terras, maar van een balkon. Het beoogde 
balkon is minder hoog boven het maaiveld gesitueerd dan 2,2 meter en is dus in strijd 
met de oepaling in 19.2.3 sub g. Gebleken is echter dat de bepaling dat uitstekende 
delen zoals een balkon ten minste 2,2 meter boven het maaiveld moeten blijven, in de 
tuinbestemming van dit bestemmingsplan geen meerwaarde heeft. De bepaling is 
bedoeld om te waarborgen dat het gebruik van het verblijfsgebied niet wordt 
belemmerd doordat uitstekende delen aan gebouwen te laag boven het maaiveld 
worden gesitueerd, maar bij de achtertuinen tn het plangebied speelt dit geen rol.

Daarom stellen wij u voor deze bepaling uit het bestemmingsplan te schrappen, al 
volgt:

Regels

Artikel 19.2.3 sub g komt als volgt te luiden, “g. uitstekende delen aan gebouwen 
mogen niet dieper dan 2,5 meter uit de gevel steken”.
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3. Maximum goot- en bouwhoogte

In de regels is thans het volgende bepaald ten aanzien van de maximum bouwhoogte en 
de maximum goothoogte:

“38.7 Maximum bouwhoogte
a. voor zover in de regels geen bepalingen zijn opgenomen ter zake van de 

maximum toegestane bouwhoogte, gelden de maatvoeringsaanduidingen ter 
zake op de verbeelding;

b. voor woningen mag de maximum bouwhoogte (nokhoogte) niet meer bedragen 
dan 7 meter boven de maximum goothoogte.

38.8 Maximum goothoogte

Ingeval de toegestane bouwhoogte in bouwlagen is vermeld, dient voor het berekenen 
van de maximum toegestane goothoogte een hoogte van 3,5 meter voor een bouwlaag 
van een woonfunctie resp. een hoogte van 4,5 meter voor een niet-woonfunctie te 
worden aangehouden.”

Deze regeling komt niet overeen met de wijze waarop de bouwhoogte en goothoogte op 
de verbeelding zijn aangegeven. Omdat ook de goothoogte op de verbeelding is 
aangegeven is het juist om artikel 38 lid 7 sub a aan te vullen met “goot- of’. Omdat er in 
Blijdorp-Bergpolder geen situaties zijn waarbij alleen de goothoogte is aangegeven kan 
artikel 38 lid 7 sub b komen te vervallen. Omdat nergens de hoogte in bouwlagen is 
aangegeven kan artikel 38 lid 8 eveneens komen te vervallen.

Wij stellen u voor om in plaats van artikel 38 lid 7 en artikei 38 lid 8 het volgende artikel 
38 lid 7 op te nemen, en om artikel 38 lid 9 te vernummeren naar artikel 38 lid 8:

“38.7 Maximum goot- en bouwhoogte
Voor zover in de regels geen bepalingen zijn opgenomen ter zake van de maximum 
toegestane goot- of bouwhoogte, gelden de maatvoeringsaanduidingen ter zake op de 
verbeelding.

4. Aanvullen paragraaf 2.1.4

Wij stellen u voor om paragraaf 2.1.4 “Besluit ruimtelijke ordening (Ladder voor 
duurzame verstedelijking)” aan te vullen met de zinsnede “of anderszins”, als volgt: “...en 
of die behoefte opgevangen kan worden binnen het bestaand stedelijk gebied van de 
regio door benutting van herstructurering, transformatie of anderszins (trede 2)”. Dit 
omdat deze zinsnede ook in de tekst van de wet staat, en om niet de indruk te wekken 
dat het bij een ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied alleen om herstructurering of 
transformatie dient te gaan.

5. Garagebox

Het adres Wa'enburgerplein 29 is een garagebox, maar is thans per abuis bestemd als 
tuin Wij stellen u voor het bestemmingsplan hierop aan te passen en het als volgt 
gewijzigd vast te stellen:
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Ter plaatse van het adres Walenburgerplein 29 wordt op de verbeelding de bestemming 
“Tuin -1” vervangen door de bestemming “Verkeer - Garagebox”.

Verbeelding

6. Stadhoudersplein 37

Het is gebleken dat de voormalige bibliotheek aan het Stadhoudersplein 37 in de huidige 
situatie een bouwhoogte van 6,8 m heeft. Thans is op de verbeelding een maximum 
bouwhoogte van 6 m opgenomen. Deze zal aangepast worden naar 7 m.

Verbeelding

Ter plaatse van het adres Stadhoudersplein 37 zal de aanduiding ‘maximum 
bouwhoogte (m)’ aangepast worden van 6 naar 7 meter.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

De ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt hebben overwegend 
betrekking op de transformatie van niet-woonfuncties naar woningen. Bij deze 
ontwikkeimogelijkheden zijn er geen concrete bouwplannen/ontwikkelingen, waarvan 
de financiële haalbaarheid moet worden vastgesteld.

Naast de Walenburgerweg 71 ligt een zelfbouwkavel die in de huidige situatie 
onbebouwd is. De kavel is in eigendom van de gemeente. Indien tot verkoop van de 
kavel wordt overgegaan zal een grondovereenkomst worden gesloten waarin de 
kosten voor de gemeente gedekt zijn. Evenwel stellen wij voor deze bouwmogelijkheid 
uit het bestemmingsplan te schrappen. Zie daarvoor bij Ontwikkelingen onder H.

Als reactie op zienswijze B.2 “Revitalisering van het winkelgebied Bentinckplein stellen 
wij u voor om deze zienswijze gegrond te verklaren, en het bestemmingsplan dusdanig 
gewijzigd vast te stellen dat de uitbreiding van de betreffende supermarkten mogelijk 
wordt gemaakt. De gronden waarop de uitbreiding van de twee supermarkten is 
voorzien zijn in eigendom van de gemeente. Bij verkoop van de gronden aan de 
initiatiefnemer zal een grondovereenkomst worden gesloten waarin de kosten voor de 
gemeente gedekt zijn.

Exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro

Bij de vaststelling van dit bestemmingsplan hoeft geen exploitatieplan te worden 
vastgesteld, omdat door middel van (toekomstige) gronduitgiften het verhaal van 
kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden is verzekerd. Het 
bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.12 lid 2 onder b, van de Wro 
is niet noodzakelijk en er zijn geen aanvullende eisen, regels of uitwerking van regels 
als bedoeld in artikel 6.12 lid 2 onder c van de Wro noodzakelijk.
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Voorstel:

Samenvattend stellen wij u voor:

1. de zienswijzen met de nummers A.1.2, A.1.4, A.1.6, A.1.12, A.1.20, A.1.22, A.1.23, 
A.1.24, A.2.5, A.2.8.2.1, A.2.8.2.2 en B.3.1 voor kennisgeving aan te nemen;

2. de zienswijzen met de nummers A.1.1, A.1.7, A.2.1, A.2.3, A.2.8.1, A.2.8.2.3,
A.3.1, B.1.2, B.2 en B.4 gegrond te verklaren;

3. de overige zienswijzen ongegrond te verklaren;
4. het bestemmingsplan "-NL.IMR0.0599.BP1068BlijdBergpld-on02”, met 

bijbehorende ondergrond BGT12756800, BGT12756900, BGT12856800,
BGT12856900, BGT12857000, in elektronische en papieren vorm vastte stellen, 
conform het voorstel van burgemeester en wethouders;

5. geen exploitatieplan vast te stellen.

Het bijbehorepde ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,

Raets

Bijlagen:

Dit raadsvoorstel bevat de volgende bijlagen:

Bijlage 1: ontwerpbestemmingsplan “Blijdorp-Bergpolder”;

Bijlage 2: verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan;

Bijlage 3: ingekomen zienswijzen;

Bijlage 4: namenlijst geanonimiseerde reclamanten/natuurlijke personen; 

Bijlage 5: advies gebiedscommissie gebied d.d. 8 juli 2016.

Registratienummer dienst: BS 16/00799
Portefeuillehouder: Drs. R.E. (Ronald) Schneider
Steller: mr H.V. Hooplot, 06-10033688

raadsvergadering van: "Dit vult griffie later in"
raadsstuk "Dit vult griffie later in" pagina 42



Ontwerpbesluit:

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016 
(raadsvoorstel nr. "Dit vult griffie later in");

gelet op de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening;

besluit:

1. de zienswijzen met de nummers A.1.2, A.1.4, A.1.6, A.1.12, A.1.20, A.1.22, A.1.23,
A. 1.24, A.2.5, A.2.8.2.1, A.2.8.2.2 en B.3.1 voor kennisgeving aan te nemen;

2. de zienswijzen met de nummers A.1.1, A.1.7, A.2.1, A.2.3, A.2.8.1, A.2.8.2.3, A.3.1.
B. 1.2, B.2 en B.4 gegrond te verklaren;

3. de overige zienswijzen ongegrond te verklaren;
4. het bestemmingsplan "-NL.IMR0.0599.BP1068BlijdBergpld-on02”, met bijbehorende 

ondergrond BGT12756800, BGT12756900, BGT12856800, BGT12856900, 
BGT12857000, in elektronische en papieren vorm vast te stellen, conform het voorstel 
van burgemeester en wethouders;

5. geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van "Dit vult griffie later in"

De griffier, De voorzitter,
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Bestemmingsplan Blijdorp Bergpolder

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1  november 2016

(raadsvoorstel nr.16bbl 0303);

gelet op de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening;

besluit:

1.    de zienswijzen  met de nummers A.1.2, A.1.4, A.1.6, A.1.12, A.1.20, A.1.22, A.1.23,

A.1.24, A.2.5, A.2.8.2.1, A.2.8.2.2 en  8.3.1  voor kennisgeving  aan te nemen;

2.    de zienswijzen  met de nummers A.1.1, A.1.7, A.2.1, A.2.3, A.2.8.1, A.2.8.2.3, A.3.1,

8.1.2, 8.2 en 8.4 gegrond te verklaren;

3.    de overige zienswijzen ongegrond te verklaren;

4.    het bestemmingsplan "NL.lMRO.0599.BP1068BlijdBergpldon02",  met bijbehorende

ondergrond BGT12756800,  BGT12756900,  BGT12856800,  BGT12856900,

BGT12857000,  in elektronische en papieren vorm vast te stellen, conform het voorstel

van burgemeester en wethouders;

5.    geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 februari 2017.
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