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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doel 

Oppervlakte kantoor in strijd met bestemmingsplan  
Rotterdam World Gateway (RWG) is voornemens om een containerterminal te 
realiseren op Maasvlakte 2. Voor een goede bedrijfsvoering moet tevens een kantoor 
worden gerealiseerd. Het beoogde kantoor heeft een oppervlakte van ongeveer 2.500 
m² bruto vloeroppervlak (b.v.o.). Het bestemmingsplan ‘Maasvlakte 2’ laat enkel 
kantoren toe tot een maximum van 1.500 m² b.v.o..  
Volgens artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
is het verboden om zonder omgevingsvergunning gronden te gebruiken in strijd met een 
bestemmingsplan. Er kan daarom in principe geen omgevingsvergunning worden 
verleend voor het bouwen van het beoogde kantoor. 
 
Mogelijkheid tot Afwijking van het bestemmingsplan  
Artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van de Wabo geeft aan dat een omgevingsvergunning 
kan worden verleend voor gronden of bouwwerken te gebruiken in strijd met een 
bestemmingsplan, "indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening 
en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat", (bouwen 
dient planologisch te worden beschouwd als een vorm van 'gebruik van grond'). 
In de ruimtelijke onderbouwing wordt het plan, de wijze waarop dit past binnen het 
vigerende ruimtelijk beleid en de toetsing van het plan aan relevante (milieu) wet- en 
regelgeving beschreven.  
 
Verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad 
Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen is een bevoegdheid is van 
B&W (verlenen van omgevingsvergunning voor het bouwen is een uitvoerende taak). 
Een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan kan echter 
kaderstellend kan zijn voor ruimtelijke beleidskeuzes en/of -afwegingen die vergelijkbaar 
zijn met een bestemmingsplan. Daarom is in de Wabo vastgelegd dat de gemeenteraad 
een verklaring van geen bedenkingen dient af te geven, vóór dat het college van B&W 
besluit over een omgevingsvergunning (artikel 2.27 Wabo en artikel 6.5 Bor). 
 
 

1.2 Ligging en begrenzing projectgebied 

Het projectgebied is gelegen op Maasvlakte 2, op de kop van landtong aan de westzijde 
van de beoogde Prinses Amaliahaven. Zie figuur 1.1 voor een kaart met de ligging van 
het projectgebied. Het projectgebied heeft een omvang van 1,36 hectare. 
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Figuur 1.1: Ligging en begrenzing projectgebied en vigerende bestemmingen. 
 
 

1.3 Vigerend bestemmingsplan 

Ten behoeve van de aanleg en ontwikkeling van Maasvlakte 2 is op 2 mei 2008 het 
bestemmingsplan Maasvlakte 2 vastgesteld door de gemeenteraad van Rotterdam. Dit 
bestemmingplan is op 16 december 2008 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
goedgekeurd. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden met de uitspraak van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 4 november 2009.  
In figuur 1.1 is het projectgebied ten opzichte van de vigerende bestemmingen 
weergegeven. 
 
Kantoren slechts toegestaan tot 1.500 m² 
De gronden van het projectgebied hebben de bestemming ‘Haven- en industriegebied - 
Containers’. Deze gronden zijn in hoofdzaak bestemd voor diepzeegebonden op- en 
overslag van containers. Hierbij behorende kantoorvoorzieningen zijn tevens toegelaten. 
In de bouwregels is bepaald dat de oppervlakte van deze kantoren niet meer mag 
bedragen dan 1.500 m² b.v.o. per gebouw. 
 
 

1.4 Leeswijzer 

In deze ruimtelijke onderbouwing wordt toegelicht dat het voornemen tot de bouw van 
het kantoor op de containerterminal past binnen het ruimtelijke beleid en niet in strijd is 
met een goede ruimtelijke ordening. Dit gebeurt door een korte schets te geven van de 
bestaande situatie (hoofdstuk 2), relevante ruimtelijke beleidsuitgangspunten te 
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benoemen (hoofdstuk 3) en de nieuwe situatie te beschrijven (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 
5 wordt de nieuwe situatie beoordeeld aan de hand van enkele omgevingsaspecten. 
Hoofdstuk 6 gaat in op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het 
project. In hoofdstuk 7 staat een toelichting op de juridische aspecten. Het laatste 
hoofdstuk geeft een motivering van de aanvaardbaarheid van de afwijking van het 
geldende bestemmingsplan. 
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2 HUIDIGE SITUATIE 

Het projectgebied maakt deel uit van Maasvlakte 2. Dit gebied is in aanleg en bestaat 
momenteel nog uit zee en opgespoten zand. Het projectgebied is nog niet in gebruik als 
haven- en industriegebied. Er is dan ook nog geen bebouwing of infrastructuur 
aanwezig. Het projectgebied ligt op ongeveer 1.400 meter van de kustverdediging van 
de bestaande Maasvlakte.  
 

 
Figuur 2.1: Maasvlakte 2 in aanleg. 
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3 RUIMTELIJK BELEID 

Dit hoofdstuk beschrijft in het kort beleidsnota's en plannen op het gebied van de 
ruimtelijke ordening, mobiliteit, economie, natuur en milieu die relevant zijn voor deze 
omgevingsvergunning. Het voorliggende initiatief is getoetst aan ruimtelijk beleid van het 
Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam.  
Daarnaast is in deze paragraaf een beschrijving opgenomen van ontwikkelingen in 
verband met het afsprakenkader omtrent Maasvlakte 2.  
 
Uit de toetsing aan de bovengenoemde beleidsstukken, blijkt dat de voorliggende 
omgevingsvergunning past binnen de ruimtelijke doelstellingen en belangen van het 
Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam.  
 
 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Rijksstructuurvisie Infrastructuur en Milieu (zomer 2011) 

In de beleidsbrief Infrastructuur en Milieu (32 500 XII, nr. 55) heeft de minister van 
Infrastrucuur en Milieu bekend gemaakt voor de zomer van 2011 te komen met een 
concrete, bondige actualisatie van het mobiliteits- en ruimtelijke ordeningsbeleid. Dit 
nieuwe beleid zal in ieder geval de Nota Mobiliteit, de Nota Ruimte en de structuurvisie 
Randstad 2040 vervangen. 
 
Volgens de beleidsbrief zal de rijksstructuurvisie beleidsverantwoordelijkheid van het rijk 
inzake de ruimtelijke ordening en mobiliteit definiëren. De structuurvisie zal betrekking 
hebben op: 
 rijksverantwoordelijkheden voor basisnormen op het gebied van milieu; 

leefomgeving, (water)veiligheid en het beschermen van unieke ruimtelijke waarden;  
 rijksbelangen m.b.t. (inter)nationale hoofdnetten voor mobiliteit en energie; 
 rijksbeleid voor ruimtelijke voorwaarden die bijdragen aan versterking van de 

economische structuur.  
 
Tevens zal de minister een selectieve Amvb Ruimte bijvoegen, waarmee de nationale 
belangen direct worden geborgd. 
 

3.1.2 Nota Ruimte 

De Nota Ruimte (2004) omvat de visie van het Kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling 
van Nederland in de komende decennia. Daarbij richt het Rijk zich op vier doelen: 
versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland, bevordering van 
krachtige steden en een vitaal platteland, borging en ontwikkeling van belangrijke 
(inter)nationale ruimtelijke waarden, en borging van de veiligheid. In de Nota Ruimte is 
weergeven voor welke ruimtelijke structuren het Rijk een grotere verantwoordelijkheid 
heeft: de nationale "Ruimtelijke Hoofdstructuur”. De Ruimtelijke hoofdstructuur richt zich 
op het gebied van economie, infrastructuur en verstedelijking o.a. op mainports zoals de 
Rotterdamse haven.  
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3.1.3 Structuurvisie Randstad 2040 

In oktober 2008 heeft het kabinet de structuurvisie Randstad 2040 vastgesteld. De 
structuurvisie Randstad 2040 is een onderdeel van het kabinetsbrede Programma 
Randstad Urgent.  
In de structuurvisie Randstad 2040 geeft het kabinet aan welke ambities zij heeft met de 
Randstad en welke ruimtelijke keuzes zij maakt om die ambitie gestalte te geven. 
Centraal in de structuurvisie Randstad 2040 staat de wens van het kabinet om van de 
Randstad een topregio te maken van internationale betekenis die aantrekkelijk, 
bereikbaar en veilig is om te wonen en te werken. 
 
De Rotterdamse Haven is in de structuurvisie aangewezen als (inter)nationale topfunctie 
voor de Randstad. Volgens de structuurvisie Randstad 2040 dient deze toppositie 
uitgebouwd te worden door innovatie, transformatie en ontwikkelen van het 
havennetwerk.  
 

 
Figuur 3.1: Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief (bron: Structuurvisie Randstad 2040) 

 
3.1.4 AMvB Ruimte (ontwerp) 

Het Rijk kiest ervoor om het deel van het ruimtelijk beleid dat bedoeld is bindend te zijn 
voor andere overheden, te borgen via  het instrument Algemene Maatregel van Bestuur 
(AMvB).  
Het ontwerp voor de AMvB (Ontwerpbesluit algemene regels ruimtelijke ordening) is op 
2 juni 2009 aan beide kamers der Staten-Generaal gezonden. Dit ontwerp bevat een 
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vertaling van het geldende planologische rijksbeleid dat bedoeld was om op lokaal 
niveau in bestemmingsplannen, te worden verwerkt. Het betreft een beperkt aantal van 
de beslissingen van wezenlijk belang (en evt. concrete beleidsbeslissingen) uit de Nota 
Ruimte, alsmede uit de PKB Ruimte voor de Rivier, PKB Derde Nota Waddenzee, de 
PKB Structuurschema Militaire Terreinen (SMT2) en de PKB Project 
Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). 
Deze algemene regels bewerkstelligen dat nationale ruimtelijke belangen doorwerken 
tot op lokaal niveau. 
 
PKB PMR 
De PKB PMR is opgenomen in de AMvB Ruimte. De doorwerking van de PKB in 
structuurvisies en daarmee bestemmingsplannen is hiermee geborgd.  
 

   
Figuur 3.2: Kaarten PMR (bron: AMvB Ruimte) 

 
AMvB Controversieel verklaard 
Tengevolge van de val van het kabinet Balkenende-IV heeft de Tweede Kamer de 
AMvB Ruimte controversieel verklaard. De ontwerp-AMvB is tijdens het kabinet Rutte 
nog niet behandeld in de tweede kamer, daardoor heeft de AMvB Ruimte nog niet de 
werking van een structuurvisie.  
In de beleidsbrief Infrastructuur en Milieu (32 500 XII, nr. 55) heeft de minister van 
Infrastrucuur en Milieu aangekondigd dat zij een selectieve Amvb Ruimte bij de 
Rijksstructuurvisie Infrastructuur en Milieu zal vaststellen, waarmee de nationale 
belangen direct worden geborgd. 
 

3.1.5 Planologische kernbeslissing Maasvlakte 2 (PKB PMR 2006) 

Op 10 oktober en 20 november 2006 hebben respectievelijk de Tweede en de Eerste 
Kamer ingestemd met de Planologische kernbeslissing Project Mainportontwikkeling 
Rotterdam 2006 (PKB PMR 2006). De PKB heeft een looptijd van vijftien jaar en is het 
belangrijkste kader voor de verdere besluitvorming over de aanleg en het gebruik van 
Maasvlakte 2. In de PKB zijn nut en noodzaak van Maasvlakte 2 beschreven en in 
‘beslissingen van wezenlijk belang’ zijn de ruimtelijke voorwaarden voor de aanleg en 
het gebruik van de landaanwinning bepaald. 
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De meest relevante beslissingen voor de voorliggende omgevingsvergunning uit de PKB 
PMR 2006 staan in het volgende kader. 
 

Beslissing van wezenlijk belang 2: Het beoogde resultaat van het deelproject Landaanwinning is 

een nieuw havenen industrieterrein in de Noordzee van ten hoogste 1.000 hectare netto uitgeefbaar 

terrein, aansluitend op het bestaande havengebied (…) . 

 

Beslissing van wezenlijk belang 4: De landaanwinning biedt ruimte aan deepsea gebonden 

activiteiten, zoals met name grootschalige container op- en overslag en direct gerelateerde 

distributieactiviteiten. Daarnaast biedt de landaanwinning eventueel ruimte voor grootschalige deepsea 

gebonden chemie. 

 

Beslissing van wezenlijk belang 6: De landaanwinning wordt ingericht, geëxploiteerd en beheerd 

volgens de principes van een duurzaam bedrijventerrein. Bij het streven naar de optimalisering van de 

bereikbaarheid van de landaanwinning, streeft de overheid naar een maximalisering van de 

groeikansen van relatief duurzame en milieuvriendelijke vervoerstechnieken, zoals het vervoer over 

water en het spoorvervoer.  

 
3.1.6 Programma Randstad urgent 

Het Rijk vindt dat de Randstad een duurzame en concurrerende Europese topregio 
moet worden. Daarom heeft het kabinet op 22 juni 2007 het Urgentieprogramma 
Randstad gepresenteerd (UPR). Daarin zijn urgente projecten opgenomen die de 
Randstad versterken door bij te dragen aan een aangenamer en duurzamer woon-, 
werk- en leefklimaat en een betere bereikbaarheid.  
 
Voor de economische versterking van de Randstad zijn onder andere projecten 
geselecteerd die in extra ruimte voor werklocaties voorzien. In het UPR zijn de volgende 
projecten opgenomen die van belang zijn voor de ontwikkeling van de mainport: 
 Project Mainportontwikkeling Rotterdam/Ontsluiting mainport; 
 Project containertransferium; 
 Project verkenning tweede ontsluiting haven Rotterdam. 
 
Het project Mainportontwikkeling Rotterdam/Ontsluiting Mainport is door het Rijk 
uitgewerkt in de PKB PMR 2006. 
 
 

3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Provinciale structuurvisie ‘Visie op Zuid-Holland’ 

De provincie Zuid-Holland heeft op 2 juli 2010 de provinciale Structuurvisie, de 
Verordening Ruimte en de Uitvoeringsagenda vastgesteld). De Structuurvisie geeft een 
doorkijk naar 2040 en de visie voor 2020 met bijbehorende uitvoeringsstrategie. De 
nieuwe integrale Structuurvisie voor de ruimtelijke ordening komt in de plaats van de 
vier streekplannen (waaronder het Ruimtelijke Plan Regio Rotterdam 2020 en de Nota 
Regels voor Ruimte.  
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In de Structuurvisie ‘Visie op Zuid-Holland’ is weergegeven hoe de provincie in 
samenwerking andere overheden en maatschappelijke actoren wil omgaan met de 
beschikbare ruimte. Met de Structuurvisie streeft de provincie naar een vitaal Zuid-
Holland, met meer samenhang en verbinding tussen stad en land. Hierdoor komt 
volgens de Structuurvisie goed wonen, werken en recreëren voor iedereen in Zuid-
Holland binnen handbereik.  
 
De provincie onderscheidt vijf hoofdopgaven om de vitaliteit en de ruimtelijke verbinding 
en samenhang in de provincie te vergroten: 
 Aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiell; 
 Duurzame en klimaatbestendige deltaprovincie; 
 Divers en samenhangend stedelijk netwerk; 
 Vitaal, divers en aantrekkelijk landschap; 
 Stad en land verbonden 
 

 
Figuur 3.3: Functiekaart (bron: Structuurvisie Visie op Zuid-Holland) 

 
Mainport Rotterdam 
De Rotterdamse Haven is in de structuurvisie aangewezen als ‘Bedrijventerrein 
Mainport’. De provincie heeft de ambitie om de vestigingsfactoren van bedrijven en 
organisaties die bijdragen aan de mainportfunctie, verder te ontwikkelen.  
 

3.2.2 Eerste herziening provinciale structuurvisie en verordening Ruimte 

Begin 2011 is de eerste herziening van de structuurvisie en de verordening ruimte 
vastgesteld. Voor een aantal onderwerpen was bij de vaststelling structuurvisie nog 
geen passende oplossing gevonden. Daarnaast is een aantal moties aangenomen. Met 
de eerste herziening worden deze zaken opgenomen in de structuurvisie en de 
verordening. Het gaat onder meer om een aantal landgoedbiotopen en 
landgoederenzones. Ook worden de kaarten met betrekking tot de Ecologische 
Hoofdstructuur, de transformatiegebieden en glastuinbouwgebieden aangepast. 
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3.3 Gemeentelijk beleid 

Met de komst van de Wet ruimtelijke ordening in 2008 kunnen ook gemeenten hun 
gemeentelijk beleid vastleggen in structuurvisies. In Rotterdam zijn er een viertal 
structuurvisies in ontwikkeling: structuurvisie “Stadshavens”, “Central District”, “Hart van 
Zuid” en “Stadionpark”. Ter verwezenlijking van de doelen in het ruimtelijk beleid stelt de 
gemeente bestemmingsplannen op. In Rotterdam zijn twee typen bestemmingsplannen 
te onderscheiden: d zogenoemde gebiedsbestemmingsplannen, en de 
projectbestemmingsplannen. Gebiedsbestemmingsplannen worden opgesteld door de 
dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting naar aanleiding van een meerjarenplanning. 
Wanneer een bepaalde ontwikkeling buiten een gebiedbestemmingsplan valt, kan daar 
voor een afwijking van het bestemmingsplan worden toegestaan. 
 

3.3.1 Stadsvisie Rotterdam: Ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030 

De Stadsvisie Rotterdam 2030 is op 29 november 2007 door de Rotterdamse 
gemeenteraad vastgesteld en vormt daarmee het ruimtelijke kader voor alle 
investeringen, projecten en plannen die in de stad worden gerealiseerd. De stadsvisie 
heeft als missie een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad. 
 
Deze missie is uitgewerkt in een aantal kernbeslissingen op de onderwerpen wonen en 
economie en deze bepalen wat er de komende jaren op deze gebieden gebeurt in de 
stad. Veel van de kernbeslissingen zullen de komende vijftien jaar worden omgezet in 
de uitvoering van een aantal (bouw) projecten in de stad, waardoor Rotterdam over 
pakweg vijftien jaar inderdaad een sterke economie heeft en aantrekkelijke 
woongebieden kent, ook voor haar hoogopgeleide bewoners.  
 

3.3.2 Havenplan 2020 

In het Havenplan 2020 geven de gemeente Rotterdam en het havenbedrijf Rotterdam 
het kader voor toekomstig gewenste ruimtelijke en economische ontwikkelingen op 
hoofdlijnen. Doelstellingen daarbij zijn versterking van de internationale 
concurrentiepositie van het haven- en industriecomplex; bijdragen aan de versterking 
van de economische structuur van stad en regio; en bijdragen aan een beter woon- en 
leefmilieu in de regio. Belangrijke onderdelen van het Havenplan 2020 zijn onder 
andere:  
 verbeteren van de bereikbaarheid van de haven via water, spoor, weg en 

pijpleidingen;  
 versterken van de aanwezige bedrijvenclusters in de haven;  
 
 

3.4 Afsprakenkaders Maasvlakte 2  

Gedurende het voorbereidingsproces van bestemmingsplan Maasvlakte 2 hebben 
verschillende ontwikkelingen geleid tot onderstaande afspraken.  
 

3.4.1 Visie en Vertrouwen: Afsprakenkader Borging PMR  

Op 15 mei 2008 is door de betrokken overheden, drie bedrijfsorganisaties en drie 
maatschappelijke partijen en het Havenbedrijf Rotterdam het convenant 'Visie en 
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Vertrouwen, Afsprakenkader Borging PMR' ondertekend. Het Afsprakenkader heeft tot 
doel om de realisatie van de dubbeldoelstelling van PMR (economie en milieu), voor de 
langere termijn (tot 31 december 2033) te concretiseren en te borgen. Het 
Afsprakenkader beoogt voorts een effectief en transparant proces te creëren waarmee 
de voortgang en de samenhang van de PMR-projecten kunnen worden bewaakt. Aan 
de maatschappelijke partijen wordt de gelegenheid geboden om advies te geven aan de 
overheidspartijen en het Havenbedrijf over eventuele aanpassing van afspraken en 
maatregelen (ook op langere termijn). 
 
Eén van de gemaakte afspraken is dat de overheidpartijen en het Havenbedrijf vanaf 
2010 jaarlijks een Integrale Rapportage (laten) opstellen. In deze “Integrale Rapportage 
Visie en Vertrouwen” wordt op basis van de uitkomsten van de monitoring- en 
evaluatieprogramma's een integrale analyse gepresenteerd van de voortgang en 
realisatie van de in het Afsprakenkader vastgelegde afspraken (artikel 2.2 en bijlage 1 
van het Afsprakenkader Borging PMR). 
 

3.4.2 Overeenkomst luchtkwaliteit 

De Overeenkomst Luchtkwaliteit Maasvlakte 2 is op 22 mei 2008 ondertekend door de 
minister van Verkeer en Waterstaat, de minister van VROM, de gemeente Rotterdam, 
Havenbedrijf Rotterdam en de Havenmeester van Rotterdam. In deze overeenkomst is 
bepaald welke maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat de effecten van 
het gebruik van de landaanwinning op de luchtkwaliteit zullen voldoen aan de daarvoor 
relevante regelgeving. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen maatregelen die de 
emissie van stoffen beperken (bronmaatregelen) en maatregelen om te bewerkstelligen 
dat verspreiding van stoffen wordt voorkomen (overdrachtsmaatregelen), dan wel 
maatregelen die het aantal blootgestelden aan te hoge concentraties stoffen zo gering 
mogelijk maakt (effectmaatregelen). Partijen geven prioriteit aan bronmaatregelen. 
Effectmaatregelen worden pas genomen als bronmaatregelen niet voldoende zijn om de 
grenswaarden te halen of als bronmaatregelen niet tijdig uitvoerbaar zijn. 
 

3.4.3 Monitoring en evaluatieprogramma Maasvlakte 2 

Conform artikel 7.39 van de Wet milieubeheer is het bevoegd gezag verplicht om, 
wanneer de door het besluit mogelijk gemaakte activiteit wordt ondernomen, de 
daadwerkelijk optredende milieugevolgen te onderzoeken. Indien daaruit blijkt dat de 
activiteit in belangrijke mate nadeliger gevolgen heeft voor het milieu dan bij het nemen 
van het besluit werden verwacht (en zoals in het MER voorspeld), dan kan het bevoegd 
gezag besluiten maatregelen te treffen teneinde deze gevolgen zoveel mogelijk te 
beperken of ongedaan te maken. Bij de vaststelling van het MER-plichtige besluit dient 
het bevoegd gezag tevens de termijn en wijze waarop dit onderzoek zal worden verricht 
aan te geven (Wm art. 7.37). Hieraan is invulling gegeven met een bijlage bij het 
bestemmingsplan Maasvlakte 2 waarin het 'raamwerk voor monitoring en evaluatie' is 
vastgelegd.  
 
De gemeenteraad van Rotterdam is als bevoegd gezag voor het bestemmingsplan 
verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie van de effecten van het gebruik van 
Maasvlakte 2. De gemeenteraad heeft de feitelijke uitvoering daarvan belegd bij DCMR, 
in nauwe samenwerking met dS+V en het Havenbedrijf Rotterdam. De effecten van het 
gebruik van Maasvlakte 2 op Natura2000-gebieden én de werking van de 
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duincompensatie daarvoor, worden op grond van de UWO Landaanwinning gemonitord 
door het Rijk. Al deze gegevens samen vormen de basis voor de evaluatie van de 
effecten van het gebruik van Maasvlakte 2 in het kader van het monitoring- en 
evaluatieprogramma Maasvlakte 2 (MEP-Bestemming Maasvlakte 2). 
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4 NIEUWE SITUATIE 

Conform de beleidsnota’s en het geldende bestemmingsplan wordt het projectgebied en 
omgeving ontwikkeld tot haven- en industriegebied. Het gebied aan de westzijde van de 
Prinses Amaliahaven wordt ingericht voor de op- en overslag van containers. Op de 
containerterminal wordt ook een kantoorgebouw in gebruik genomen. Het kantoor krijgt 
een omvang van ongeveer 2.500 m² b.v.o.. 
 
Er wordt nog gewerkt aan de definitieve inrichting van de haventerreinen. De exacte 
ligging van kades, kranen, sporen, havengebouwen en dergelijke. In figuur 4.1 is een 
impressie van een soortgelijke containerterminal weergegeven. 
 

 
Figuur 4.1: Impressie containerterminal (bron: Havenbedrijf Rotterdam N.V., Projectorganisatie 

Maasvlakte 2) 
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5 OMGEVINGSASPECTEN 

Dit hoofdstuk geeft een toelichting op diverse omgevingsaspecten die in de ruimtelijke 
ordening om een belangenafweging vragen. Het gaat zowel om milieutechnische 
aspecten als luchtkwaliteit en geluidhinder als om bijvoorbeeld archeologie en ecologie. 
In dit hoofdstuk wordt zowel de algemene situatie in verband met de aanleg van 
Maasvlakte 2 als de specifieke situatie met betrekking tot het kantoorgebouw toegelicht. 
 
 

5.1 Milieueffectrapportage 

Tijdens de planvorming van Maasvlakte 2 is een uitgebreide studie verricht naar de 
milieueffecten van de aanleg van het haven- en industriegebied in zee. In de 
milieueffectrapportage zijn alternatieven op hun milieueffecten beoordeeld. De 
resultaten staan in het milieueffectrapport ‘MER Bestemming’. 
 
Gelet op de beperkte aard en omvang van de wijziging ten opzichte van het geldende 
bestemmingsplan is dit project niet m.e.r.-(beoordelings-)plichtig. Gelet op de beperkte 
aard en omvang van de wijziging en de relatief grote afstanden tot de Natura2000-
gebieden in de Voordelta en de duinen ten noorden en zuiden van het plangebied, is 
het, rekening houdend met de mogelijke gevolgen van andere ontwikkelingen, op 
voorhand zeker dat door deze planwijziging geen effecten in Natura2000-gebieden 
zullen optreden. Derhalve is het voorliggende initiatief evenmin m.e.r.-plichtig op grond 
van artikel 7.2a lid 1 Wm. 
 
 

5.2 Verkeer 

5.2.1 Beleid, wet- en regelgeving 

Nota Mobiliteit 
In de Nota mobiliteit zijn de hoofdlijnen van het verkeers- en vervoersbeleid voor de 
komende periode vastgelegd. De Nota Mobiliteit werkt het ruimtelijk beleid, zoals 
beschreven in de Nota Ruimte, verder uit en beschrijft de hoofdlijnen van het nationaal 
verkeers- en vervoersbeleid voor de komende decennia. Uitgangspunt daarbij is dat 
mobiliteit een noodzakelijke voorwaarde is voor economische en sociale ontwikkeling. 
Een goed functionerend systeem voor personen- en goederenvervoer en een 
betrouwbare bereikbaarheid van deur tot deur worden door het Rijk essentieel geacht 
om de economie en de internationale concurrentiepositie van Nederland te versterken. 
 
Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan 
Het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP) 2002-2020 sluit aan bij de Nota 
Mobiliteit; een beheerste groei van de mobiliteit, waarbij de wensen van de mobilist het 
uitgangspunt zijn zonder afbreuk te doen aan leefbaarheid en verkeersveiligheid, 
gerealiseerd tegen aanvaardbare kosten.  
 
Verkeer- en vervoersplan Rotterdam 2003-2020 
Het Rotterdamse verkeer- en vervoerbeleid staat in dienst van twee doelen: het 
stimuleren van de werkgelegenheid en het creëren van een aantrekkelijke woonstad. 
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Het verkeer- en vervoersbeleid is gericht op het ontsluiten van de economisch 
belangrijke plekken in de stad door het realiseren van stedelijke vervoerscorridors 
(stimuleren werkgelegenheid) en het creëren van stadsleefgebieden (aantrekkelijke 
woonstad).  
 

5.2.2 Toetsing van het initiatief 

In het kader van de plannen voor de aanleg van Maasvlakte 2 is mobiliteit een 
belangrijke randvoorwaarde geweest. Er is expliciet aandacht besteed aan het gebruik 
van diverse vervoersmiddelen, een goede bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. Het 
aandeel persoonsverplaatsingen op de toeleidende wegen naar de Maasvlakte zal 
toenemen. Het absolute aantal neemt naar verwachting toe van 9.700 per dag tot 
22.600 in 2033. Er wordt ingezet op het gebruik van collectief vervoer, dat nu ook al een 
behoorlijk aandeel heeft in de persoonsverplaatsingen naar het havengebied. De 
gemeente zal in overleg met het havenbedrijf bezien hoe collectief vervoer extra 
gestimuleerd kan worden. 
 
Het betreffende kantoor betreft een havengebonden kantoorvoorziening en is onderdeel 
van de containerterminal. Hiermee is in de planvorming voor Maasvlakte 2 rekening 
gehouden. Het kantoorgebouw leidt niet tot een wijziging van de aard of omvang van de 
voorziene effecten op het wegverkeer, op het spoorverkeer of op de scheepvaart op 
Maasvlakte 2 en heeft dus geen gevolgen voor de bereikbaarheid op de 
achterlandverbindingen. 
 
 

5.3 Geluid 

Bij het aspect geluid zijn verschillende bronnen van belang, namelijk industrielawaai, 
weg-, rail- en luchtverkeerslawaai. Bij het aanleggen van een bedrijventerrein moet voor 
geluid rekening worden gehouden met de extra productie van geluid. Bedrijfsfuncties 
zijn zelf niet gevoelig voor het geluid.  
De regelgeving voor geluidhinder is vastgelegd in de Wet geluidhinder (Wgh). 
 

5.3.1 Beleid, wet- en regelgeving 

Wet geluidhinder 
In de Wet geluidhinder (Wgh) zijn geluidsnormen opgenomen voor wegverkeerslawaai, 
railverkeerslawaai en industrielawaai. Deze normen geven de hoogst acceptabele 
geluidsbelasting bij geluidsgevoelige functies zoals woningen. Bij het bepalen van de 
maximaal toegestane geluidsbelasting maakt de Wgh onderscheid tussen bestaande 
situaties en nieuwe situaties.  
 
In de Wgh staan de geluidszones rond of langs een geluidsbron centraal. Daarbinnen 
moet een akoestisch optimale situatie worden nagestreefd, waarbij de aandacht is 
gericht op geluidsgevoelige objecten, zoals woningen. Met het stelsel van zonering is 
een koppeling gelegd tussen beperking van geluidhinder en ruimtelijke ordening. 
Geluidszones zijn voor verschillende geluidsbronnen voorgeschreven, waaronder 
industrie, wegverkeer en railverkeer. Voor scheepvaartverkeer, laagfrequent geluid, 
cumulatie van geluid en geluid in stiltegebieden bestaan geen wettelijk voorgeschreven 
rekenmethoden of normen. 
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5.3.2 Toetsing van het initiatief 

Het bestemmingsplan Maasvlakte 2 maakt het mogelijk dat er verschillende activiteiten 
worden verricht die geluidsbelasting kunnen veroorzaken. Hierbij valt met name te 
denken aan industriële activiteiten en transportbewegingen. In de Wet geluidhinder 
(Wgh) is voor verschillende bronnen een stelsel van normen en grenswaarden 
opgenomen. Deze normen hebben betrekking op geluidsniveaus die mogen optreden 
ter plaatse van geluidsgevoelige objecten, zoals woningen. 
 
Ter beheersing van het geluid is met het bestemmingsplan Maasvlakte 2 een 
geluidcontour rond het haven- en industrie vastgelegd. Het kantoor veroorzaakt geen 
geluid, dus er zijn geen gevolgen voor de maximale belasting door industrielawaai in de 
omgeving. Verder is het kantoor zelf ook geen geluidgevoelige bestemming. 
 
 

5.4 Luchtkwaliteit 

Met de Wet luchtkwaliteit en bijbehorende bepalingen en hulpmiddelen, wil de overheid 
zowel de verbetering van de luchtkwaliteit bewerkstelligen als ook de gewenste 
ontwikkelingen in ruimtelijke ordening doorgang laten vinden. 
 

5.4.1 Beleid, wet- en regelgeving 

Wet luchtkwaliteit (2007) 
Het doel van Wet luchtkwaliteit is het beschermen van mensen tegen de negatieve 
gevolgen van luchtverontreiniging op de gezondheid. De wet bevat grenswaarden voor 
de stoffen zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2), fijn stof 
(PM10), lood (Pb), koolmonoxide (CO) en benzeen. De normen gelden overal in de 
buitenlucht en niet alleen ter plekke van gevoelige bestemmingen. 
In de praktijk blijken er vooral grenswaardenoverschrijdingen te zijn voor PM10 en NO2 

 
Ruimtelijke projecten die een bijdrage kunnen leveren aan verslechtering van de 
luchtkwaliteit kunnen volgens de Wlk alleen doorgang vinden na  een expliciete toetsing 
aan de grenswaarden waarbij geen overschrijding door de aangevraagde activiteiten 
van deze grenswaarden mag worden veroorzaakt. 
Projecten die ‘niet in betekende mate’ (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreinigingen, 
hoeven niet afzonderlijk getoetst te worden aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen.  
 

5.4.2 Huidige achtergrondconcentraties NO2 en fijn stof 

De achtergrondconcentraties NO2 en fijnstof (PM2,5, PM10) ter hoogte van het 
plangebied zijn herleid uit GCN en berekend met het CAR II rekenmodel (versie 10.0, 27 
april 2011, Infomil). Daaruit blijkt dat grenswaarden voor de jaargemiddelde 
concentraties niet worden overschreden. Ook wordt voldaan aan de grenswaarde voor 
het aantal overschrijdingen van de daggemiddelde grenswaarde voor PM10. 
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Tabel 5.1: Achtergrondconcentratie 2010 van NO2 en fijnstof  

Stof Concentratie Normperiode Norm Status 

NO2 17,9 µg/m3 Jaargemiddelde  40 µg/m3 Grenswaarde 

PM10 17,2 µg/m3 1) Jaargemiddelde  40 µg/m3 Grenswaarde 

PM2,5 13,5 µg/m3 Jaargemiddelde 25 µg/m32) Grenswaarde 

Stof Aantal overschrijdingen van 24-

uursgem. grenswaarde 3)  4) 

Normperiode Norm Status5) 

PM10 6 keer 24-uursgemiddelde  35 keer  Grenswaarde 

1) De achtergrondconcentraties voor PM10 zijn gecorrigeerd voor de bijdrage van zeezout. Voor de 

gemeente Rotterdam mag de jaargemiddelde achtergrondconcentratie worden verminderd met 6 

µg/m3. 

2) Tot 1 januari 2015 blijft het toetsen aan de grenswaarde voor PM2.5 buiten beschouwing 

3) De aangegeven waarden voor het aantal overschrijdingen zijn inclusief de correctie voor zeezout  

(-6 overschrijdingen). 

4) De 24-uurgemiddelde grenswaarde van 50 µg/m3 mag na zeezoutcorrectie maximaal 35 keer per 

jaar worden overschreden per 1 januari 2015. 

5) Het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde concentratie is bepaald voor de 

grenswaarde van 50 µg/m3 . Tot 11 juni 2011 gold voor geheel Nederland een grenswaarde van 

75 μg/m3. 

 
5.4.3 Toetsing van het initiatief 

In het MER Bestemming Maasvlakte 2 en de Actualisatie 2007 zijn de effecten van het 
gebruik van Maasvlakte 2 op de luchtkwaliteit in beeld gebracht. Uit het onderzoek blijkt 
dat het gebruik van Maasvlakte 2 zonder extra maatregelen in de jaren vanaf 2013 tot 
de volledige ingebruikname in 2033 bijdraagt aan de concentraties PM10 en NO2. In het 
bestemmingsplan Maasvlakte 2 zijn de maatregelen genoemd, waarmee op de plekken 
waar de grenswaarden worden overschreden, de bijdrage van Maasvlakte 2 volledig 
wordt gecompenseerd of gesaldeerd conform de regels van de Wet milieubeheer 
(luchtkwaliteitseisen). In de Overeenkomst luchtkwaliteit Maasvlakte 2 hebben de 
gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, de Havenmeester van Rotterdam en 
de Staat der Nederlanden bindende afspraken gemaakt over het tijdig uivoeren van de 
maatregelen.  
 
In artikel 17 Borging maatregelen luchtkwaliteit van bestemmingsplan Maasvlakte 2 zijn 
voorwaarden gesteld aan het verlenen van een bouwvergunning (thans onderdeel van 
omgevingsvergunning). De stand van zaken is opgenomen in onderstaande tabel. 
 
Tabel: Artikel 17 lid 1 Borging maatregelen luchtkwaliteit 
 
a. Snelheidsmaatregel 

binnenvaart 
Op 20 juli 2010 heeft de (Rijks)havenmeester Rotterdam, 
namens het College van B&W van Rotterdam en de Minister van 
Verkeer en Waterstaat, een verkeersbesluit genomen om, met 
ingang van 1 januari 2013, de maximumsnelheid voor de 
binnenvaart op delen van het Hartelkanaal en van de Oude en 
de Nieuwe Maas in de periode van 1 januari 2013 tot 
1 januari 2025 te beperken. Binnenvaartschepen zullen dan 
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(gewogen) gemiddeld 20% langzamer varen dan in een situatie 
zonder beperking. Om redenen van nautische veiligheid zijn 
enkele uitzonderingen gemaakt. Tegen dit besluit zijn bezwaren 
ingediend door drie brancheorganisaties en twee 
ondernemingen. De bezwaren hebben met name betrekking op 
de inhoud van de maatregel, de milieuwinst en de nautische 
veiligheid. De bezwaarmakers zijn gehoord door het Rijk, en in 
januari 2011 door de algemene bezwaarschriftencommissie van 
de gemeente Rotterdam. Op 21 januari heeft de minister van 
Infrastructuur en Milieu in een Beslissing op Bezwaar de 
bezwaren afgewezen, B&W van Rotterdam hebben dat op 1 
april 2011 gedaan. De bezwaarmakers zijn zowel bij Rijk als bij 
de Gemeente in beroep gegaan. Deze procedure loopt nog. 
Besluiten zijn op dit moment van kracht. 

b  Verbod ‘vuile’ 
motoren 
binnenvaart 

Sinds 1 maart 2010 is de nieuwe havenbeheersverordening van 
kracht waarin een verbod is opgenomen voor schepen die niet 
zijn voorzien van emissiearme motoren om na 1 januari 2025 de 
haven aan te doen.  

c Schone vrachtauto’s 
Maasvlakte 

De overeenkomst voorziet in het instellen van een milieuzone 
voor vrachtverkeer op de Maasvlakte 1 en 2. Vanaf 1 januari 
2013 zijn alleen vrachtauto’s welkom die voldoen aan de Euro V 
emissienorm. Vanaf 1 januari 2016 krijgen alleen vrachtauto’s 
toegang die voldoen aan de Euro VI emissienorm. Op 9 maart 
2010 heeft het College van de gemeente Rotterdam de 
verkeersbesluiten genomen. Deze besluiten zijn onherroepelijk. 

d Schermen langs 
tunnelmonden 

De Overeenkomst gaat uit van plaatsing van luchtschermen 
uiterlijk in 2020 bij de Botlektunnel (A15), de Thomassentunnel 
(A15) en de Beneluxtunnel (A4). De schermen langs de A15 zijn 
onderdeel van het Tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein. In 
maart 2011 is dit Tracébesluit onherroepelijk geworden. De 
daadwerkelijke plaatsing van de schermen langs de A15 is 
opgenomen in het DBFM-contract (Design Build Finance en 
Maintenance contract) dat eind 2010 aan het consortium A-
Lanes is gegund. De werkzaamheden aan de weg zullen medio 
2011 starten en eind 2015 zijn afgerond. Daarmee loopt dit deel 
van het project op schema.  
De voorbereiding voor plaatsing van de schermen langs de A4 
start na 2015 

 
Het kantoorgebouw leidt niet tot een wijziging van de aard of omvang van de voorziene 
effecten op de luchtkwaliteit. De achtergrondconcentraties NO2 en fijnstof (PM2,5, PM10) 
voldoen aan de grenswaarden voor de jaargemiddelde concentraties. Er wordt voldaan 
aan de grenswaarde voor het aantal overschrijdingen van de daggemiddelde 
grenswaarde voor PM10. Er wordt tevens voldaan aan de borging van maatregelen 
luchtkwaliteit. Bij de inrichting van het kantoor zijn maatregelen genomen ter beperking 
van emissies en energieverbruik (zie ook paragraaf 5.10). Het oppervlak van 2.500 m2 
van het kantoor vormt daarmee geen belemmering voor het verlenen van de 
omgevingsvergunning.  
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5.5 Bodem 

Artikel 3.1.6 van het Besluit op de ruimtelijke ordening geeft aan dat in het kader van de 
uitvoerbaarheid van een plan onderzoek te worden verricht naar de bodemgesteldheid 
in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit 
geschikt is voor de beoogde nieuwe functie. Uitgangspunt daarbij is dat nieuwe 
bestemmingen bij voorkeur op schone gronden te worden gerealiseerd. 
 

5.5.1 Beleid, wet- en regelgeving 

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft sinds 1991 een eigen bodembeleid. Dit beleid is 
herzien in 2001. 
Het Havenbedrijf Rotterdam hanteert in het bodembeleid de volgende uitgangspunten: 
 Terreinen moeten geschikt blijven als bedrijfsterrein 
 Wat schoon is moet schoon blijven 
 Terreinen teruggeven in de staat van uitgifte 
 Risico’s (en daarmee samenhangende kosten) beperken: principe ‘vervuiler betaalt’ 
 

5.5.2 Toetsing van het initiatief 

De bodemsamenstelling in het gebied waar Maasvlakte 2 wordt aangelegd, bestaat 
voornamelijk uit fijn tot middelmatig fijn zand met een variabel slibgehalte (2-5%). De 
kwaliteit van het bodemmateriaal is geclassificeerd als zijnde klasse 0, hetgeen betekent 
dat het kan worden aangemerkt als schone grond. De bodem is geschikt voor het 
gebruik als containerterminal inclusief bijbehorend kantoorgebouw. 
 
 

5.6 Externe veiligheid 

Op Maasvlakte 2 kunnen risicovolle inrichtingen worden gevestigd. Hierbij valt onder 
meer te denken aan grote chemische industrieën. Ook de ingebruikname van een 
buisleiding, spoor- of snelweg brengt risico’s mee.  
 
In de bouwregels van het bestemmingsplan Maasvlakte 2 is een beperking (maximaal 
1.500 m²) opgenomen ten aanzien van de b.v.o. van een kantoorgebouw (en een 
gebouw ten behoeve van horecavoorzieningen), om te voorkomen dat een kwetsbaar 
object in de zin van het Bevi kan worden gevestigd. De vestiging van een dergelijk 
kwetsbaar object zou beperkingen opleveren voor de vestiging van bedrijven met een 
risicocontour en zou daardoor een flexibele invulling van het plangebied belemmeren. 
Ten behoeve van deze omgevingsvergunning is onderzocht of hiervan sprake is 
vanwege de komst van het kantoorpand van RWG met een grootte van 2500 m2. Naast 
kantoorruimten, leslokaal, vergaderruimten, pantry’s en kopieerruimten, zijn in het 
gebouw voorzieningen opgenomen zoals kantine, kleedruimten, douches, etc. voor het 
operationeel en technisch personeel. In totaal zijn hier dagelijks (volcontinu) circa 105 
mensen aanwezig.  
 
Om te onderzoeken of de vestiging van bovengenoemd kantoor beperkingen opleveren 
voor (toekomstige) risicovolle inrichtingen, zijn de externe veiligheidsrisico’s die de 
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komst van het kantoorpand met zich meebrengt, geϊnventariseerd (zie bijlage 1). De 
resultaten van het onderzoek zijn hierna samengevat. 
 

5.6.1 Beleid, wet- en regelgeving 

Externe veiligheid heeft betrekking op de veiligheid rondom opslag, gebruik, productie 
en transport van gevaarlijke stoffen. De daaraan verbonden risico’s dienen 
aanvaardbaar te blijven.  
 
In het externe veiligheidsbeleid wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een 
persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met 
gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou 
verblijven. Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een 
bepaalde omvang overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke 
stoffen. 
 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) 
De inrichtingen die onder de Wet milieubeheer vallen, hebben volgens het BEVI een 
veiligheidscontour van een bepaalde afstand. Kwetsbare objecten (zoals woningen, 
scholen en ziekenhuizen) dienen buiten deze veiligheidszone te staan.  
Inrichtingen die onder het BEVI vallen hebben behalve een plaatsgebonden 
risicocontour ook een zogenaamd invloedsgebied (het groepsrisico). Het groepsrisico is 
afhankelijk aan personendichtheid binnen het invloedsgebied van een ongeval met 
gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico wordt getoetst aan een oriëntatiewaarde. De 
gemeente mag als bevoegd gezag van deze norm afwijken als daar belangrijke redenen 
(motivatiebeginsel) voor zijn.  
 
Vervoer gevaarlijke stoffen 
Het externe veiligheidsbeleid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is op dit moment 
gebaseerd op Nota risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (nota RNVGS, 1996). 
Met de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen Staatsblad 2004, 147, 
wordt dit beleid verder verduidelijkt. 
 
Voor nieuwe situaties is de grenswaarde van het PR voor het vervoer gevaarlijke stoffen 
gesteld op het niveau van 10-6/jaar. Voor bestaande situaties is dit de streefwaarde. De 
waarde voor het groepsrisico wordt per km-route of -tracé bepaald.  
 
Besluit externe veiligheid buisleidingen (BEVB) 
In 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (BEVB) in werking getreden. In de 
BEVB worden grens- en richtwaarden en vaste richt- en inventarisatieafstanden 
opgenomen voor het PR en het GR van buisleidingen voor vervoer van gevaarlijke 
stoffen. 
 

5.6.2 Risicovolle inrichtingen 

Plaatsgebonden risico 
Het beoogde kantoor bij de containerterminal van RWG betreft een kantoor dat deel 
uitmaakt van een “risicoveroorzakende inrichting” als bedoeld in het Bevi. Deze 
kantoorvoorziening wordt (op grond van artikel 1, tweede lid, van het Bevi) niet 
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beschouwd als (beperkt) kwetsbare object als bedoeld in het Bevi. Hierdoor is de 
grenswaarde voor plaatsgebonden risico niet van toepassing. 
 
Groepsrisico 
Voor de beoordeling van het groepsrisico moet wel rekening worden gehouden met 
kantoorvoorzieningen die behoren tot een Bevi-inrichting. De vestiging van een 
kantoorvoorziening binnen het invloedsgebied van een of meerdere Bevi-inrichtingen 
leidt tot een toename van het groepsrisico. Voor de kantoorvoorziening dat door deze 
omgevingsvergunning wordt mogelijk gemaakt blijkt uit de geïnventariseerde gegevens 
dat in de huidige situatie de invloedsgebieden van alle omliggende bedrijven niet tot aan 
het plangebied reiken (zie bijlage 1). De kantoorvoorziening heeft daarom geen invloed 
op de hoogte van de groepsrisico’s van al deze bestaande bedrijven.  
 
Ten behoeve van het vigerende bestemmingsplan Maasvlakte 2 is een risicobeoordeling 
gemaakt van het groepsrisico veroorzaakt door risicovolle inrichtingen. Omdat de aard 
en omvang van de toekomstige risicovolle inrichtingen niet bekend waren, zijn 
veiligheidsrapporten van vergelijkbare bedrijven in het bestaande havengebied 
onderzocht. Op basis van deze analyse is destijds geconcludeerd dat de dichtheid van 
recreanten en werknemers op Maasvlakte 2 overeen zal komen met bestaande situaties 
in het havengebied. Woongebieden liggen op grotere afstanden van Maasvlakte 2 dan 
van het bestaande havengebied. Aangezien bij bestaande stationaire inrichtingen geen 
overschrijdingen plaatsvinden van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico, met 
uitzondering van één situatie in de directe nabijheid van een woonkern, is het 
aannemelijk dat op Maasvlakte 2 eveneens geen overschrijdingen van de 
oriëntatiewaarde zullen voorkomen.  
 
De kantoorvoorziening ligt in de toekomstige situatie mogelijk in het invloedsgebied van 
een of meerdere Bevi-bedrijven. Op basis van de huidige bekende en beschikbare 
gegevens, op basis van wat volgens het vigerende bestemmingsplan redelijkerwijs aan 
populatiedichtheden kan worden verwacht en de relatief geϊsoleerde ligging van het 
kantoor (v.w. aanwezigheid van havenbekkens op ruime afstand van andere 
inrichtingen), wordt ingeschat dat het groepsrisico ook bij realisatie van de 
kantoorvoorziening beneden de oriëntatiewaarde zal zijn. Bij toekomstige 
vergunningverlening en bestemmingsplanwijzigingen dient telkens elke toename van het 
groepsrisico te worden verantwoord.  
 

5.6.3 Buisleidingen 

Met behulp van de professionele risicokaart is nagegaan welke buisleidingen met 
gevaarlijke stoffen in de nabijheid van het plangebied aanwezig zijn. Het gaat hierbij om 
zowel ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen als overige productleidingen. 
Gegevens over de buisleidingen zijn afkomstig van de professionele risicokaart. 
  
Plaatsgebonden Risico 
Uit de gegevens blijkt dat het kantoorgebouw buiten de maximale PR 10-6 contouren 
van zowel productleidingen als hogedruk aardgasleidingen ligt. Dat betekent dat wordt 
voldaan aan de grenswaarde voor het PR.  
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Groepsrisico 
Voor alle productleidingen en hogedruk aardgasleidingen geldt dat het kantoorgebouw 
buiten de betreffende invloedsgebieden valt en daarmee ook geen invloed heeft op de 
hoogte van het groepsrisico van deze leidingen.  
 

5.6.4 Transport van gevaarlijke stoffen over weg 

Het plangebied bevindt zich in de omgeving van de Europaweg, waarover structureel 
vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Het kantoorgebouw ligt echter buiten de 
toetsingsafstand van 200 meter van deze weg. Ten aanzien van deze risicobron behoeft 
het aspect externe veiligheid daarom niet in beschouwing te worden genomen. 
 
Transport van gevaarlijke stoffen over spoor 
Het plangebied bevindt zich in de directe omgeving van de (toekomstige) 
Verbindinsboog Kortsluitroute Spoor, waarover structureel vervoer van gevaarlijke 
stoffen plaatsvindt. Het kantoorgebouw ligt echter buiten de toetsingsafstand van 200 
meter van deze transportas. Ten aanzien van deze risicobron behoeft het aspect 
externe veiligheid daarom niet in beschouwing te worden genomen. 
 
Transport van gevaarlijke stoffen over water 
In de havenbekkens is geen landelijke of provinciale regelgeving voor het transport over 
water van toepassing. Wel is hier de ligplaats zoneringsbeleid van toepassing uit de 
Havenbeheersverordening. Dit beleid houdt in dat, op basis van de hoeveelheid en aard 
van gevaarlijke stoffen die aanwezig zijn op een hier afgemeerd schip, een afstand geldt 
waarbinnen zich geen kwetsbare objecten mogen bevinden.  
 
Zowel de ligplaatszonering als de voorziene kegelligplaatsen ten noorden van het 
plangebied vormen geen belemmering voor de Omgevingsvergunning omdat het 
kantoor op de containerterminal geen kwetsbaar object is.. 
 

5.6.5 Verantwoording groepsrisico 

Maasvlakte 2 
Voor het vigerende bestemmingsplan Maasvlakte 2 is – conform de CHAMP-methodiek 
van de provincie Zuid-Holland – een onderzoek naar het groepsrisico uitgevoerd. Hierin 
zijn de vijf CHAMP-plichten uitgewerkt. Het verlenen van de omgevingsvergunning voor 
het kantoor van RWG heeft slechts effect op de uitwerking van één van de vijf CHAMP-
plichten, te weten de preparatieplicht. Voor een nadere uitwerking van de 
preparatieplicht is nader onderzoek gedaan naar het noodzakelijke voorzieningenniveau 
voor Maasvlakte 2. Dit voorzieningenniveau is afgestemd op het uiteindelijke 
risicoprofiel van Maasvlakte 2. Operationalisatie van de CHAMP gebeurt middels de 
‘Coördinatieregeling Overheidshulpdiensten, Maasvlakte 2’ van de VRR 
(Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond). Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat de 
in het CHAMP-rapport bij bestemmingsplan Maasvlakte 2 neergelegde verantwoording 
voor het groepsrisico aangevuld met een nadere uitwerking van de preparatieplicht, ook 
voor het kantoor van RWG van toepassing is. 



 
 
 
 
 
 
 

9W7876.A0/R004/901305/Rott  ROB Kantoor  

6 oktober 2011  Definitief rapport 

26

 

 
Kantoor RWG 
Ter bevordering van de zelfredzaamheid is het kantoorpand geschikt gemaakt als 
schuilplaats. Dit houdt in dat alle ramen, deuren en ventilatieopeningen kunnen worden 
gesloten en dat het ventilatiesysteem kan worden uitgeschakeld, zodat er geen lucht 
van buiten meer wordt aangezogen. De bedrijfshulpverleners (BHV) zijn geϊnstrueerd 
over de werkwijze bij het uitschakelen van het ventilatiesysteem en de situaties waarbij 
dit noodzakelijk is. Tenslotte is er een waarschuwingssysteem opdat werknemers en 
eventuele bezoekers weten wanneer ze deuren en ramen dicht moeten doen en waar 
ze moeten schuilen.  
 

5.6.6 Toetsing van het initiatief 

Het beoogde kantoor bij de containerterminal van RWG betreft een kantoor dat deel 
uitmaakt van een “risicoveroorzakende inrichting” als bedoeld in het Bevi. In het 
bestemmingsplan Maasvlakte 2 is het oppervlak van een kantoorvoorziening van een 
risicoveroorzakende voorziening gemaximeerd op 1.500 m2 bvo om te voorkomen dat 
een kwetsbaar object in de zin van het Bevi kan worden gevestigd, hetgeen 
beperkingen zou kunnen opleveren voor omliggende bedrijven.  
 
De realisatie van het kantoor met een grootte van ca. 2.500 m2 is noodzakelijk voor een 
goede bedrijfsvoering van de containerterminal. Uit de beschouwing in paragraaf 5.6.2 
blijkt dat het toekomstige kantoor geen invloed heeft op de hoogte van het groepsrisico 
van bestaande risicovolle bedrijven en dat het groepsrisico van toekomstige omliggende 
bedrijven beneden de oriëntatiewaarde ligt. Tevens zijn maatregelen genomen in het 
kader van de preparatieplicht. Het voornemen voor de realisatie van het kantoorgebouw 
met een 1.000 m2 grotere omvang dan het maximum van 1.500 m2 bvo wordt daarmee 
aanvaardbaar geacht. 
 
 

5.7 Water 

In Nederland heeft water een eigen plaats gekregen in de ruimtelijke besluitvorming via 
de verplichte watertoets. De watertoets houdt in dat bij het maken van ruimtelijke 
plannen al in een vroeg stadium bekeken moet worden wat de gevolgen zijn voor water 
en de ruimtelijke ordening. De watertoets omvat het gehele proces van het vroegtijdig 
informeren, adviseren, afwegen en het uiteindelijke beoordelen van wateraspecten in 
plannen en besluiten. De gemeente Rotterdam werkt in overleg met alle betrokken 
waterbeheerders aan een gemeenschappelijke procedurele en inhoudelijke invulling van 
de watertoets en de waterparagraaf. Conform de watertoets heeft de gemeente overleg 
gevoerd met de waterbeheerders over het voornemen tot realisatie van een kantoor op 
een containerterminal op Maasvlakte 2.  
 
De betrokken waterbeheerders zijn: Rijkswaterstaat als beheerder van het 
oppervlaktewater in het havenbekken, waterschap Hollandse Delta als beheerder van 
de RWZI Oostvoorne en de gemeente Rotterdam als toekomstig beheerder van het 
water- en rioleringssysteem op Maasvlakte en vanwege de eventuele rol ten aanzien 
van de inzameling en het transport van hemelwater. 
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5.7.1 Beleid, wet- en regelgeving 

Kaderrichtlijn Water 
Door de Europese Kaderrichtlijn Water heeft Nederland een resultaatverplichting voor 
het bereiken de gewenste waterkwaliteit en ecologie van grond- en 
oppervlaktewatersystemen. Voor grote wateren of watersystemen, de zogenaamde 
waterlichamen, zijn hiertoe bindende doelen opgesteld. De maatregelen om de doelen 
te bereiken worden uitgewerkt in de stroomgebiedprocessen. Voor de overige wateren 
geldt het stand-still principe. Waterbeheerders mogen hiervoor zelf aanvullende doelen 
opstellen.  
 
Nationaal Waterplan 
In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan (NWP) vastgesteld. In het 
Nationaal Waterplan zijn de hoofdlijnen vastgelegd van het nationale waterbeleid en de 
daartoe behorende aspecten van het nationale ruimtelijke beleid. Het Nationaal 
Waterplan wordt voor de ruimtelijke aspecten gelijkgesteld met een structuurvisie in de 
zin van de Wet ruimtelijke ordening. 
 
Het NWP geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert 
om te komen tot een duurzaam waterbeheer. In het NWP stelt het Rijk dat een goede 
bescherming tegen overstromingen, het zoveel mogelijk voorkómen van wateroverlast 
en droogte en het bereiken van een goede waterkwaliteit, basisvoorwaarden zijn voor 
welvaart en welzijn. 
 
Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2010-2015 
In het Provinciaal Waterplan zijn de opgaven van de Europese Kaderrichtlijn Water, het 
Nationaal Bestuursakkoord Water en het Nationale waterplan vertaald naar strategische 
doelstellingen voor Zuid-Holland. Het Provinciaal Waterplan beschrijft op hoofdlijnen wat 
de provincie in de periode tot 2015 samen met haar waterpartners wil bereiken. Het 
Waterplan heeft vier hoofdopgaven: 
 
 waarborgen waterveiligheid; 
 zorgen voor mooi en schoon water; 
 ontwikkelen duurzame zoetwatervoorziening; 
 realiseren robuust en veerkrachtig watersysteem. 
 

In het plan zijn deze opgaven verder uitgewerkt in 19 thema’s én voor drie gebieden, in 
samenhang met economische, milieu- en maatschappelijke opgaven. Dit leidt tot een 
integrale visie op de ontwikkeling van de Zuid-Hollandse Delta, het Groene Hart en de 
Zuidvleugel van de Randstad. Naast de visie heeft de provincie een Actieprogramma 
Water opgesteld. 
 
Waterplan 2 Rotterdam  
De gemeenteraad van Rotterdam heeft op 18 september 2007 het Waterplan 2 
Rotterdam vastgesteld. Het Waterplan 2 is een gezamenlijk en integraal product van alle 
waterbeheerders in de regio. In het Waterplan 2 staat in hoofdlijnen beschreven hoe de 
gemeente Rotterdam en de waterschappen in voorliggende jaren willen omgaan met het 
water in de stad. Hierbij wordt met name gekeken naar drie cruciale ontwikkelingen: 
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 Een hogere waterstand door de stijging van de zeespiegel. In buitendijkse 
gebieden ontstaan risico's op overstromingen. Versterking van waterkeringen is 
onvermijdelijk; 

 Wateroverlast door toenemende neerslag. Door klimaatsverandering kan er in 
korte tijd veel neerslag vallen. Om dat water te verwerken is opvang en berging 
nodig; 

 Strengere eisen aan de kwaliteit van het water. Rotterdam wil een aantrekkelijke 
waterstad zijn, met schoon, helder en plantrijk water. De stad moet bovendien 
voldoen aan de eisen uit de KRW. Voor alle wateren in de stad worden 
kwaliteitsbeelden opgesteld volgens die eisen. 

 
Een onderdeel van het Waterplan 2 Rotterdam is het uitvoeringsprogramma 2007-2012. 
Hierin staat welke projecten in benoemde periode worden uitgevoerd en welke projecten 
worden voorbereid voor uitvoering na 2012. Het Waterplan 2 biedt tevens een 
perspectief voor Rotterdam als waterstad in 2030. 
 

5.7.2 Toetsing van het initiatief 

De Wateropgave 
Het initiatief is in lijn met de uitgangspunten en randvoorwaarden uit het vigerende 
bestemmingsplan Maasvlakte 2 voor: 
 De maximale oppervlakte landaanwinning; 
 Oppervlaktewater en grondwater; 
 Wateropvang, -behandeling en -lozing. 
 
De uitgangspunten en voorzieningen voor wateropvang, -behandeling en -lozing zijn 
gelijk aan die zoals opgenomen in bestemmingsplan Maasvlakte 2. Voor het 
wateraspect geldt dat er op Maasvlakte 2 sprake is van een duurzaam en veerkrachtig 
watersysteem. Als uitvloeisel daarvan wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de 
principes ‘vasthouden, bergen, afvoeren’ en ‘schoonhouden, scheiden, schoonmaken’. 
Deze uitgangspunten blijven onverkort van kracht bij dit project. 
 
Grondwater 
Het projectgebied bevindt zich buitendijks en bestaat op dit moment uit opgespoten 
zand uit de Noordzee. De kwaliteit van gewonnen zand wordt continue gemonitord. Er 
zijn geen redenen om aan te nemen dat zich hier verontreinigingen in bevinden.  
 
Na voltooiing van de landaanwinning zal zich een grondwaterspiegel instellen. Het 
niveau van het freatisch grondwater zal beïnvloed worden door het niveau van het water 
in de havenbekkens.  
 
Het realiseren van het kantoor leidt niet tot verandering van de omvang en vorm van de 
landaanwinning of tot wijziging van de effecten op de verandering van het freatisch 
grondwater ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan Maasvlakte 2. 
 
Hemelwater 
Het projectgebied wordt grotendeels verhard en voorzien van een gescheiden afvoer 
van schoon, respectievelijk mogelijk verontreinigd hemelwater. Onverdacht hemelwater 
dat afkomstig is van daken, bedrijfsterreinen en openbare ruimte waar geen 
verontreiniging kan optreden, kan rechtstreeks of via een afvoersysteem worden 
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geïnfiltreerd in de bodem, dan wel geloosd op oppervlaktewater. Hemelwater waarvan 
niet kan worden uitgesloten dat het in contact is geweest met verontreinigingen 
(parkeerplaatsen, installaties e.d.) kan via een eigen of lokale (al dan niet gezamenlijke) 
zuivering worden geloosd op oppervlaktewater. 
 
Afvalwater 
Huishoudelijk afvalwater (afkomstig van keukens, toiletten, douches) kan worden 
ingezameld en afgevoerd voor behandeling naar de RWZI Oostvoorne. 
 
Oppervlaktewaterkwaliteit 
Het projectgebied ligt in de directe omgeving van het havenbekken. Door de bouw van 
het kantoor zijn er geen andere effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit te verwachten 
dan voorzien in het vigerende bestemmingsplan. 
 
 

5.8 Ecologie 

In het kader van het bestemmingsplan Maasvlakte 2 zijn de effecten van het nieuwe 
haven- en industriegebied op nabijgelegen natuurgebied uitgebreid onderzocht. De 
bouw van het kantoor op de containerterminal van RWG heeft geen gevolgen buiten het 
plangebied van het bestemmingsplan Maasvlakte 2 en de nabije omgeving. De 
eventuele verstoring van aanwezige waarden is ook niet wezenlijk anders dan in het 
vigerende bestemmingsplan.  
 

5.8.1 Beleid, wet- en regelgeving 

Natura 2000 
De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld in 2010 de achteruitgang van de 
biodiversiteit te stoppen (Göteborg, 2003). Een belangrijk instrument hiervoor is de 
uitvoering van de (gebiedsgerichte) onderdelen van de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn. De richtlijnen verplichten daarbij het aanwijzen van Natura 2000-
gebieden zodat een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden van 
Europees belang kan worden gerealiseerd: het Natura 2000- netwerk.  
 
Voor Natura 2000-gebieden geldt het voorzorgsbeginsel: wanneer van een initiatief niet 
kan worden uitgesloten dat er significant negatieve effecten zijn op de 
instandhoudingdoelstellingen van het Natura 2000-gebied, moet een passende 
beoordeling worden opgesteld door de initiatiefnemer. Het bevoegde gezag beoordeelt 
vervolgens of voldaan is aan de vereisten die de richtlijn stelt.  
 
EHS 
Met de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) heeft tot doel natuurgebieden met elkaar te 
verbinden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en 
dieren van het ene naar het andere gebied gaan. 
Het Rijk heeft in 1995 in grote lijnen de grenzen van de EHS vastgesteld in het 
Structuurschema Groene Ruimte en deze grotendeels netto begrensd weergegeven in 
de Nota Ruimte in 2004. De provincies bepalen om welke gebieden het precies gaat. De 
begrenzing en ruimtelijke bescherming van de ecologische hoofdstructuur is geregeld in 
de provinciale structuurvisie Visie op Zuid-Holland. 
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In zijn algemeenheid is het ruimtelijke beleid voor de EHS-gebieden gericht op het 
behoud, herstel en de ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van een 
gebied. De bescherming van de wezenlijke kenmerken en waarden vindt plaats door 
toepassing van een specifiek afwegingskader, het zogenoemde 'nee, tenzij'-regime. 
Binnen de gebieden waar het ‘nee, tenzij’-regime van kracht is, zijn nieuwe plannen, 
projecten of handelingen niet toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of 
waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn én 
er sprake is van redenen van groot openbaar belang. 
 
Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet beschermt een groot aantal bijzondere en minder bijzondere 
inheemse plant- en diersoorten. De verstoring van (vaste rust- en verblijfsplaatsen van) 
deze soorten is in beginsel verboden. Er kan een ontheffing van zulke verboden worden 
gegeven wanneer de gunstige staat van instandhouding van de soort(en) niet in gevaar 
komt. 
Voor algemene soorten is een vrijstelling van kracht van deze ontheffingsplicht voor 
ruimtelijke ontwikkelingen. De zorgplicht uit de wet blijft voor deze soorten wel van 
kracht: bij werkzaamheden moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat schade 
toegebracht wordt aan beschermde soorten. 
 

5.8.2 Toetsing van het initiatief 

Natura2000 
De voorgenomen bouw van het kantoor is in lijn met het bestemmingsplan Maasvlakte 
2. De bouw van bijbehorende kantoren is namelijk onderdeel van de ontwikkeling van 
Maasvlakte 2 als geheel. Voor de effecten daarvan op Natura2000-gebieden zijn reeds 
compenserende maatregelen getroffen in het kader van de 
Natuurbeschermingswetvergunnig voor de aanleg van de landaanwinning en het 
bestemmingsplan Maasvlakte 2. De bouw van het kantoor geeft geen aanleiding de 
mogelijke effecten of de compensatieopgave opnieuw te bezien, dan wel daarover een 
ander oordeel te geven. 
 
EHS 
De Noordzee, de Nieuwe Waterweg en de duingebieden ten noorden en zuiden van het 
plangebied zijn onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het projectgebied 
zelf maakt deel uit van de landaanwinning van Maasvlakte 2, waar zich na voltooiing 
van de aanleg geen mariene natuurwaarden meer bevinden. De bouw van het kantoor 
leidt niet tot wijzigingen in de verwachte emissies van geluid of naar de lucht. De 
voorgenomen planontwikkeling leidt in de genoemde gebieden daarom niet tot andere 
effecten dan reeds voorspeld in het kader van het bestemmingsplan Maasvlakte 2. 
 
Flora- en faunawet 
De mogelijkheid bestaat dat zich na aanleg van Maasvlakte 2 beschermde soorten in 
het plangebied zullen vestigen, voordat de bouw van de terminal wordt gestart. Het 
Havenbedrijf Rotterdam heeft een door het ministerie van LNV geaccepteerde 
gedragscode opgesteld, waarin is aangegeven hoe ze in haar beheersgebied omgaat 
met beschermde soorten (Ministerie LNV, 2 december 2009). Deze gedragscode zal 
ook voor de bouw van het kantoor worden gevolgd, hetgeen onder andere inhoudt dat, 
waar nodig en mogelijk, gevoelige uitvoeringsperioden worden vermeden, beschermde 
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soorten worden opgespoord en verplaatst en naar een vervangende habitat wordt 
gezocht. 
 
In het voorjaar van 2009 heeft Habitat Advies / Sovon de aanwezige broedvogelkolonies 
op de Maasvlakte geïnventariseerd (Sovon, inventarisatierapport 2009/69). Voor 
broedende vogels kunnen geen ontheffingen op grond van de Flora- en faunawet 
worden verleend. De planning van de aanlegwerkzaamheden kan meestal wel op het 
broedseizoen worden aangepast. Zo nodig kunnen maatregelen worden getroffen om te 
voorkomen dat de vogels voorafgaand aan de werkzaamheden in het gebied nestelen. 
Op grond van de beschikbare informatie kan worden aangenomen dat eventueel 
benodigde ontheffingen op grond van de Flora- en faunawet kunnen worden verleend. 
 
 

5.9 Archeologie 

5.9.1 Beleid, wet- en regelgeving 

Wet op de archeologische monumentenzorg 
De bescherming van het archeologische erfgoed in de bodem, en de inbedding ervan in 
de ruimtelijke ontwikkeling, is het onderwerp van het Europese Verdrag van Valletta 
(Malta). In 1992 ondertekenden twintig Europese staten, waaronder Nederland, dit 
Verdrag.  
De belangrijkste uitgangspunten van het verdrag zijn: 
- archeologische waarden dienen zoveel mogelijk (in situ) in de bodem bewaard te 

blijven en beheermaatregelen dienen genomen te worden om dit te bewerkstelligen; 
- vroeg in de ruimtelijke ordening dient al rekening gehouden te worden met 

archeologie; 
- bodemverstoorders betalen het archeologisch (voor)onderzoek en mogelijke 

opgravingen wanneer behoud in situ niet mogelijk is. 
 
In 2007 is de Wet op de Archeologische monumentenzorg (Gewijzigde monumentenwet 
1988) werking getreden. In deze wet zijn de uitgangspunten van het verdrag van Malta 
overgenomen. 
De wet maakt het nu verplicht om in het proces van ruimtelijke ordening tijdig rekening 
te houden met de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Rijk, provincies 
en gemeenten (laten) bepalen welke archeologische waarden bedreigd worden bij 
ruimtelijke ordeningsplannen.  
 

5.9.2 Toetsing van het initiatief 

Voor de aanleg van Maasvlakte 2 is een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Ter 
plaatse van Maasvlakte 2 komen beneden het opgespoten niveau op verschillende 
diepten in de zeebodem archeologische waarden uit verschillende tijdperken voor. De 
mogelijk aanwezige waarden variëren van sporen van jacht en visvangst die hier heeft 
plaatsgevonden toen het gebied een brakwaterlagune was (van 8.000 tot 6.500 voor 
Christus), tot de aanwezigheid van scheepswrakken uit latere tijden.  
 
Het bureauonderzoek en het zeebodemonderzoek dat aan de landwinning van 
Maasvlakte 2 vooraf is gegaan, deelt de mogelijke aanwezige waarden als volgt in:  
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 Categorie I betreft de sporen van jacht en visvangst in de Maasmonding uit de 
periode 8.000 - 6.500 v. Chr. De Laag van Velsen en de top van het Pleistoceen 
waarin deze sporen zich kunnen bevinden, ligt op ca. 20 – 23 m beneden NAP in 
het plangebied (Hesseling e.a., 2005). 

 Van de latere perioden kunnen vooral scheepsresten in de ondergrond aanwezig 
zijn. Categorie II betreft de eventuele houten scheepsresten tot en met de 
negentiende eeuw, die zich vooral in de sub-Atlantische geulen en afdeklaag 
kunnen bevinden. In deze categorie zijn geen vondsten bekend in het terrein nabij 
het plangebied.  

 Categorie III bevat scheepsresten in de actieve laag of het Bligh Bank laagpakket.  
Door de zeer diepe ligging gaan potentieel aanwezige relicten niet verloren, zolang de 
bodemberoerende activiteiten boven 20m –NAP plaatsvinden. Bij het graven van de 
havenbekkens wordt hiermee rekening gehouden. Het kantoor wordt gerealiseerd op 
het nieuwe opgespoten land. Bij de bouw van het kantoor is er daarom geen risico op 
het verstoren van archeologische resten. 
 
 

5.10 Duurzaamheid 

Maasvlakte 2 
Bij de aanleg en gebruik van Maasvlakte 2 staat duurzaamheid hoog in het vaandel. 
Economische groei, versterking van de concurrentiekracht en toename van de 
werkgelegenheid zijn gecombineerd met een beter beheer van ruimte en natuur.  
 
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de containerterminal van RWG beoordeeld op vier 
aandachtsgebieden conform haar vestigingsbeleid, te weten financiën, marketing & 
strategie, duurzaamheid en techniek). De containerterminal van RWG voldoet aan de 
gestelde duurzaamheidseisen over o.a. modal split en ruimteproductiviteit.  
 
Kantoor RWG 
Voor het kantoor worden door RWG maatregelen toegepast die zijn gericht op het 
realiseren van een gezond binnenklimaat en een zo laag mogelijk energiegebruik. De 
toegepaste maatregelen zijn integraal in het bouwkundige en installatietechnische 
ontwerp uitgewerkt. Het gaat hierbij om: 

 Gebalanceerde ventilatie met intensieve luchtzuivering, rekening houdend met 
de aanwezige buitenluchtkwaliteit; 

 Extra aandacht voor de corrosiebestendigheid van het luchtbehandelingsysteem 
voor een lange levensduur en hoge kwaliteit van de ventilatielucht; 

 Individuele naregeling van de ruimtetemperatuur; 
 Klimaatplafond voor optimale koeling en verwarming van de ruimte; 
 Veel daglicht-toetreding; 
 Vloerverwarming/koeling met tegels in de kantine/horeca. 

 
De toegepaste maatregelen voor het behalen van een EPC van meer dan 50% onder de 
norm van het bouwbesluit: 

 Gevel, dak en vloerisolatie: Rc> 5; 
 Isolatiewaarde kozijnen: U< 1,0 (driedubbelglas); 
 Hogeluchtdichtheid: Qv10< 0,4; 
 Minimalisatie koudebruggen 
 Warmteterugwinning uit ventilatielucht: > 70%; 



 
 
 
 
 
 
 

ROB Kantoor Prinses Amaliahaven  9W7876.A0/R004/901305/Rott 

Definitief rapport  6 oktober 2011 

33

 Warmteterugwinning van warmte uit computerruimte t.b.v. ruimteverwarming; 
 Vrije koeling van computerruimte om koelenergie te besparen; 
 HF verlichting met aanwezigheidsdetectie en daglichtafhankelijke regeling; 
 Hybrideventilatie van kantine om ventilator energie te besparen; 
 Overstek op begane grond en tweede verdieping om zodoende onnodige 

opwarming in zomer te voorkomen en optimaal gebruik te kunnen maken van 
zonwarmte in de winter; 

 Zonnecollectoren (20 m2) voorbereiding van warm tapwatervoor douches; 
 Laag temperatuur verwarming/hoog temperatuurkoeling; 
 Warmte/koudeopwekking met Warmte/koudeopslag met warmtepomp voor 

hoofdgebouw, warmtepomp met bodem warmtewisselaar voor bijgebouwen. 
 
Met deze maatregelen draagt het kantoor van RGW bij aan de duurzaamheidsambities 
van de gemeente Rotterdam zoals o.a. verwoord in het Rotterdam Climate Initiative en 
het Havenbedrijf Rotterdam. 
 
 

5.11 Sociale veiligheid en leefbaarheid 

Het westelijke havengebied kenmerkt zich door grootschalige havens, infrastructuur en 
bedrijven. Het bestemmingsplan Maasvlakte 2 voorziet niet in woningbouw of daaraan 
gerelateerde bestemmingen. De aspecten van sociale veiligheid beperken zich daarom 
tot de zorg voor een inzichtelijke inrichting van de openbare ruimten, waaronder een 
goede ontsluiting en verlichting.  
 
In het gebied vindt continue controle en bewaking van bedrijfseigendommen plaats door 
daarin gespecialiseerde diensten. Het meeste verkeer bestaat uit leveranciers en 
werknemers die met regelmaat beroepsmatig in het gebied komen. 
 
Het recreatieve gebruik van met name het kustgebied wordt gecontroleerd door politie 
en kustwacht. Er doen zich in de praktijk weinig of geen belangrijke incidenten voor. 
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6 UITVOERBAARHEID 

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het gemeentebestuur streeft voor de uitvoering van bestemmingsplannen naar 
draagvlak bij belanghebbenden en maatschappelijke organisaties. Daarom hecht het 
bestuur veel belang aan de maatschappelijke dialoog over de voorliggende afwijking 
van het bestemmingsplan. Deze paragraaf gaat in op het overleg ex artikel 3.1.1 Bro dat 
in het kader van voorliggende ruimtelijke onderbouwing heeft plaatsgevonden. De 
terinzagelegging van het ontwerpbesluit komt daarna aan de orde.  
 

6.1.1 Overleg ex artikel 3.1.1 Bro 

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro is de ruimtelijke onderbouwing bij de 
aanvraag omgevingsvergunning Kantoor containerterminal Prinses Amaliahaven 
toegezonden aan: 
1. Waterschap Hollandse Delta; 
2. DCMR; 
3. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond; 
4. Provincie Zuid-Holland; 
5. VROM-Inspectie regio Zuid-West; 
6. Tennet Zuid-Holland; 
7. Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland; 
8. Stadsregio Rotterdam; 
9. N.V. Nederlandse Gasunie; 
10. Havenbedrijf Rotterdam; 
11. Gasunie 
 
Er zijn in totaal zeven schriftelijke reacties ontvangen van de onder de nummers 1 t/m 
11 genoemde instanties. De vetgedrukte instanties hebben een inhoudelijke reactie 
gegeven. Provincie Zuid-Holland, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam en Tennet hebben 
in hun reactie aangegeven geen verdere opmerkingen op het plan te hebben. De 
overige benaderde instanties hebben niet gereageerd. De opmerkingen van de 
instanties die inhoudelijk hebben gereageerd, zijn hieronder weergegeven en van een 
reactie voorzien. 
 
Ad 1. Waterschap Hollandse Delta 
 
1. Waterschap Hollandse Delta geeft aan dat het Waterschap de toekomstige 

beheerder is van het watersysteem op Maasvlakte 2 en niet de gemeente 
Rotterdam.  

 
Reactie 
De reactie van het Waterschap is in de ruimtelijke onderbouwing verwerkt. 
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Ad 2. DCMR 
 
1. Een goede ruimtelijke onderbouwing brengt met zich mee dat niet alleen gekeken 

wordt naar de bijdrage van het plan aan de luchtkwaliteit, maar dat ook wordt 
ingegaan op de aanvaardbaarheid van een project op een bepaalde locatie in 
verband met de aanwezige, of verwachte luchtkwaliteit 

 
Reactie 

In de toelichting bij het plan is de lokale luchtkwaliteit beschreven op basis van GCN 
en berekend met het CAR II rekenmodel (versie 10.0, 27 april 2011, Infomil). Daaruit 
blijkt dat grenswaarden voor de jaargemiddelde concentraties niet worden 
overschreden. Ook wordt voldaan aan de grenswaarde voor het aantal 
overschrijdingen van de daggemiddelde grenswaarde voor PM10. De bijdrage van 
het plan aan de lokale luchtkwaliteit is nihil. Het plan is daarmee aanvaardbaar. 
 

2. In het bestemmingsplan Maasvlakte 2 (MV2) is in artikel 17 een voorwaarde 
opgenomen voor bouwen op MV2. In de plantoelichting dient aangegeven te worden 
of aan deze voorwaarde wordt voldaan, of indien daar niet aan kan worden voldaan 
waarom daarvan wordt afgeweken. 

 
Reactie 
In artikel 17 Borging maatregelen luchtkwaliteit van bestemmingsplan Maasvlakte 2 
zijn voorwaarden gesteld aan het verlenen van een bouwvergunning (thans 
onderdeel van omgevingsvergunning). De stand van zaken is opgenomen in de 
ruimtelijke onderbouwing. Hieruit blijkt dat wordt voldaan aan de borging van 
maatregelen luchtkwaliteit. Het plan voldoet daarmee aan artikel 17 van 
bestemmingsplan Maasvlakte 2. 
 

3. De oppervlaktebeperking voor (kantoor)gebouwen is opgenomen om te voorkomen 
dat er een onaanvaardbaar groepsrisico ontstaat. In de ruimtelijke onderbouwing 
dient daarom aangegeven te worden waarom een groter kantoor noodzakelijk is. 

 
Reactie 

De vestiging van een kantoorvoorziening binnen het invloedsgebied van een of 
meerdere Bevi-inrichtingen leidt tot een toename van het groepsrisico. Voor de 
kantoorvoorziening blijkt uit de geïnventariseerde gegevens dat in de huidige situatie 
de invloedsgebieden van alle omliggende bedrijven niet tot aan het plangebied 
reiken. De kantoorvoorziening heeft daarom geen invloed op de hoogte van de 
groepsrisico’s van al deze bestaande bedrijven.  
 
De kantoorvoorziening ligt in de toekomstige situatie mogelijk in het invloedsgebied 
van een of meerdere Bevi-bedrijven. Op basis van de huidige bekende en 
beschikbare gegevens, op basis van wat volgens het vigerende bestemmingsplan 
redelijkerwijs aan populatiedichtheden kan worden verwacht en de relatief 
geïsoleerde ligging van het kantoor (v.w. aanwezigheid van havenbekkens op ruime 
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afstand van andere inrichtingen), wordt ingeschat dat het groepsrisico ook bij 
realisatie van de kantoorvoorziening beneden de oriëntatiewaarde zal zijn. Bij 
toekomstige vergunningverlening en bestemmingsplanwijzigingen dient telkens elke 
toename van het groepsrisico te worden verantwoord. 
 

4. Eén van de meest ambitieuze doelstellingen van Rotterdam is om de CO2-uitstoot in 
2025 met 50% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. ook wordt in 
2025 gestreefd naar een energieneutrale gebouwde omgeving. Hiertoe zijn (en 
worden) convenanten afgesloten. Ook de ontwerp-Havenvisie 2030 spreekt over 
een duurzame en CO2-neutrale ontwikkeling. Aangegeven dient te worden wat de 
bijdrage is van dit kantoor aan die doelstellingen en duurzaamheidsambities. 

 
Reactie 

In de ruimtelijke onderbouwing is aangegeven dat voor het kantoor maatregelen 
worden genomen die zijn gericht op het realiseren van een gezond binnenklimaat en 
een zo laag mogelijk energiegebruik. De toegepaste maatregelen zijn integraal in 
het bouwkundige en installatietechnische ontwerp uitgewerkt. Verder zijn 
maatregelen genomen voor het behalen van een EPC van meer dan 50% onder de 
norm van het bouwbesluit. Met deze maatregelen draagt het kantoor bij aan de 
duurzaamheidambities van de gemeente Rotterdam zoals o.a. verwoord in het 
Rotterdam Climate Initiative en het Havenbedrijf Rotterdam. 
 

 
Ad 3. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

1. De VRR adviseert om de zelfredzaamheid te verbeteren door het gebouw geschikt 
te maken om enkele uren te schuilen. Hiertoe dienen deuren, ramen en 
ventilatieopeningen afsluitbaar te zijn en het luchtverversingssysteem uitgeschakeld 
te kunnen worden. 

  
Reactie 

Ter bevordering van de zelfredzaamheid is het kantoorpand geschikt gemaakt als 
schuilplaats. Dit houdt in dat alle ramen, deuren en ventilatieopeningen kunnen 
worden gesloten en dat het ventilatiesysteem kan worden uitgeschakeld, zodat er 
geen lucht van buiten meer wordt aangezogen. De bedrijfshulpverleners (BHV) zijn 
geïnstrueerd over de werkwijze bij het uitschakelen van het ventilatiesysteem en de 
situaties waarbij dit noodzakelijk is. Tenslotte is er een waarschuwingssysteem 
opdat werknemers en eventuele bezoekers weten wanneer ze deuren en ramen 
dicht moeten doen en waar ze moeten schuilen.  

 
6.1.2 Terinzagelegging ontwerpbesluit tot verlenen van omgevingsvergunning met toepassing 

van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo 

PM 
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6.2 Economische uitvoerbaarheid 

In artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vastgelegd dat inzicht 
gegeven moet worden in de uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan c.q. ruimtelijke 
onderbouwing. De ontwikkelingen moeten realiseerbaar en dus onder andere 
(economisch) uitvoerbaar zijn. De kosten die gemoeid zijn met de realisatie van een 
kantoor komen ten laste van het Havenbedrijf Rotterdam en de exploitant van de 
inrichting en derhalve niet ten laste van de gemeente Rotterdam. 
 
Bij de verzelfstandiging van het Havenbedrijf is tussen de gemeente Rotterdam en het 
Havenbedrijf afgesproken dat het Havenbedrijf verantwoordelijk is voor het beheer van 
het havengebied. Het Havenbedrijf sluit als beheerder bij de uitgifte van gronden 
contracten af met de gebruikers, waarin afspraken worden gemaakt over onder meer 
het verhaal van kosten (privaatrechtelijke exploitatieovereenkomst). In deze afspraken 
worden de kosten die gemaakt moeten worden voor het bouwrijp maken van het gebied, 
de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte betrokken. 
Deze komen derhalve eveneens niet ten laste van de gemeente Rotterdam.  
 

6.2.1 Grondexploitatiewet 

De hoofddoelstelling van de ‘grondexploitatiewet’, zoals opgenomen als afdeling 6.4 van 
de Wet ruimtelijke ordening, is om bij particuliere grondexploitatie te komen tot een beter 
gemeentelijk kostenverhaal en de versterking van de gemeentelijke regie bij 
locatieontwikkeling. In dat kader is het in beginsel verplicht dat de gemeente een 
exploitatieplan vaststelt bij een bestemmingsplan of bij een afwijking van een 
bestemmingsplan. Van deze verplichting kan enkel in wettelijk bepaalde gevallen 
worden afgeweken. 
 
Geen exploitatieplan 
Een van die gevallen betreft kleine projecten, waarbij het totaal van de 
exploitatiebijdragen dat zou kunnen worden verhaald, kleiner is dan tienduizend euro. 
Bij de bouw van het kantoor gaat het om een klein project, waarbij de gemeente c.q. het 
havenbedrijf nauwelijks kosten maakt. Op grond van artikel 6.12 lid 2 van de Wet 
ruimtelijke ordening juncto artikel 6.2.1a Besluit ruimtelijke ordening besluit de gemeente 
dan ook geen exploitatieplan vast te stellen voor dit project. 
 

6.2.2 Handhaving omvang netto uitgeefbaar terrein 

In de concrete beleidsbeslissing 2 van de PKB PMR (2006) en de AMvB Ruimte is 
bepaald dat op Maasvlakte 2 maximaal 1.000 hectare netto uitgeefbaar haven- en 
industrieterrein mag worden gerealiseerd. Met de voorliggende aanvraag 
omgevingsvergunning blijft het uitgeefbaar terrein voor haven- en industrieterrein gelijk 
ten opzichte van het  plangebied van het vigerend bestemmingsplan Maasvlakte 2. De 
grens van 1.000 hectare wordt door de bouw van het kantoor niet overschreden. 
Hetzelfde geldt voor de in het vigerende plan Maasvlakte 2 vastgelegde bovengrenzen 
voor het oppervlak van de verschillende uitgeefbare bestemmingen (containers, chemie 
en distributie). 
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7 JURIDISCHE TOELICHTING 

Volgens artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
is het verboden om zonder omgevingsvergunning gronden te gebruiken in strijd met een 
bestemmingsplan. Er kan geen omgevingsvergunning voor het nieuwe kantoor worden 
verleend op basis van het geldende bestemmingsplan. Het beoogde kantoor heeft een 
omvang van ongeveer 2.500 m², terwijl het bestemmingsplan een maximum van 1.500 
m² b.v.o. heeft gesteld (artikel 4 lid 3 sub c). In het geval er sprake is van strijd met het 
bestemmingsplan, kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend, indien de 
activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het 
besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat (artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 
Wabo). 
 
Ten behoeve van de raadpleegbaarheid en uitwisselbaarheid worden er regels gesteld 
aan de beschikbaarstelling van ruimtelijke plannen. Gemeenten dienen 
bestemmingsplannen digitaal op te stellen en via de internetpagina ruimtelijkeplannen.nl 
digitaal beschikbaar te stellen. Dit is geregeld in artikel 2 lid 2 van de Regeling 
standaarden ruimtelijke ordening 2008 (Rsro2008). Aangezien voor de realisatie van het 
kantoor op de containerterminal wordt afgeweken van de regels van het 
bestemmingsplan, is het van belang het verlenen van de omgevingsvergunning 
raadpleegbaar te maken op ruimtelijkeplannen.nl. Daarom dient de mededeling van een 
dergelijk besluit ook beschikbaar gesteld te worden volgens de standaarden voor 
digitalisering en uitwisseling (artikel 2 lid 3 Rsro2008). 
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8 MOTIVERING AANVAARDBAARHEID INITIATIEF 

Het gebruik als kantoor behorend bij een containerterminal is toegestaan op basis van 
het bestemmingsplan Maasvlakte 2. Volgens dit bestemmingsplan is het projectgebied 
bestemd voor diepzeegebonden op- en overslag van containers, waarbij bijbehorende 
kantoorvoorzieningen tevens zijn toegelaten. 
 
De afwijking betreft één van de bouwregels uit het bestemmingsplan. Er wordt een 
kantoorgebouw van ongeveer 2.500 m² b.v.o. voorzien, terwijl het bestemmingsplan een 
maximum van 1.500 m² per gebouw stelt voor de bijbehorende kantoorvoorzieningen. 
Deze regel is ingesteld om te voorkomen dat er kwetsbare objecten (in de zin van het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen) in het gebied worden gevestigd, omdat deze een 
beperking kunnen opleveren voor de bedrijvigheid in het plangebied.  
 
Aangezien het beoogde kantoorgebouw op de containerterminal van RWG onderdeel is 
van een risicovolle inrichting, wordt het kantoorgebouw voor het plaatsgebonden risico 
niet beschouwd als kwetsbaar object. Daarnaast leidt het kantoor niet tot verhoging van 
het groepsrisico van omliggende bedrijven. 
De bouw van het kantoor leidt dus niet tot beperkingen voor de bedrijvigheid op 
Maasvlakte 2. Het belang van de betreffende regel uit het bestemmingsplan waarvan 
wordt afgeweken, wordt dus niet geschaad. 
 
Voor de overige omgevingsaspecten geldt dat de bouw van het kantoor niet tot andere 
inzichten leidt dan waarmee in het bestemmingsplan Maasvlakte 2 rekening is 
gehouden. Het kantoorgebouw leidt niet tot een wijziging van de aard of omvang van de 
voorziene effecten.  
 
Tenslotte is de bouw van het kantoor op de containerterminal in lijn met de ruimtelijke 
beleidskaders voor het projectgebied  
 
Uit het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat de bouw van een 
bijbehorend kantoor van 2.500 m² b.v.o. op de containerterminal van RWG niet in strijd  
is met een goede ruimtelijke ordening. 
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Bijlage 1  
Inventarisatie externe veiligheidsrisico’s





 
 
 
 
 
 
 

ROB Kantoor   9W7876.A0/R004/901305/Rott 

Definitief rapport - 45 - 6 oktober 2011 

 
 
 
 
 
 
Inleiding 
Rotterdam World Gateway (RWG) wil een containerterminal te realiseren op Maasvlakte 
2 met een kantoor. Het beoogde kantoor heeft een oppervlakte van ongeveer 2.500 m² 
bruto vloeroppervlak (bvo). De gemeente Rotterdam is bereid een 
omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van het kantoor in afwijking van het 
huidige bestemmingsplan. Voor deze procedure is volgens de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht een ruimtelijke onderbouwing nodig. Voor dit doel zijn 
tevens de externe veiligheidsrisico’s in de huidige en toekomstige situatie onderzocht. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden risico (PR) en het 
groepsrisico (GR). 
 
Deze bijlage beschrijft de effecten van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico 
van omliggende inrichtingen en dient als basis voor de behandeling van het aspect 
externe veiligheid in de ruimtelijke onderbouwing voor ‘Kantoor Containerterminal 
Prinses Amaliahaven ‘. 
 
Regels kantoren in bestemmingsplan Maasvlakte 2 
In het Bevi worden kantoorgebouwen met een b.v.o. tot 1.500 m² per object beschouwd 
als beperkt kwetsbaar object. Grotere kantoorgebouwen worden aangemerkt als 
kwetsbaar object. Een uitzondering wordt gemaakt voor kantoorgebouwen die 
onderdeel zijn van een risicovolle inrichting die valt onder het Bevi. Indien een kantoor 
tot een zogenaamde Bevi inrichting behoort, wordt dit kantoor niet als (beperkt) 
kwetsbaar object aangemerkt en hoeft dan ook niet te voldoen aan de grens- of 
richtwaarde voor het plaatsgebonden risico (PR). Dergelijke kantoren dienen wel 
betrokken te worden bij de vaststelling van het groepsrisico. 
 
In de bouwregels van het bestemmingsplan Maasvlakte 2 is een beperking (maximaal 
1.500 m²) opgenomen ten aanzien van de b.v.o. van een kantoorgebouw (en een 
gebouw ten behoeve van horecavoorzieningen) teneinde te voorkomen dat een 
kwetsbaar object in de zin van het Bevi kan worden gevestigd. De vestiging van een 
dergelijk kwetsbaar object zou beperkingen opleveren voor de vestiging van bedrijven 
met een risicocontour en zou daardoor een flexibele invulling van het plangebied 
belemmeren. Het realiseren van kwetsbare objecten in het gebied waar het 
plaatsgebonden risico groter is dan 1 op een miljoen (10-6), is op grond van het Bevi 
namelijk niet toegestaan. 
 
Bij de beperking van het b.v.o. van kantoorgebouwen is echter geen onderscheid 
gemaakt in kantoren die wel onderdeel uitmaken van een Bevi-inrichting en kantoren die 
geen deel uitmaken van een Bevi-inrichting. Daardoor zijn ook kantoren groter dan 
1.500 m² b.v.o. die onderdeel uitmaken van een risicovolle inrichtingen uitgesloten, 
terwijl deze volgens  artikel 1 lid 2 van het Bevi niet in beschouwing worden genomen bij 
de regels over het plaatsgebonden risico. 
 



 
 
 
 
 
 
 

9W7876.A0/R004/901305/Rott  ROB Kantoor  

6 oktober 2011 - 46 - Definitief rapport 

 

 
Beschouwing 
 
Projectgebied 
In figuur 1 is het projectgebied met een paars vlak weergegeven. Dit is gelegen op het 
oostelijke deel van Maasvlakte 2 en ten westen van Maasvlakte 1. 
 

 
Figuur 1: Projectgebied 

 
Plaatsgebonden risico 
Aan de hand van de professionele risicokaart1 zijn de omliggende risicovolle activiteiten 
geïnventariseerd. Enerzijds betreft dit transportassen (i.c. buisleidingen en spoorlijn) en 
anderzijds betreft dit bedrijven. In figuur 2 zijn de plaatsgebonden risicocontouren 10-6 
opgenomen. De figuur laat zien dat het plangebied zich buiten deze PR 10-6 contouren 
bevindt (en daarmee ook buiten de PR 10-5 contouren). 
 
Indien het beoogde kantoor onderdeel gaat uit maken van een Bevi-inrichting, behoeft 
het conform artikel 2.1 van het Bevi overigens niet voldaan te worden aan de grens- of 
richtwaarde voor het PR van inrichtingen. Derhalve voldoet de ontwikkeling aan het 
plaatsgebonden risico als gevolg van risicovolle inrichtingen. 
 
Op een afstand van meer dan 1.000 meter bevinden zich enkele buisleidingen. Dit 
betreffen productleidingen en hoge druk aardgasleidingen. Conform de risicokaart1 
beperkt de grootste plaatsgebonden risicocontour 10-6 zich tot 30 meter. De 

                                                  
1 Professionele risicokaart, www.risicokaart.nl, bezocht 1 april 2011. 
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plaatsgebonden risicocontouren 10-6 van de ondergronds hogedruk aardgas leidingen 
liggen op de buisleiding (0 meter). 
Derhalve voldoet de ontwikkeling aan het plaatsgebonden risico als gevolg van 
buisleidingen, zoals opgenomen in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 
 
Transportroutes voor weg, water en spoor bevinden zich op een afstand van meer dan 
200 meter van de ontwikkeling. Derhalve worden deze, conform de Circulaire 
risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (Crnvgs) niet beschouwd en voldoet de 
planontwikkeling. 
 

 

 
Figuur 2: Plaatsgebonden risicocontouren 10-6 (locatie plangebied is aangegeven door paarse stip) 

 
Groepsrisico 
Het invloedsgebied en de 1% letaliteitsafstanden geven een indicatie of de 
planontwikkeling tot een verhoging van het groepsrisico van omliggende inrichtingen 
leidt. Indien de planontwikkeling zich buiten deze gebieden bevindt kan gesteld worden 
dat de planontwikkeling nagenoeg geen invloed heeft op de hoogte van het 
groepsrisico. Aan de hand van de professionele risicokaart is deze informatie van de 
omliggende bedrijven geïnventariseerd.  
 
Figuur 3 laat de 1% letaliteitsafstanden van de omliggende risicobronnen zien. 
Opgemerkt wordt dat in deze figuur tevens de 1% letaliteitsafstanden voor de 
buisleidingen zijn opgenomen. De professionele risicokaart geeft voor geen enkele 
risicobron een invloedsgebieden weer. In tabel 1 is nadere informatie opgenomen over 
de omliggende inrichtingen op de kaart. 
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Uit deze geïnventariseerde gegevens (zie tabel 1) blijkt dat de 1% letaliteitsafstanden 
van alle omliggende inrichtingen en transportroutes (weg, water, spoor en buis) niet tot 
aan het projectgebied reiken. De kantoorvoorziening heeft daarom geen invloed op de 
hoogte van de groepsrisico’s van deze inrichtingen en transportroutes. 
 

 

Figuur 3: Effectafstanden 1% letaliteit (de invloedsgebieden worden niet aangegeven op de professionele 

risicokaart; locatie plangebied is aangegeven door paarse stip) 
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Tabel 1: Informatie inrichtingen zoals opgenomen in figuur 3 
Afstand tot 

invloedsgebied 

PR 10-6 Nr. Naam inrichting 

[m] 

Maatgevend scenario 

[m] 

1 Lyondell Chemie Maasvlakte 1.250b Explosief -a 

2 APM Terminals Rotterdam B.V. -a -a -a 

3 Gasunie LNG Terminal Maasvlakte 1.150 Ontvlambaar/Brandbaar -a 

4 Biomass Nederland B.V. 85 Explosief 0 

5 E.ON Maasvlakte -a -a 0 

6 Eurofrigo Rotterdam BV 140 Toxisch 75 

7 Kloosterboer Delta Terminal BV 65 Toxisch 20 

8 ECT BV Delta terminal -a -a -a 

9 Douane Maasvlakte 30 Toxisch -a 

10 Gasontvangstation W017 (ECT Delta) -a -a 25 

11 A&G Maasvlakte BV 85 -a 45 

12 Prorail Maasvlakte -a -a 0 

13 Loders Croklaan 135 Toxisch 135 

14 Gasontvangstation W734 -a -a 15 

15 DFDS Tor Line B.V. -a -a -a 

a. Geen informatie in rapportage zoals opgenomen in professionele risicokaart2; 
b. Bron: Kwantitatieve risicoanalyse Lyondell Chemie Nederland B.V. Maasvlakte, Save, projectnr. 180148 

081238 - OA13, 12 december 2008 revisie 02. 

 
Conclusie 
 
 Het plaatsgebonden risico van omliggende inrichtingen voldoet aan de grenswaarde 

van het Bevi; 
 
 Het plaatsgebonden risico van productleidingen voldoet aan de grenswaarde van 

het Bevb; 
 
 Het plaatsgebonden risico van hogedruk aardgastransportleidingen voldoet aan de 

grenswaarde van het Bevb; 
 
 De kantoorvoorziening heeft geen invloed op de hoogte van de groepsrisico’s van 

de omliggende inrichtingen en transportassen (weg, water, spoor en buisleiding). 
 
 Als gevolg van de ontwikkeling (Kantoor Containerterminal Prinses Amaliahaven) 

doen zich geen knelpunten voor ten aanzien van de externe veiligheid als gevolg 
van de aanwezigheid van inrichtingen en transportassen (weg, water, spoor en 
buisleiding) met gevaarlijke stoffen. Dit geldt zowel voor het plaatsgebonden risico 
als het groepsrisico. 

 
 
 

                                                  
2 Professionele risicokaart, www.risicokaart.nl, bezocht 1 april 2011. 


