
 

 

 
 

Goede Ruimtelijke Onderbouwing (GRO) 
Ten behoeve van het te nemen besluit ex artikel 2.12  
lid 1a3 Wabo voor de realisering van de nieuwbouw  
van de Bouman kliniek in Rotterdam 
 
Reeuwijk, 4 april 2012 

 
 

Initiatiefnemer: BoumanGGZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oostelbos Van den Berg b.v.     Opgesteld door: ir. R. Akkerman 
Reeuwijkse Poort 103        
2811 MX  Reeuwijk 
T 0182 621900 
F 0182 621919 



  

 pagina 2 van 22 Oostelbos Van den Berg b.v. 

  Kenmerk: 9025-L-120404/ra/wh 
  Datum: 4 april 2012 

Inhoudsopgave 
 

 

1 Inleiding ..................................................................................... 3 
1.1 Beknopte projectomschrijving......................................................................3 
1.2 Doel en aanleiding......................................................................................3 
1.3 Ligging en begrenzing.................................................................................4 
1.4 Vigerend bestemmingsplan .........................................................................5 
1.5 Gekozen planopzet.....................................................................................5 
2 Beleidskader ............................................................................... 7 
3 Gebiedstypering.......................................................................... 8 
3.1 Archeologie ...............................................................................................8 
3.2 Monumenten .............................................................................................9 
4 Planbeschrijving ....................................................................... 10 
4.1 Woningbouw ...........................................................................................10 
4.2 Infrastructuur ..........................................................................................10 
4.3 Voorzieningen..........................................................................................10 
4.4 Bedrijventerreinen ...................................................................................10 
4.5 Verkeer en parkeren.................................................................................10 
5 Water........................................................................................ 11 
6 Milieu........................................................................................ 13 
6.1 Beleid.....................................................................................................13 
6.2 Milieueffect rapportage .............................................................................13 
6.3 Milieuzonering .........................................................................................13 
6.4 Geluid.....................................................................................................13 
6.5 Luchtkwaliteit ..........................................................................................14 
6.6 Bodem....................................................................................................14 
6.7 Externe veiligheid ....................................................................................14 
6.8 Flora en Fauna.........................................................................................16 
6.9 Geur.......................................................................................................17 
6.10 Energie en duurzaam bouwen....................................................................17 
6.11 Kabels & leidingen....................................................................................18 
6.12 Molenbiotoop...........................................................................................18 
6.13 Bezonning & uitzicht.................................................................................18 
6.14 Windhinder..............................................................................................18 
6.15 Lichthinder ..............................................................................................18 
7 Financiële uitvoerbaarheid........................................................ 19 
8 Maatschappelijke uitvoerbaarheid ............................................ 20 
9 Planning & Procedure ............................................................... 21 
 
 
 
BIJLAGE I, Reacties uit vooroverleg.....................................................................21 
BIJLAGE II, Onderzoek weg- en railverkeerslawaai d.d. 13 januari 2012 ..................21 
BIJLAGE III, Verkennend bodemonderzoek d.d. 27 december 2011.........................21 
 



  

 pagina 3 van 22 Oostelbos Van den Berg b.v. 

  Kenmerk: 9025-L-120404/ra/wh 
  Datum: 4 april 2012 

1 Inleiding 

1.1 Beknopte projectomschrijving 

Deze ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op de realisatie van de uitbreiding/ 
nieuwbouw van de Bouman kliniek aan de Prins Constantijnweg 127-131. Het huidig 
gebruik van de locatie blijft met deze uitbreiding ongewijzigd.  

1.2 Doel en aanleiding 

Bouman Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is een van de oudste en tegelijk meest 
innovatieve instellingen van Nederland, die zorg verleent aan mensen met 
verslavingsziekten en andere psychische ziekten. De aanpak van BoumanGGZ is 
primair gericht op problematisch middelengebruik en kenmerkt zich door een 
combinatie van medisch-psychiatrische, psychologische en sociale zorg. 
 
De Bouman kliniek, welke gelegen is aan de Prins Constantijnweg 127 en 131 in 
Rotterdam, is in het jaar 2000 geopend. De locatie heeft een capaciteit van  
130 intramurale plaatsen, te weten 103 plaatsen in het hoofdgebouw (PC 131) en  
27 plaatsen in het bijgebouw (PC 127), en twee separeerruimten. De kliniek is 
opgedeeld in de volgende afdelingen: 
� Diagnose en detoxificatie; 
� Neuropsychiatrie; 
� Psychiatrie; 
� Vervolgpsychiatrie; 
� Rehabilitatie; 
� Intensieve zorg. 
 
De afdeling diagnose en detoxificatie is gevestigd in het losstaande bijgebouw  
(PC 127), dat oorspronkelijk opgezet is als socio-afdeling, maar inmiddels is 
omgebouwd tot een klinische afdeling met 27 plaatsen. Het gebouw diagnose en 
detoxificatie kent vele beperkingen, die onder meer te maken hebben met het feit dat 
het een besloten afdeling is. Besloten is dit gebouw te slopen en hiervoor in de plaats 
een nieuwbouw met 116 plaatsen te realiseren. Tegelijkertijd met deze nieuwbouw 
zullen in het hoofdgebouw functie- en indelingswijzigingen worden doorgevoerd. 
 
De nieuwbouw zal vooral plaats bieden aan verblijfsfuncties, zowel in een  
open/besloten als gesloten setting. In de zuidvleugel van het bestaande hoofdgebouw 
komen 37 verblijfsplaatsen te vervallen, in de noordvleugel blijven 66 verblijfsplaatsen 
gehandhaafd. Daarnaast zullen hier het behandelcentrum en het activiteitencentrum 
voor de totale locatie worden gesitueerd. Vanuit de patiëntenperspectief is het nood-
zakelijk dat de nieuwbouw aangesloten wordt op het hoofdgebouw, zodat patiënten 
binnendoor het behandelcentrum en het activiteitencentrum kunnen bereiken. 
 
Door de nieuwbouw neemt de klinische capaciteit op de locatie toe van  
130 intramurale plaatsen naar 182 intramurale plaatsen.  
 
Het bouwplan voor de nieuwbouw gaat uit van een bouwhoogte van circa 11 m 
(exclusief buitenopstelling installaties op het dak) en is daarmee strijdig met het 
vigerend bestemmingsplan dat een maximale bouwhoogte voorschrijft van 9 m. Deze 
Goede Ruimtelijke Onderbouwing (GRO) is geschreven ten behoeve van het te nemen 
besluit om te handelen in strijd met het bestemmingsplan. In deze GRO worden de 
effecten beschreven van de realisatie van de nieuwbouw op onder andere de omgeving 
en het milieu. 
 
De reacties uit het vooroverleg over deze GRO zijn als bijlage I toegevoegd. 
Inhoudelijk zijn de reacties bij de betreffende paragrafen in deze GRO verwerkt.  
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1.3 Ligging en begrenzing 

De Bouman kliniek is gelegen te: 
Adres:   Prins Constantijnweg 127-131 
Postcode en woonplaats: 3066 TA  Rotterdam 
Kadastraal bekend: KRALINGEN, sectie C, perceel 5118 
 
De huidige ligging van de kliniek is door middel van onderstaande illustraties 
toegelicht. 

Figuur 1. Aanduiding locatie in Rotterdam Figuur 2. Luchtfoto bestaande situatie 

 

 
Figuur 3. Terreintekening bestaande situatie 

 
Figuur 4. Terreintekening nieuwe situatie 
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Het terrein van de kliniek wordt door de volgende functies begrensd: 
- Aan de noordzijde door sportvelden; 
- Aan de oostzijde door een groenstrook en waterpartij waar de Prins Constantijn-

weg langs loopt. De eerste woningen liggen op een hemelsbrede afstand van circa 
75 m; 

- Aan de zuidzijde door een groenstrook waar de Prins Constantijnweg langs loopt. 
Aan de overzijde van de Prins Constantijnweg ligt een bedrijventerrein (kantoren) 
en het Zadkine college; 

- En aan de westzijde de Prins Alexanderlaan en de metroverbinding. 
 
De invloed van het gebouw op de omgeving en vice versa wordt in deze GRO nader 
onderzocht.  

1.4 Vigerend bestemmingsplan 

Voor deze GRO is het vigerend bestemmingsplan relevant. Voor de locatie geldt het 
vigerende bestemmingsplan “Oosterflank woonwijk Prins Alexander”. Hierin is de 
locatie aangeduid als “Maatschappelijke voorzieningen II”. Het maximale bebouwings-
percentage van het perceel is 80% en de maximale bouwhoogte is 9 m. 
 
De nieuwbouw is drie bouwlagen hoog met een bruto verdiepingshoogte van circa  
3,4 m. De totale bouwhoogte bedraagt zodoende circa 11 m (bovenkant dakrand), 
exclusief buitenopstelling voor de installaties op het dak (tot een hoogte van circa 13 
m), en is daarmee strijdig met het vigerend bestemmingsplan dat een maximale 
bouwhoogte voorschrijft van 9 m. 
Tevens is de nieuwe positie van de trafo buiten de bebouwingsgrenzen geplaatst. Op 
dit punt is het plan ook strijdig met het vigerend bestemmingsplan.  

1.5 Gekozen planopzet 

De nieuwbouw van de Bouman kliniek biedt plaats aan 116 verblijfsplaatsen. Iedere 
patiënt beschikt over een ruime zit-/slaapkamer met individueel sanitair. Daarnaast 
zijn er per verdieping gemeenschappelijke ruimten. De verblijfsplaatsen zijn deels 
gesitueerd in een gesloten setting en deels in een besloten setting. Op de begane 
grond bevinden zich de gesloten setting (22 plaatsen), de separeerruimten, de 
spoedeisende hulp en de facilitaire voorzieningen. Op de eerste en tweede verdieping 
bevinden zich op iedere verdieping 47 verblijfsplaatsen in een besloten setting. 
 
De minimaal benodigde vrije verdiepingshoogte wordt opgelegd door het bouwbesluit 
(2,60 m). In verband met de veiligheid van de doelgroep in de Bouman kliniek, 
psychiatrische patiënten, is een hogere minimale verdiepingshoogte aanbevelings-
waardig. Daarnaast is per verdieping ruimte nodig om het verloop van kabels, 
leidingen en kanalen in te bouwen en dient uiteraard rekening gehouden te worden 
met de constructiedikte van het vloerpakket. De bruto verdiepingshoogte bedraagt 
zodoende naar verwachting circa 3,4 m. De totale bouwhoogte bij een drielaags 
gebouw bedraagt zodoende circa 11 m (bovenkant dakrand). Tevens zal op een 
gedeelte van het dak een opbouw of buitenopstelling voor de installaties worden 
gerealiseerd tot een hoogte van circa 13 m.  
 
Op basis van de minimale eisen uit het bouwbesluit, de aanvullende eisen van de 
doelgroep en de te realiseren voorziening is het niet mogelijk het gebouw binnen de 
bouwhoogte van 9 m te realiseren en is er dus de noodzaak tot afwijken van het 
vigerend bestemmingsplan. 
 
Tevens is vanwege de toegankelijkheid van de locatie de nieuwe positie van de trafo 
buiten de bebouwingsgrenzen geplaatst. Op dit punt is het plan ook strijdig met het 
vigerend bestemmingsplan.  
 
Van de planopzet zijn navolgend enkele impressies toegevoegd. Deze impressies zijn 
indicatief en dienen ter illustratie. Een volledig uitgewerkt plan wordt in de aanvraag 
bouwvergunning opgenomen. 
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Figuur 5. Terreintekening nieuwe situatie 

 

 
Figuur 6. Principedoorsnede 

 

 
Figuur 7. Artist impression 
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2 Beleidskader 

 
In voorgaand hoofdstuk is geconstateerd dat het plan uitsluitend strijdig is met het 
vigerend bestemmingsplan ten aanzien van de maximale bouwhoogte. Een volledig 
onderzoek voor dit plan naar het ruimtelijk beleid op rijks-, provinciaal en gemeentelijk 
niveau is derhalve niet noodzakelijk. Het ruimtelijk beleid spreekt zich uit over 
bestemmingen en ontwikkelingsmogelijkheden en legt geen beperkingen op aan 
bouwhoogte. Het provinciale beoordelingskader is vastgelegd in de provinciale 
Structuurvisie en de verordening Ruimte. Het bouwplan is conform dit beleid.  
 
Gelet op het feit dat de nieuwbouw past binnen de huidige bestemming 
“Maatschappelijke doeleinden II” wordt geconcludeerd, dat het ruimtelijk beleid op 
rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau geen belemmering vormt voor het nieuw-
bouwplan.  
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3 Gebiedstypering 

3.1 Archeologie 

 

Beleidskader 

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

Het plangebied maakt deel uit van een archeologisch kansrijk gebied. Op de 
Archeologische Waarden- en Beleidskaart Rotterdam (AWK 2005) wordt aan de locatie 
een redelijke tot hoge archeologische verwachting toegekend. Conform het 
bestemmingsplan ‘Oosterflank-Woonwijk’ geldt voor deze locatie een bouwregeling en 
een aanlegvergunning (nu: omgevingsgvergunning) voor bouw- en 
graafwerkzaamheden die dieper reiken dan 1,0 meter beneden maaiveld en die tevens 
een oppervlak beslaan van meer dan 200 vierkante meter. 
 
Gegevens over de geplande verstoring zijn in februari 2012 aan het Bureau 
Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam (BOOR) verstrekt. 
Aangezien er nog verschillende scenario’s bestaan, wordt er uitgegaan van de grootste 
te verwachte verstoring. De nieuwbouw heeft een bebouwd oppervlak van circa 2.200 
vierkante meter, waarvan momenteel ongeveer 200 vierkante meter is bebouwd. Een 
gedeelte van het gebouw zal worden voorzien van een kruipruimte. Deze kruipruimte 
zal over een oppervlak van circa 500 vierkante meter tot 1,2 meter onder maaiveld 
reiken. Verder zal de kruipruimte niet dieper reiken dan 0,7 meter onder maaiveld. De 
funderingen worden aangelegd op 0,7/0,8 meter onder maaiveld en onderheid. Er 
worden circa 200 palen geheid. 
Gezien de turfwinning en de latere ophogingen die in het verleden hebben 
plaatsgevonden binnen het plangebied, vormt de ontgraving voor de kruipruimtes tot 
1,2 meter onder maaiveld geen bedreiging voor archeologische waarden uit periodes 
tot en met de IJzertijd. Wat betreft het (niet intensieve) heipalenplan is de kans klein 
dat hierdoor archeologische waarden uit oudere periodes in die mate worden verstoord 
dat eventueel toekomstig onderzoek niet meer mogelijk is. 
 
Conclusie 

Het BOOR ziet naar aanleiding van het voorgelegde plan geen reden tot archeologisch 
(voor)onderzoek op de planlocatie. De locatie kan voor de voorgenomen ontwikkeling 
worden vrijgegeven zonder archeologische bemoeienis. Wel dient altijd rekening te 
worden gehouden met zogenaamde toevalsvondsten. Hiervan dient men op basis van 
de Monumentenwet 1988 het bevoegd gezag (de gemeente Rotterdam, voor deze het 
BOOR) te informeren. 
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Bovenstaand advies geldt expliciet alleen voor de specifieke werkzaamheden ten 
behoeve van de nieuwbouw van de Boumankliniek, voor andere werkzaamheden 
binnen dit bestemmingsplangebied dient een nieuw advies te worden aangevraagd. 
Met het oog op toekomstige werkzaamheden in het gebied wordt daarom een 
dubbelbestemming ‘Waarde Archeologie’ opgelegd. Hierbij geldt, conform het 
vigerende gebiedsbestemmingsplan, een bouwregeling en een omgevingsvergunning 
voor werken, geen bouwwerk zijnde, voor bouw- en graafwerkzaamheden met een 
oppervlakte groter dan 200 m² en die tevens dieper reiken dan 1,0 meter beneden 
maaiveld. 

3.2 Monumenten 

De bestaande kliniek aan de Prins Constantijnweg 127-131 is geen monument. Op de 
cultuurhistorische atlas van de provincie Zuid-Holland is voor de bouwlocatie geen 
cultuurhistorische waarde aangegeven. 
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4 Planbeschrijving 

 
De nieuwbouw van de Bouman kliniek biedt plaats aan 116 verblijfsplaatsen. Iedere 
patiënt beschikt over een ruime zit-/slaapkamer met individueel sanitair. Daarnaast 
zijn er per verdieping gemeenschappelijke ruimten. De verblijfsplaatsen zijn deels 
gesitueerd in een gesloten setting en deels in een besloten setting. Op de begane 
grond bevinden zich de gesloten setting (22 plaatsen), de separeerruimten, de 
spoedeisende hulp en de facilitaire voorzieningen. Op de eerste en tweede verdieping 
bevinden zich op iedere verdieping 47 verblijfsplaatsen in een besloten setting. De 
nieuwbouw heeft een omvang van circa 6.100 m2 bvo.  
 
De architectuur en verschijningsvorm wordt in het ontwerpproces nader uitgewerkt. In 
§ 1.5 zijn enkele impressies van de beoogde verschijningsvorm weergegeven.  
 
De functie past in de huidige bestemming “Maatschappelijk voorzieningen II” en is een 
uitbreiding van de reeds aanwezige functie. De huidige bestemming vormt geen 
belemmering voor de realisatie van het initiatief.  

4.1 Woningbouw 

Niet van toepassing. 

4.2 Infrastructuur 

Het plangebied ligt buiten de bebouwingsvrije zones die in acht genomen moeten 
worden langs autowegen en autosnelwegen. De bestaande infrastructuur vormt geen 
belemmering voor de nieuwbouw. 

4.3 Voorzieningen 

De functie past in de huidige bestemming “Maatschappelijk voorzieningen II” en is een 
uitbreiding van de reeds aanwezige functie en daarmee in overeenstemming met 
gemeentelijk beleid. De deelgemeente heeft in vooroverleg met BoumanGGZ over dit 
initiatief reeds aangegeven in te stemmen met de voorgenomen uitbreiding van de 
klinische capaciteit. 
 
De huidige bestemming en het gemeentelijk beleid vormen geen belemmering voor de 
realisatie van het initiatief.  

4.4 Bedrijventerreinen 

Niet van toepassing. 

4.5 Verkeer en parkeren 

De toename van het aantal vervoersbewegingen rond de locatie is berekend op circa 
68 voertuigbewegingen per etmaal. Dit aantal is samengesteld uit: 
- 10 extra taxi’s of hulpvoertuigen per dag; 
- 8 bezoekers per dag (uitgangspunt is dat 52 extra patiënten één keer per week 

bezoek krijgen); 
- 16 extra medewerkers per dag met de auto komen; 
- De patiënten hebben geen auto. 
 
De parkeernorm voor deze locatie is omschreven in de bouwverordening Rotterdam, 
kennisbank parkeren d.d. 27 juni 2006. Hierin staat voor zone C een parkeernorm 
voor klinieken en ziekenhuizen van één parkeerplaats per bed. In afwijking van deze 
norm heeft de deelgemeente een parkeereis voor dit plan vastgesteld van  
0,61 parkeerplaats per bed overeenkomstig de huidige situatie. Immers het aantal 
parkeerplaatsen in de huidige situatie is altijd voldoende gebleken. Aan deze afwijking 
van de norm is een marge van 5% toegevoegd. De aldus ontstane parkeereis 
bedraagt: 182 x 0,61 x 1,05 = 120 parkeerplaatsen (afgerond naar boven). Deze 
parkeerplaatsen worden op eigen terrein gerealiseerd (zie afbeelding 5, § 1.5). 
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5 Water 

Waterschapsbeleid 

Het beleid van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (verder 
HHSK) is vastgelegd in het waterbeheerplan HHSK 2010-2015, de Keur van Schieland 
en de Krimpenerwaard, peilbesluiten en de leggers. Het HHSK streeft ernaar om 
samen met gemeenten als partners op te trekken. Er moet worden ingezet op intensief 
overleg met gemeentebesturen voor het kunnen realiseren van projecten. De 
ruimtelijke ordening en de waterhuishouding moeten in onderlinge relatie worden 
ontwikkeld. Op basis van ervaring en deskundigheid adviseert HHSK over de 
mogelijkheden voor een duurzaam watersysteem. De laatste jaren is het inzicht 
gegroeid dat op een duurzamer wijze met het stedelijk waterbeheer dient te worden 
omgegaan, mede gezien de klimaatveranderingen. Aandachtspunten voor het 
duurzame stedelijk waterbeheer zijn het minimaliseren van wateroverlast, het 
realiseren van voldoende waterberging waarbij zoveel mogelijk een ecologische 
inrichting wordt nagestreefd, het verantwoord afkoppelen van verhard oppervlak en 
het voorkomen van diffuse verontreinigingen door toepassing van duurzame 
bouwmaterialen.  
 
De visie is uitgewerkt in een concreet maatregelenplan: 
 
- Het woongenot, de belevingswaarde en de recreatieve mogelijkheden op en in het 

water voor burgers nemen toe; 
- De waterkwaliteit voldoet tenminste aan de algemene milieukwaliteitseisen; 
- Het waterhuishoudkundig systeem kent goede aan- en afvoermogelijkheden, 

waarbij de doorspoelbaarheid en de mogelijkheid om onder normale 
omstandigheden het waterpeil binnen zekere marges te handhaven, voldoende 
worden gewaarborgd; 

- Het watersysteem is zo ingericht dat het de ontwikkeling van biologisch gezond 
water bevordert. 

 
Voor ontwikkelingen is het waterbeheerplan van HHSK 2010 – 2015 van het 
hoogheemraadschap van belang. Ontwikkelingen gaan vaak gepaard met een toename 
van het verharde oppervlak. In het waterbeheerplan van HHSK 2010 – 2015 is 
beschreven hoe het hoogheemraadschap omgaat met het bergen van 
oppervlaktewater bij een toenemende verharding van het oppervlak. In zijn 
algemeenheid geldt verder dat voor aanpassingen aan het bestaande 
waterhuishoudingsysteem bij het Hoogheemraadschap vergunning dient te worden 
aangevraagd op grond van de Keur. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanleg van 
overstorten, van de hemelwaterafvoer op het oppervlaktewater, het dempen en 
graven van water en het aanbrengen van verhard oppervlak. De Keur maakt het 
mogelijk dat het Hoogheemraadschap haar taken als waterkwaliteits- en 
kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. 
 
In het kader van dit initiatief heeft ten behoeve van de watertoets op 7 december 
2011 telefonisch overleg plaatsgevonden met het Hoogheemraadschap Schieland en 
de Krimpenerwaard, afdeling vergunningen.  
 
Compensatie wateroppervlak 

Het wettelijk kader wordt gevormd door de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard. 
Indien door de realisatie van het initiatief een toename van het verhard oppervlak van 
meer dan 500 m2 plaatsvindt, moet hiervoor een watervergunning worden aan-
gevraagd en zal wateroppervlak worden gecompenseerd. De bepaling van de toename 
van het verhard oppervlak is afhankelijke van de definitieve terreininrichting en wordt 
op basis van het definitief ontwerp bepaald.  
 
Afvalwater 

Voor de nieuwbouw zal een gescheiden afvalwater en hemelwaterafvoersysteem 
worden aangelegd. De afvalwaterafvoer wordt onder vrij verval aangesloten op de 
bestaande aansluiting op het gemeenteriool.  
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Hemelwater 

Voor de nieuwbouw zal een gescheiden afvalwater en hemelwaterafvoersysteem 
worden aangelegd. De afvoer van het schoon regenwater (van daken en verharding) 
geschiedt door middel van lozing op het nabij gelegen oppervlaktewaterlichaam. Ten 
behoeve van het lozen op open water worden uitsluitend niet uitlogende materialen 
toegepast. 
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6 Milieu 

6.1 Beleid 

Algemene doelstelling op het beleidsterrein milieu van de stadsregio Rotterdam is het 
bevorderen van een leefbare regio met de nadruk op veiligheid, duurzaamheid en een 
gezonde leefomgeving. 

6.2 Milieueffect rapportage 

De centrale doelstelling van het instrument milieueffectrapportage is het milieubelang 
een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. De basis van de milieueffectrapportage 
wordt gevormd door de EU Richtlijn m.e.r. De richtlijn is van toepassing op de 
milieueffectbeoordeling van openbare en particuliere projecten die aanzienlijke 
gevolgen voor het milieu kunnen hebben. De Europese regelgeving is in de 
Nederlandse wetgeving onder andere geïmplementeerd in de Wet milieubeheer (verder 
Wm) en in het Besluit milieueffectrapportage 1994. In de bijlagen behorende bij het 
Besluit m.e.r. zijn de merplichtige activiteiten (de C-lijst) en de 
merbeoordelingsplichtige activiteiten (de D-lijst) beschreven. 
In dit plan zijn geen activiteiten opgenomen die voorkomen op de zogenoemde C-lijst 
van het Besluit m.e.r. Bovendien hebben de ontwikkelingen vanwege de beperkte 
omvang geen (grote) negatieve effecten op het milieu. Op grond van bovenstaande is 
dit plan niet m.e.r.- beoordelingsplichtig en daarmee ook niet m.e.r.-plichtig. 

6.3 Milieuzonering 

Goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkómen van hinder en gevaar. Door bij 
nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelastende 
activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen) kan dit 
gerealiseerd worden. Ook de nieuwbouw van de Bouman kliniek wordt aangeduid als 
gevoelige functie. Zowel de nieuwbouw van de Bouman kliniek als de omliggende 
functies hebben een eigen milieuzonering.  
 
Volgens de richtafstandentabel van de door VNG uitgegeven brochure “Bedrijven en 
milieuzonering” bedraagt de milieuzonering van de nieuwbouw (de grootste afstand) 
30 m. De nieuwbouw, een psychiatrisch kliniek, wordt ten behoeve van het gebruik 
van deze tabel, in de categorie “gezondheidszorg en welzijn” gelijkgesteld aan de 
milieuzonering van een ziekenhuis of verpleeghuis.  
 
De locatie beschouwende liggen aan de oostzijde, de eerste rij woningen op circa 75 m 
afstand van de gevel van de nieuwbouw. Aan de zuidzijde ligt een school en een 
kantoren/bedrijventerrein op circa 85 m afstand van de gevel van de nieuwbouw. 
Geconcludeerd kan worden dat binnen de milieuzonering van de kliniek geen milieu-
gevoelige functies liggen en dat de kliniek als gevoelige functie niet binnen de milieu-
zonering van de kantoren en bedrijven (10 m) en de school (30 m) ligt. 
 
Door de realisatie van de nieuwbouw wordt er een zeer beperkte toename verwacht 
van verkeer, dit betreft enkele tientallen motorvoertuigen per dag. 
 
De milieuzonering vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van dit initiatief. 

6.4 Geluid 

De nieuwbouw van de kliniek is een geluidgevoelige bestemming en valt binnen de 
toetsingszone van een of meerdere geluidbronnen. De kliniek is een psychiatrische 
instelling. De voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde zijn gerelateerd 
aan deze functie. Door Wolf Dikken adviseurs is ten aanzien van de deze geluid-
gevoelige bestemming een geluidsonderzoek uitgevoerd voor de volgende bronnen: 
- Prins Alexanderlaan; 
- Prins Constantijnweg; 
- Prins Pieter Christiaanstraat; 
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- Metrotraject 617. 
Het volledige onderzoek weg en railverkeerslawaai d.d. 13 januari 2012 is toegevoegd 
als bijlage II. 
 
In het onderzoek naar weg- en railverkeer wordt geconcludeerd dat in het jaar 2022 
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden op een deel van de 
oostgevel. 
 
De hoogst optredende geluidsbelasting wordt veroorzaakt door het wegverkeer op de 
Prins Constantijnweg en bedraagt 49 dB, na aftrek van 5 dB conform artikel 110 Wgh. 
Deze geluidsbelasting treedt op ter plaatse van de oostgevel.  
 
Het treffen van bronmaatregelen ter verlaging van de geluidsbelasting op de gevel is 
niet doeltreffend c.q. niet kostenefficiënt.  
 
Met deze GRO wordt een verzoek ingediend bij B&W om een hogere grenswaarde vast 
te stellen voor de gevels met een geluidsbelasting hoger dan 48 dB. Het DCMR draagt 
zorg voor de ter inzage ligging van het hogere waarde besluit.  
 
Opgemerkt wordt, dat bij het nadere ontwerp van het gebouw en de gevel, de 
karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van verblijfs-
gebieden voldoet aan de eisen van artikel 3.2 van het bouwbesluit. 

6.5 Luchtkwaliteit 

De luchtkwaliteit op de locatie Prins Constantijnweg 127-131 voldoet aan de normen 
die voor 2015 aan de concentraties NO2 en PM10 worden gesteld.  
 
Door de realisatie van de nieuwbouw wordt er een zeer beperkte toename verwacht 
van verkeer, dit betreft enkele tientallen motorvoertuigen per dag. De ontwikkeling 
van de nieuwbouw draagt hierdoor niet in betekende mate (NIBM) bij aan een 
verslechtering van de luchtkwaliteit. Een aparte toetsing aan de grenswaarden voor 
luchtkwaliteit is hiermee niet noodzakelijk.  
 
Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van de 
nieuwbouw van de kliniek. 

6.6 Bodem 

Een verkennend bodemonderzoek is d.d. 27 december 2011 uitgevoerd door Lankelma 
Geotechniek Zuid. Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de 
richtlijn zoals beschreven in de Nederlandse norm NEN 5740:2009 “Strategie voor het 
uitvoeren van verkennend bodemonderzoek”.  
 
In het rapport wordt geconcludeerd dat er vanuit bodemkwaliteitsoogpunt geen 
beperkingen zijn ten aanzien van de geplande uitbreiding.  
 
Het verkennend bodemonderzoek is toegevoegd als bijlage III. 

6.7 Externe veiligheid 

De kliniek is aan te duiden als een kwetsbare voorziening. De circulaire risiconormering 
gevaarlijke stoffen is daarmee van toepassing. Gevaarlijke stoffen worden vervoerd 
over autosnelwegen en het spoor. Er worden beperkingen gesteld aan het ruimte-
gebruik binnen de veiligheidszone, die voor deze transportroutes geldt. Er hoeven in 
principe geen beperkingen aan het ruimtegebruik te worden gesteld in het gebied dat 
op meer dan 200 meter van een route of tracé voor gevaarlijke stoffen ligt. Op enige 
afstand van de kliniek zijn de volgende routes voor gevaarlijke stoffen aanwezig: 
- De afstand van de locatie tot de A16 bedraagt circa 1,5 km; 
- De afstand van de locatie tot de A20 bedraagt 2,0 km; 
- De afstand van de locatie tot het spoor bedraagt circa 4,8 km. 
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De kliniek ligt op meer dan 750 m van routes of tracés waarover het transport van 
gevaarlijke stoffen plaatsvindt, waardoor externe veiligheid in het kader van de 
ruimtelijke ontwikkeling niet relevant is. Een berekening van het plaatsgebonden risico 
en groepsrisico is niet noodzakelijk 
 
Advies VRR 

In het vooroverleg heeft de VRR met betrekking tot dit plan geen relevante 
veiligheidsaspecten geconstateerd. Het advies van de VRR is aan deze GRO 
toegevoegd als bijlage I.  
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6.8 Flora en Fauna 

 
In het kader van deze GRO is inzichtelijk gemaakt of beschermde natuurwaarden in 
het plangebied aanwezig zijn en welke betekenis die hebben voor de verdere 
uitvoering. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt of er negatieve effecten te verwachten 
zijn op beschermde gebieden.  
 
Gebiedsbescherming 

Het plangebied ligt niet in een gebied dat is aangewezen in het kader van de natuur-
beschermingswet 1998. Het dichtstbijzijnde gebied ligt op een afstand van bijna 3 km 
en betreft de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) waarin de IJssel meandert. Op meer 
dan 3 km van het plangebied is gelegen het Natura 2000-gebied ‘Oude Maas’. Dit 
Natura 2000-gebied bestaat uit een aanwijzing als een Habitatrichtlijngebied. 
Aangezien het onderzoeksgebied geen directe relatie heeft met de EHS en het Nature 
2000-gebied zijn negatieve effecten uit te sluiten. 
 
Soortenbescherming 

Het bureau Stadsnatuur Rotterdam heeft voor de stad Rotterdam verspreidingskaarten 
opgesteld. Deze verspreidingskaarten, ingedeeld in kilometerhokken, zijn opgesteld op 
basis van telgegevens. Opgemerkt dient te worden dat de kaarten geen volledig beeld 
geven, maar wel een goede indruk geven van de rijkdom aan flora en fauna in 
Rotterdam. Op basis van de verspreidingsgegevens worden de volgende conclusies per 
soort getrokken.  
 
Zoogdieren 

Van de zoogdieren worden in Rotterdam met name de vleermuizen regelmatig 
geïnventariseerd, met name door de Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland, Zoogdier-
vereniging VZZ en P. van Dalen. De kennis over het voorkomen van muizen en andere 
soorten grondgebonden zoogdieren is beperkt; alleen over de aan- of afwezigheid 
kunnen uitspraken worden gedaan. 
 
Er zijn geen broedplaatsen van vleermuizen op het terrein of in het te slopen gebouw 
bekend. De huidige inrichting van het terrein is niet aan te duiden als een mogelijke 
habitat voor het voorkomen van zoogdieren. 
 
Vogels 

De afgelopen jaren zijn grote delen van Rotterdam onderzocht op broedvogels, zowel 
door vrijwilligers, Natuur- en Vogelwacht 'Rotta', Stichting Landschapsonderhoud 
Rotterdam als SOVON Vogelonderzoek Nederland. Dit heeft sinds 1999 geresulteerd in 
een lijst van bijna 125 soorten. Er zijn geen gegevens beschikbaar middels de 
verspreidingskaarten. 
 
Alle vogels zijn beschermd in het kader van de Vogelrichtlijn en de Flora- en Faunawet. 
Met broedvogels kan in het algemeen relatief eenvoudig rekening worden gehouden 
door eventuele kap- en sloopwerkzaamheden niet uit te voeren in de broedtijd (circa 
maart tot en met juli), indien concreet broedgevallen aanwezig zijn. Op deze wijze zijn 
geen belemmeringen vanuit de Flora- en Faunawet aan de orde. 
 
Amfibieën en reptielen 

Het aantal in Rotterdam voorkomende soorten amfibieën en reptielen is beperkt. In de 
stad zelf komen alleen algemene soorten voor. In Hoek van Holland echter kunnen ook 
de Zandhagedis en de Rugstreeppad worden aangetroffen. Naar verwachting zal deze 
laatste ook in de (noordelijke) stadsrand van Rotterdam op kunnen duiken. 
 
De locatie bevindt zich niet in Hoek van Holland of de noordelijke stadsrand. Daarnaast 
is de locatie grotendeels verhard en bevinden er zich geen waterpartijen. Het voor-
komen van beschermde amfibieën en reptielen kan worden uitgesloten.  
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Vissen 

Vrijwel alle in Nederland voorkomende zoetwatersoorten kunnen in Rotterdam worden 
aangetroffen in de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg. 
 
De locatie is echter niet gelegen in de nabijheid van de Nieuwe Maas en de Nieuwe 
Waterweg. Op deze wijze zijn geen belemmeringen vanuit de Flora- en Faunawet aan 
de orde. 
 
Insecten en ongewervelden 

Aan de hand van de verspreidingsgegevens van onder andere de libellen, vlinders en 
sprinkhanen kan worden geconcludeerd dat op de locatie geen beschermde soorten 
voorkomen. Op deze wijze zijn geen belemmeringen vanuit de Flora- en Faunawet aan 
de orde. 
 
Planten 

In de verspreidingsgegevens van bureau Stadsnatuur zijn uitsluitend kranswieren 
opgenomen. Deze soorten doen zich niet voor in het plangebied. Daarnaast is de 
locatie grotendeels verhard en bevinden er zich geen bijzondere tuininrichting of 
waterpartijen in het gebied. Het voorkomen van beschermde plantensoorten kan 
worden uitgesloten.  
 
Conclusie 

Op basis van het voorgaande wordt geconstateerd, dat in het plangebied geen 
beschermde soorten voorkomen en dat het plangebied ook geen potentiële habitat 
biedt voor een aantal (algemene) beschermde soorten en of soorten zoogdieren die 
zijn vermeld in categorie 1.  
 
In de Flora- en Faunawet is een zorgplicht opgenomen. Dit houdt in dat voorafgaand 
aan de ingreep alle maatregelen dienen te worden getroffen om nadelige gevolgen op 
flora en fauna voor zover mogelijk te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. 
Deze zorgplicht geldt altijd en voor alle soorten, ook als er ontheffing of vrijstelling is 
verleend.  
 
Uit het voorgaande volgt geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling. 

6.9 Geur 

De locatie ligt niet binnen een stankcirkel van een bedrijf of voorziet zelf in een 
realisatie van een stankcirkel. Nader onderzoek in het kader van geurhinder is niet aan 
de orde. 

6.10 Energie en duurzaam bouwen 

De nieuwbouw van de kliniek betreft de uitbreiding op een bestaande aansluiting. Het 
aansluiten op industriële restwarmte is daarmee mogelijk, maar geen verplichting.  
 
Vanuit het Programma Duurzaam van de gemeente Rotterdam wordt ingezet op 
duurzaamheidsmaatregelen zoals het beperken van energiegebruik en het doen van 
duurzame investeringen.  
 
In het verlengde van dit Programma wordt een energieonderzoek uitgevoerd dat moet 
uitwijzen of het aansluiten op industriële restwarmte de voorkeur geniet boven een 
eigen gasaansluiting. Dit onderzoek wordt in de ontwerp-fase van de kliniek 
uitgevoerd. Tevens zal in dit energieonderzoek het treffen van voorzieningen voor het 
duurzaam opslaan en opwekken van energie (warmte koude opslag) worden 
betrokken. De terugverdientijd van de investering is daarin een belangrijk aspect. 
 
Daarbij dient bij het ontwerp van de kliniek rekening te worden gehouden met de 
vigerende EPC-eis. Voor de kliniek geldt een EPC-eis van 1,0. In de nader in te dienen 
aanvraag bouwvergunning zal worden aangetoond, dat wordt voldaan aan de gestelde 
eisen vanuit het bouwbesluit en zullen eventuele, uit het energieonderzoek volgende, 
duurzaamheidsmaatregelen worden toegelicht.  
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Naast een duurzaam energieconcept wordt ten aanzien van het materiaalgebruik ook 
aandacht besteed aan het toepassen van uitsluitend duurzaam geproduceerde 
materialen waardoor het belasten van het milieu als gevolg van de bouw wordt 
beperkt. 

6.11 Kabels & leidingen 

Door middel van een zogenaamde KLIC-melding is informatie over de aanwezigheid 
van kabels en leidingen verkregen. 
 
Er zijn geen kabels en leidingen aangetroffen welke de realisatie van de nieuwbouw 
belemmeren of het noodzakelijk maken, leidingtrace’s te verleggen.  

6.12 Molenbiotoop 

Volgens de cultuur historische atlas van de provincie Zuid-Holland ligt het plangebied 
niet in een molenbiotoop. 

6.13 Bezonning & uitzicht 

In de directe nabijheid van de kliniek is geen omliggende bebouwing aanwezig, die 
door de realisatie van de nieuwbouw uit het oogpunt van bezonning en uitzicht 
negatieve effecten zal ondervinden van de ontwikkeling.  

6.14 Windhinder 

De nieuwbouw heeft een beperkte bouwhoogte van drie bouwlagen. In de directe 
nabijheid van de kliniek is geen omliggende bebouwing aanwezig, die door de 
realisatie van de nieuwbouw uit het oogpunt van windhinder negatieve effecten zal 
ondervinden van de ontwikkeling.  

6.15 Lichthinder 

De nieuwbouw bevindt zich, evenals de bestaande gebouwen, in de nabijheid van 
voetbalvelden. In verband met het voorkomen van hinderlijke uitstraling van de 
verlichting van de voetbalvelden op de nieuwbouw worden afschermende maatregelen 
overwogen.  
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7 Financiële uitvoerbaarheid 

 
Zorgaanbieders die zowel AWBZ-zorg als ZVW-zorg als forensische zorg leveren, 
ontvangen voor de AWBZ-zorg de nieuwe kapitaallastenvergoeding volgens de NZa-
beleidsregel CA-300-494 en CA-300-496. Voor de curatieve GGZ en forensische zorg 
blijft vooralsnog de Beleidsregel kapitaallasten bestaande zorgaanbieders (oftewel de 
nacalculatie) van toepassing. 
 
Uitgangspunt van deze beleidsregels is dat per patiënt kapitaalslasten voor de huis-
vesting worden vergoed. De hoogte van deze kapitaalslast is afhankelijk van het soort 
verblijf en het behandelprogramma wat de patiënt krijgt. De dekking voor de 
kapitaalslasten van het vastgoed is dus afhankelijk van de bezettingsgraad van de 
kliniek en de mix van opgenomen patiënten. BoumanGGZ heeft een business case 
opgesteld, waarin de kapitaalslasten voor de totale huisvesting op het terrein van de 
kliniek zijn uitgezet tegen de te verwachten patiëntenpopulatie. Uit deze business case 
blijkt dat er voldoende inkomsten uit de kapitaalslastenvergoeding komen om de 
jaarlijkse vastgoedlasten te dekken.  
 
Uit de deelonderzoeken in deze GRO blijkt geen noodzakelijkheid tot het treffen van 
bijzondere voorzieningen om het plan te laten voldoen aan de wet- en regelgeving. De 
aanvullend te treffen maatregelen om de gevel te laten voldoen aan de eisen aan de 
karakteristieke geluidwering zijn naar verwachting zeer beperkt. De financiële haal-
baarheid wordt hiermee niet negatief beïnvloed. 
 
Voor de realisatie van de nieuwbouw zal BoumanGGZ met Stadsontwikkeling 
Rotterdam een privaatrechtelijke overeenkomst sluiten, waarin wordt vastgelegd dat: 
- De erfpacht overeenkomstig de voorwaarden uit de erfpachtakte wordt aangepast; 
- BoumanGGZ de begeleidingskosten van de gemeente Rotterdam zal voldoen voor 

het begeleiden van het ruimtelijke ordeningstraject; 
- Eventuele aanpassingskosten voor infrastructurele werken voor rekening van 

BoumanGGZ zijn; 
- En dat eventuele planschade voor risico en rekening BoumanGGZ is.  
 
Op basis van de huidige gegevens is de financiële haalbaarheid voor de realisatie van 
de kliniek aangetoond. 
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8 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

 
De Bouman kliniek is sinds 1999 operationeel op de Prins Constantijnweg 127-131. Bij 
de oprichting van de kliniek is destijds overleg gevoerd met het wijkteam van de deel-
gemeente en omwonenden. 
 
In het kader van deze ruimtelijke ordeningsprocedure en de daarop volgende aanvraag 
bouwvergunning organiseert BoumanGGZ in samenwerking met het wijkteam van de 
deelgemeente, voorafgaand aan het in procedure gaan van deze aanvraag, een 
informatieavond voor omwonenden en belanghebbenden, waarbij deze worden 
geïnformeerd over de uitbreidingsplannen van de Bouman kliniek.  
 
Voor het vaststellen van het besluit tot handelen in strijd met het bestemmingsplan en 
de afgifte van de bouwvergunning zullen de gebruikelijke uitgebreide respectievelijke 
reguliere procedures worden gevolgd, waarbij belanghebbenden in de gelegenheid 
worden gesteld zienswijze in te dienen en eventueel bezwaar te maken.  
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9 Planning & Procedure 

 
De nieuwbouw voor de kliniek dient in het laatste kwartaal 2014 in gebruik te worden 
genomen. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van het ontwerp. Na het 
gereed komen van het ontwerp wordt de aanvraag omgevingsvergunning voor de 
activiteit bouwen worden ingediend. De ambitie en noodzaak zijn om, zo snel als dat 
alle besluitvorming het toelaat, te starten met bouwen.  
 
Voor de procedure wordt de volgende planning*, voor de omgevingsvergunning met 
betrekking tot handelen in strijd met het bestemmingsplan, voorgesteld: 
 
Onderdeel Periode 

Vooroverleg met (deel)gemeente en overlegpartners Januari 2012 - maart 
2012 

GRO definitief April 2012 
Publicatie ontwerp besluit Begin mei 2012 
Publicatie vaststellen besluit * Augustus 2012 

Inwerkingtreding besluit * Medio september 2012 
 
*Uitgaande van een procedure zonder ingediende zienswijze en bezwaren. 
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BIJLAGE I, Reacties uit vooroverleg 
 
1. Gemeentewerken Rotterdam, BOOR, d.d. 7 februari 2012; 
2. DCMR d.d. 12 maart 2012; 
3. Provincie Zuid Holland d.d. 13 maart 2012; 
4. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 28 maart 2012; 
5. Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, d.d. 29 maart 2012. 
 

BIJLAGE II (separaat toegevoegd) 
Onderzoek weg- en railverkeerslawaai d.d. 13 januari 2012, R810003aaA0,  
Wolf Dikken adviseurs. 
 

BIJLAGE III (separaat toegevoegd) 
Verkennend bodemonderzoek locatie aan de Prins Constantijnweg 127-131 in 
Rotterdam, Lankelma Geotechniek Zuid d.d. 27 december 2011. 
 


