
 

Toelichting  

Bestemmingsplan “Kern 

Ouderkerk aan den IJssel” 
 

Planstatus:   vastgesteld 

Datum:   16 september 2010 

Plan identificatie:  NL.IMRO.0644.BP1021OU001-VG01 

  

 



Toelichting bestemmingsplan Kern Ouderkerk aan den IJssel  II 

Inhoudsopgave toelichting       Blz. 

1. Inleiding 2 

1.1 Aanleiding 2 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 2 

1.3 Doel van het plan 2 

1.4 Vigerende bestemmingsplannen 2 

1.5 Bij het plan behorende stukken 3 

2. Bestaande situatie 4 

2.1 Ligging in groter verband 4 

2.2 Historische context 4 

2.3 Ruimtelijke en functionele structuur 8 

3. Beleidskader 13 

3.1 Rijksbeleid 13 

3.2 Provinciaal beleid 17 

3.3 Regionaal beleid 20 

3.4 Gemeentelijk beleid 21 

4. Randvoorwaarden 27 

4.1 Bodemkwaliteit 27 

4.2 Luchtkwaliteit 27 

4.3 Milieuzonering 28 

4.4 Geluidsaspecten 30 

4.5 Industrielawaai 32 

4.6 Externe Veiligheid 32 

4.7 Kabels en leidingen 34 

4.8 Leefomgevingskwaliteit en duurzaamheid 34 

5. Water 36 

5.1 Waterbeleid 36 

5.2 Bestaande situatie 40 

5.3 Watertoets 41 

6. Planbeschrijving 43 

6.1 Wonen 43 

6.2 Bedrijven 43 

6.3 Maatschappelijk 43 

6.4 Infrastructuur 44 

6.5 Groen en water 44 

6.6 Ontwikkelingen 44 

7. Juridische aspecten 45 

7.1 Planvorm 45 

7.2 Toelichting op de bestemmingen 46 

8. Uitvoerbaarheid 50 

8.1 Economische uitvoerbaarheid 50 

8.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 50 

8.3 Handhavingsaspecten 50 

9. Inspraak en overleg 52 

9.1 Inspraak 52 

9.2 Overleg 52 

9.3 Zienswijzen 52 

9.4 Ambtshalve aanpassingen 52 

 

Bijlagen 



Toelichting bestemmingsplan Kern Ouderkerk aan den IJssel  III 

1. Milieukundig advies Kern Ouderkerk aan den IJssel 

2. Inspraak- en vooroverlegrapportage voorontwerp-bestemmingsplan Kern Ouderkerk aan den 

IJssel 

3. Ambtshalve wijzigingen 

4. Zienswijzennota ontwerp-bestemmingsplan Kern Ouderkerk aan den IJssel 

 

 



 

Toelichting bestemmingsplan Kern Ouderkerk aan den IJssel  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2. Kern Ouderkerk aan den IJssel met planbegrenzing 

Afbeelding 1. Gemeente Ouderkerk 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Voor het grondgebied van de gemeente Ouderkerk geldt een groot aantal bestemmingsplannen. 

Hiervan zijn meerdere ouder dan tien jaar en niet meer actueel. De opzet en bestemmingsmethodiek 

van deze bestemmingsplannen verschilt onderling. Hierdoor zijn voor één samenhangend ruimtelijk-

functioneel gebied vaak uiteenlopende regelingen van kracht.  

 

Tevens zijn de maatschappelijke normen, over wat in een bestemmingsplan vastgelegd dient te 

worden, de afgelopen jaren gewijzigd en zijn de in de geldende bestemmingsplannen gehanteerde 

systematieken inmiddels gedeeltelijk achterhaald
1

. Dit leidt tot ongewenste situaties voor zowel de 

gemeente als burgers en andere belanghebbenden. Daarnaast zijn de bestemmingsplannen inmiddels 

niet altijd meer in overeenstemming met de werkelijkheid door nieuwe ontwikkelingen die zich in het 

plangebied hebben voorgedaan als gevolg van verleende vrijstellingen of wijzigingen.  

 

Tenslotte is in de Wet ruimtelijke ordening vastgesteld dat een bestemmingsplan tenminste eenmaal in 

de tien jaren moet worden herzien. De raad van de gemeente Ouderkerk heeft besloten tot een 

actualisatie en uniformering van de geldende en vaak „oude‟ bestemmingsregelingen voor de 

dijklinten, de kernen en het buitengebied. Het betreft een juridisch-technische herziening, waarin 

geaccordeerde ontwikkelingen zoveel mogelijk worden meegenomen. Met een actuele 

bestemmingsregeling kunnen kostbare en tijdrovende procedures zoveel mogelijk worden voorkomen 

en zal minder ambtelijke capaciteit nodig zijn. Daarnaast hebben belanghebbenden meer 

rechtszekerheid en kan de gemeente beter optreden tegen ongewenste ontwikkelingen. 

 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 

Onderhavig bestemmingsplan is enkel van toepassing op de kern Ouderkerk aan den IJssel. Ouderkerk 

aan den IJssel is de meest zuidelijk gelegen kern binnen de gemeente Ouderkerk. De begrenzing van 

het plangebied is tot stand gekomen door de vigerende bestemmingsplannen, als ook op basis van de 

naastgelegen vigerende bestemmingsplannen, zoals IJsseldijk West in het zuidwesten en IJsseldijk 

Noord 2005 in het noordoosten.  

 

In het noordwesten wordt het plangebied begrensd door de Hollandsche IJssel en in het zuidoosten 

door de Tiendweg Oost/West. De begrenzing aan de oostzijde wordt gevormd door de overgang naar 

het open veenweidegebied. De open strook langs de Zijdeweg vormt de westelijke begrenzing.  

Op nevenstaande pagina is de begrenzing opgenomen. 

 

1.3 Doel van het plan 

Het te actualiseren bestemmingsplan zal een adequate, handhaafbare regeling bevatten die is 

afgestemd op de actuele eisen van beleid en beheer en op basis waarvan een bouwvergunning kan 

worden verleend.  

 

Het gaat om een overwegend consoliderend (behoudend) bestemmingsplan. Nieuwe ontwikkelingen 

worden in deze aanpak slechts meegenomen, voor zover ze hun eigen planologische procedure 

volledig hebben doorlopen. Ten aanzien van een tweetal locaties (wijzigingsgebieden) worden nieuwe 

ontwikkelingen onder voorwaarden mogelijk gemaakt.  

 

1.4 Vigerende bestemmingsplannen 

De in het bestemmingsplan begrepen gronden zijn thans in het volgende plan geregeld: 

                                                   

 

1

 Per 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Een belangrijk onderdeel van deze gewijzigde wet is dat 

bestemmingsplannen aan een bepaalde gestandaardiseerde systematiek moeten voldoen. 

Afb.1 Ligging plangebied 
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 bestemmingsplan “Dorpskern”, vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 1981 en 

goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij besluit van 14 april 1982; 

 bestemmingsplan “1
e

 partiële herziening, Bakwetering”, vastgesteld door de gemeenteraad op 

23 februari 1984, en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij besluit van 

2 januari 1985; 

 bestemmingsplan “2
e

 partiële herziening, Kalverstraat”, vastgesteld door de gemeenteraad op 

16 december 1982, en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij besluit 

van 3 januari 1984; 

 bestemmingsplan “Dorp- Kerkweg”, vastgesteld door de gemeenteraad op 22 april 1993, en 

goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij besluit van 31 augustus 1993; 

 bestemmingsplan “partiële herziening, Winkelcentrum”, vastgesteld door de gemeenteraad op 

1 februari 2001, en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij besluit van 

18 mei 2001; 

 bestemmingsplan “Zelling Ouderkerk Centrum”, vastgesteld door de gemeenteraad op 13 

december 2001, en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij besluit van 

28 maart 2002. 

 bestemmingsplan “Geer en Zijde”, vastgesteld door de gemeenteraad op 19 februari 2004, en 

goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij besluit van 14 september 2004. 

 

 

1.5 Bij het plan behorende stukken 

Bij het nieuwe bestemmingsplan “Kern Ouderkerk aan den IJssel” is, net zoals bij de overige plannen in 

de gemeente Ouderkerk, gekozen voor de methodiek van een gedetailleerd plan. Door diverse 

flexibiliteitbepalingen wordt echter binnen de plankaders ruimte geboden voor ontwikkelingen in de 

toekomst, zonder dat de aan het plan te verbinden rechtszekerheid voor burgers en gemeente in het 

geding komt. Het bestemmingsplan bestaat uit de volgende planonderdelen: 

 

 Verbeelding: Op de verbeelding zijn de bestemmingen in het plangebied weergegeven. Deze 

bestemmingen zijn gerelateerd aan de in de planregels opgenomen juridische regeling. 

 

 Regels: In de regels is het gebruik van de binnen het plangebied aangegeven gronden, opstallen en 

ander gebruik van de gronden juridisch geregeld. Per bestemming is aangeven wat er binnen die 

bestemming mogelijk en/of toegestaan is. 

 

 Toelichting: In de toelichting worden de aan het plan ten grondslag liggende gedachten en de 

uitkomsten van eventueel uitgevoerde onderzoeken opgenomen.  
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2. Bestaande situatie 

2.1 Ligging in groter verband 

Het plangebied bevindt zich tegen de gemeentegrens aan tussen de gemeente Nederlek en Ouderkerk. 

De kern Ouderkerk ligt ten noorden van de kern Krimpen a/d IJssel. Aan de overzijde van de IJssel 

bevindt zich de kern Capelle aan den IJssel, van de gelijknamige gemeente. 

 

2.2 Historische context 

Occupatiegeschiedenis - Algemeen 

De IJsseldijk vormt een belangrijke structuurlijn in de gemeente Ouderkerk. Het gebied dankt haar 

bestaan aan deze dijk, vanwege het feit dat het achterliggend weidegebied droog bleef en beschermd 

tegen het rivierwater. Naast deze waterkerende functie heeft de dijk vooral ook in ruimtelijk opzicht 

een grote betekenis. Deze dijk vormt samen met de rivier een continue factor in de gemeente 

Ouderkerk. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De IJsseldijk werd aangelegd om de laag gelegen Krimpenerwaard te beschermen tegen de Hollandsche 

IJssel. De dijk fungeert tevens als de belangrijkste verkeersroute in het gebied. Het achterliggende 

veenweidegebied wordt gekenmerkt door een zogenaamde slagenverkaveling: een verkavelingpatroon 

van lange, smalle kavels die min of meer haaks op de dijk zijn gesitueerd en zich uitstrekken vanaf de 

dijk tot ver in het veengebied. De kavels worden van elkaar gescheiden door kavelsloten en door 

(voormalige) vlieten en molenboezems, die sterk in breedte variëren en doorlopen tot aan de dijk langs 

de Hollandsche IJssel. Op deze manier ontstond een zo kort mogelijke afwateringsweg. Op de kop van 

de lange, smalle stroken ontgonnen land werd meestal een hofstede gebouwd. 

Afbeelding 3. Structuur Ouderkerk aan den IJssel en omgeving 
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Occupatiegeschiedenis – Kern Ouderkerk aan den IJssel 

Ouderkerk aan den IJssel is een typisch Zuidhollands dijkdorp aan de Hollanse IJssel. De dorpskern 

heeft zich ontwikkeld op de plaats waar de Kerkweg, die de toegang vormt tot de Krimpenerwaard, 

uitkomt op de Dorpsstraat (het verlengde van de IJsseldijk). Hier werd in de 15
e

 eeuw de kerk gesticht 

waaraan het dorp zijn naam ontleent. Het karakter van de oude kom wordt bepaald door de 

geconcentreerde lintbebouwing met als monumentaal middelpunt de kerk. 

 

De voornamelijk agrarische lintbebouwing die langs de dijk ontstond verdichtte zich ter plaatse van de 

aansluiting op de Kerkweg, een op een oorspronkelijke polderkade aangelegde verbindingsweg met 

het achterland. 

 

 

 

Kerkweg 

De Kerkweg ontleent zijn naam aan de kerk, die werd gesticht ter plaatse van de aansluiting van de 

landweg op de dijk. Later ontwikkelde zich ook een lintbebouwing langs deze Kerkweg. Ook nu nog is 

dit lint een karaktervol structuurelement.  

 

Samen met het karakteristieke dijklint ontstaat hier een T-structuur. Deze T-structuur is kenmerkend 

voor vele dijkdorpen in de “Waarden”. De bebouwing staat merendeels in het talud van de dijk; 

naarmate men verder van het centrum verwijderd is worden de afstand tussen de bebouwing groter. 

 

Dorpsstraat 

De Dorpsstraat is het verlengde van de IJsseldijk en daarmee het dijklint van de kern Ouderkerk aan 

den IJssel. De Dorpsstraat heeft zowel functioneel als ruimtelijk een zeer gevarieerd karakter. Naast 

woningen zijn er winkels, kantoren, bedrijven, horecagelegenheden en openbare voorzieningen 

gevestigd.  

Cultuurhistorische waarden en archeologie 

In het beleid van de provincie Zuid-Holland is de kartering en toekomstverkenning van de 

cultuurhistorische waarden in de provincie een belangrijk thema. Deze waarden, samengevat met de 

term Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS), bestaan uit nog aanwezige historisch-

(steden)bouwkundige, historisch landschappelijke en archeologische objecten, structuren en gebieden. 

Het doel van deze kartering en toekomstverkenning is het mogelijk maken van een integraal 

(samenhang met diverse beleidsvoornemens) en gebiedsgericht (d.w.z. direct gericht op de 

cultuurhistorische waarden en hun omgeving) monumentenbeleid.  

 

Afbeelding 4. T-structuur Dorpsstraat - Kerkweg 
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Als nieuwe bestemmingsplannen worden opgesteld,  dient rekening gehouden te worden met de in de 

bodem aanwezige archeologische waarden. Voor delen die binnen een lage trefkans vallen zijn bij 

nieuwe ontwikkelingen geen consequenties ten aanzien van archeologie. Bij nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen binnen delen die in een redelijke tot grote en zeer grote trefkans vallen dient in kaart 

te worden gebracht in hoeverre archeologische waarden gevaar lopen en hoe hiermee omgegaan wordt 

tijdens de uitvoering van het project. Bij nieuwe initiatieven die met grondverzet gepaard gaan, zal in 

die gevallen altijd voorafgaand archeologisch vooronderzoek uitgevoerd moeten worden.  

 

Op grond van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland kan worden geconcludeerd dat voor 

nagenoeg het gehele plangebied een lage kans is op archeologische sporen. Enkel de dorpskern, daar 

waar de Kerkweg uitkomt op de Dorpsstraat, is een hoge archeologische trefkans. In dit plan is 

hiervoor dan ook een dubbelbestemming opgenomen. Dit bestemmingsplan heeft een conserverend 

karakter. Indien er zich in de toekomst ontwikkelingen plaatsvinden binnen de op de verbeelding 

aangegeven dubbelbestemming „Waarde–Archeologie – 1‟met een oppervlakte groter dan 50 m² en een 

diepte groter dan 50 cm dan is archeologisch onderzoek nodig. Voor het gebied met een redelijk tot 

grote trefkans (middelhoog) is een aanlegvergunningstelsel opgenomen.  

 

 

In de kern Ouderkerk aan den IJssel zijn ook enkele MIP-panden en rijksmonumenten aanwezig. Ook is 

er sprake van beeldbepalende lintbouwing langs de Dorpsstraat. Deze lintbebouwing dient qua 

karakter en schaal behouden te worden. Om dit karakter te beschermen is een aanduiding opgenomen 

op de verbeelding. Hieronder is een overzicht gegeven van de MIP-panden en rijksmonumenten: 

 

Rijksmonumenten  Karakteristieke bebouwing 

Dorpsstraat 11, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 34   Dorpsstraat 36, 38, 39, 52, 57, 61 

Kalverstraat 1  Kalverstraat – Wilhelminaboom 

IJsseldijk Noord 1  Kerkweg 12 – 14 

  IJsseldijk Noord 2, 10, 12 (begraafplaats) 

  IJsseldijk West 4 
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2.3 Ruimtelijke en functionele structuur 

Wonen 

Er is sprake van een tweezijdige lintbebouwing in twee richtingen: de bebouwing langs de Dorpsstraat, 

met loodrecht daarop de bebouwing langs de Kerkweg. De als zodanig ontstane T-structuur is 

kenmerkend voor vele dijkdorpen in de “Waarden”. De bebouwing staat merendeels in het talud van de 

dijk. Naarmate men verder van het centrum verwijderd is, wordt de afstand tussen de bebouwing 

groter. 

 

Historische kern / Kerkweg 

De gebieden ten zuiden van de Dorpsstraat en aan beide zijde van de Kerkweg zijn voor het overgrote 

deel pas na de 2
e

 wereldoorlog ontwikkeld. Met name in het begin van de 70-er jaren is de kern sterk 

uitgebreid. 

 

Het gebied rondom de Dorpsstraat heeft zowel functioneel als ruimtelijk een zeer gevarieerd karakter. 

Naast woningen zijn er winkels, kantoren, bedrijven, horecagelegenheden en openbare voorzieningen 

gevestigd. Ook de verschijningsvorm van de bebouwing draagt sterk bij aan het gemêleerde karakter. 

Het materiaalgebruik, de hoogten en de schaal van de verschillende panden is eveneens zeer divers. 

 

 

De verkaveling is geënt op de Kerkweg en daarmee is de basis gelegd voor de stedenbouwkundige 

betekenis van deze weg als de secundaire “ruggegraat” van het dorp (primaire ruggegraat is de 

Dorpsstraat). Karakteristiek voor dit lint zijn de veelal kleine, soms vrijstaande, soms in blokjes-van-

twee gebouwde woningen (geschakeld) uit het begin van deze eeuw.  

 

 

 

Planmatige uitbreidingen 

Tot de 2
e

 wereldoorlog concentreerde de bebouwing van de kern zich langs de twee hierboven 

genoemde linten. Pas na de 2
e 

 wereldoorlog worden de eerste uitbreidingen gerealiseerd. 

 

De planmatige uitbreidingen (zie afbeelding „verdeling woongebieden) hebben één gemeenschappelijk 

kenmerk: de herkenbaarheid van het historische ontginningspatroon in diverse verkavelingen. Dit 

ontginningspatroon van lange smalle stroken land afgewisseld door watergangen, haaks op de dijk 

heeft geleid tot een sterk orthogonale structuur van uitbreidingen. 

Figuur 1. Foto's Dorpsstraat 

Figuur 2. Foto’s Kerkweg 
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Elke uitbreiding kan zich daarnaast ook onderscheiden van de overige uitbreidingen. 

 

De eerste grote uitbreiding (planmatige uitbreiding I) is gebouwd in de jaren ‟60. Het betreft 

voornamelijk sociale woningbouw gebouwd in rijen. De meeste woningen hebben een ondiepe maat. 

De uitbreiding is gerealiseerd voordat de suburbanisatie grote vormen begon aan te nemen. Het zijn 

dan ook de echte “Ouderkerkers” die hier voornamelijk wonen. 

 

De tweede grote groei (planmatige uitbreiding II) is tot stand gekomen in de jaren ‟70. De meeste 

woningen hebben een grotere diepte dan de woningen in de eerste uitbreiding. De tweede planmatige 

uitbreiding kan opgesplitst worden in twee delen, een westelijk deel (bomenbuurt) en het oostelijke 

deel (vogelbuurt). In de vogelbuurt zijn met name duurdere woningen aanwezig zoals twee-onder-één-

kap-woningen en geschakelde woningen. 

 

Het woongebied tussen de Bakwetering en de Abelenlaan (planmatige uitbreiding III) heeft een ander 

karakter dan de hiervoor genoemde uitbreidingen. Feitelijk is het meer een inbreiding van een gebied 

dat tussen de oude structuur van de dijk en de nieuwe uitbreidingen ligt. Het gebied wordt gekenmerkt 

met een “losse” verkaveling; de woningblokken staan als het ware in het groen.  

 

De planmatige uitbreiding IV is gerealiseerd in 1986. Dit woongebied ligt ver van het centrum en heeft 

nauwelijks raakvlakken met de overige bebouwing van de kern. Door de aanwezigheid van de 

hoogspanningsleiding wordt het woongebied in twee gesplitst. Het noordelijke deel kent een vrij 

geconcentreerde bebouwing in de vorm van rijenwoningen. Het zuidelijke deel heeft een open 

structuur in de vorm van vrijstaande woningen. Hierdoor ontstaat een geleidelijke overgang tussen de 

bebouwing en het aangrenzende open veenweidelandschap. Door de schuine ligging van de 

hoogspanningsleiding ontstaat hier een afwijking van het orthogonale patroon.  

 

Recente uitbreidingen 

Vanaf 2001 is de zelling Ouderkerk Centrum tot stand gekomen. Dit gebied is het terrein van een 

voormalige houtzagerij. Midden jaren ‟50 besloot men de zellingen langs de Hollandsche IJssel te 

verhogen voor onder andere de bouw van woningen en bedrijven. Eind 1995 werden particulieren 

initiatieven ontplooid om woningbouw tot stand te brengen op de Zelling Ouderkerk Centrum. Dit is 

voor de gemeente aanleiding geweest om een ontwerpstudie voor dit gebied uit te voeren. Aan het 

waterfront zijn woningen gecreëerd welke uitgerust zijn met terrassen aan het water. Door het 

oorspronkelijk ontginnings- en bebouwingspatroon aan te houden als verkavelingsrichting ontstaat een 

zaagtand-vormige verkaveling. Op de locatie van de voormalige Houtzaagmolen is als landmark een 

appartementengebouw gesitueerd.  

 

In het zuiden is de uitbreiding genaamd Geer & Zijde gelegen. Dit gebied is tot stand gekomen 

omstreeks 2005. De ruimtelijke karakteristieken van het plan zijn grotendeels bepaald door 

randvoorwaarden die voortvloeide uit de fysieke beperkingen van de bodem, hoogspannings- en 

rioolpersleiding en de aanleidingen van het landschap. Ook in Geer en Zijde is geïnspireerd op het 

bestaande slagenlandschap van sloten en langgerekte percelen. Haaks op het slotenpatroon ligt een 

ontmoetings- en speelplek met daarbij aan het brede water en in het verlengde van de Zijdeweg, een 

appartementengebouw. Op deze wijze ontstaat een eenvoudig basispatroon, waarop de 

ontsluitingslaan en de ontmoetingsplek aan het water de bijzondere elementen vormen. 

 

De meeste recente uitbreidingen bevinden zich naast het huidige sportterrein (De Boezem en 

Parkzicht). Deze twee terreinen behoorden voorheen bij dit sportterrein. Binnen de kern Ouderkerk a/d 

IJssel was behoefte aan uitbreiding. Ook nabij Burgemeester Neestraat zijn langs de ijsbaan 

appartementen gerealiseerd. Binnen de bebouwingscontour zijn nagenoeg geen inbreidingslocaties 

aanwezig waardoor het huidige sportterrein ruimte heeft moeten inleveren.  
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Bedrijven en voorzieningen 

Basisvoorzieningen als winkels, basisscholen, medische voorzieningen, een bejaardencentrum, 

sportvoorzieningen en sociaal-culturele voorzieningen zijn in de kern aanwezig maar hebben een 

zuiver locale functie. Voor grootschaliger voorzieningen is de oriëntatie vooral gericht op het 

nabijgelegen Krimpen a/d IJssel en grotere centra van Rotterdam, Gouda en Capelle a/d IJssel. De 

belangrijkste concentratie van winkels en/of centrumvoorzieningen bevindt zich aan de Dorpsstraat 

rondom de aansluiting met de Kerkweg en aan de Wetering. Aan de Kerkweg bevinden zich ook nog 

enkele verspreid liggende winkels en bedrijfjes. Ook liggen verspreid in de kern enkele 

maatschappelijke voorzieningen zoals een scholen, kerk en een begraafplaats. 
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Verkeer 

De kern wordt ontsloten door de Abelenlaan en Burg. Neetstraat (kern-ontsluiting). De hoofdrichting 

van de verkavelingen in de diverse buurten loopt parallel aan het ontginningspatroon, de Dorpsstraat 

en de Kerkweg. Dit is dan ook de interne hoofdontsluiting van de kern. De belangrijkste “wijk-

ontsluitingswegen” komen uit op de Kerkweg of de kern-onstluitingsweg. Met betrekking tot het 

openbaar vervoer is een busverbinding aanwezig tussen de kernen Krimpen aan de IJssel, Rotterdam en 

Gouda.  
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Groen en Water 

In het westen wordt de kern begrensd door de rivier de IJssel.  Evenwijdig aan de IJssel loopt op afstand 

van 60 tot 100 meter van de dijk (Dorpsstraat) de Bakwetering, die een belangrijke 

waterhuishoudkundige functie heeft voor het verzamelen van kwelwater en polderwater en transport 

naar de gemalen. Deze wetering vormt een herkenbaar element binnen het dorp.  

 

Opvallend is dat de 1
e

 planmatige uitbreiding (1) en het westelijke gedeelte van de 2
e

 uitbreiding (2a, 

bomenbuurt) in tegenstelling tot de andere uitbreidingen minder toebedeeld zijn met openbaar groen. 

Desondanks hebben deze buurten door de kleinschaligheid, de smalle straatprofielen en de groene 

voortuinen, een vriendelijk en aangenaam karakter. 

 

De vogelbuurt (het oostelijke gedeelte van de 2
e

 planmatige uitbreiding, 2b) kent groenvoorzieningen 

van groter formaat. En ook de derde uitbreiding (3) is een gebied waar de woningblokken als het ware 

in het groen staan. Hier wordt het water en de groene oevers van de Bakwetering het woongebied 

binnengehaald.  

 

Uitbreiding vier (4) wordt gekenmerkt door een open groenstrook. Deze groenstrook is noodzakelijk 

omdat hier niet gebouwd mag worden in verband met een hoogspanningsleiding die dwars door het 

gebied loopt. Dit is ook terug te zien bij de recente uitbreiding Geer en Zijde (5). In beide gebieden 

vervult de groenstructuur een wezenlijk rol in de stedenbouwkundige opzet. Enerzijds ter versterking 

van de interne structuur en anderzijds als overgang naar het omringende landschap. 

 

1 

2a 

2b 

3 

4 

5 
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3. Beleidskader 

 

In dit hoofdstuk komt het actuele beleid aan bod met een ruimtelijke component die van belang kan 

zijn voor dit bestemmingsplan. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in rijksbeleid, provinciaal beleid, 

regionaal en gemeentelijk beleid. Per beleidsstuk staat de betekenis van het beleidsdocument voor dit 

bestemmingsplan beschreven. 

 

3.1 Rijksbeleid 

Nota Ruimte 

Bijna een jaar na vaststelling door het kabinet is een aangepaste Nota Ruimte op 17 april 2005 door de 

Tweede Kamer aangenomen. Hierin staat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van 

Nederland en de ruimtelijk bijdrage op de volgende punten:  

 versterking van de internationale concurrentiepositie; 

 bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland; 

 borging en ontwikkeling van belangrijke ruimtelijke waarden;  

 borging van de veiligheid. 

 

Door de haperende economie wil het kabinet met de Nota Ruimte zoveel mogelijk de ruimtelijke 

knelpunten voor economische groei wegnemen. De ondertitel van de nota luidt: „Ruimte voor 

ontwikkeling‟, waarmee het accent verschuift van „toelatingsplanologie‟ naar „ontwikkelingsplanologie‟. 

De ruimte hiervoor willen ze scheppen door uit te gaan van het motto „decentraal wat kan, centraal wat 

moet‟.  

 

Afbeelding 5. Uitsnede Nota Ruimte - verstedelijking 
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Het plangebied valt in de Nota Ruimte binnen het Nationaal Stedelijk Netwerk „Randstad Holland‟ en 

het Nationale Landschap „het Groene Hart‟. Het Groene Hart vormt een integraal onderdeel van 

Randstad Holland. De kernkwaliteiten van de waarden (waaronder de Krimpenerwaard) zoals het 

verkavelingspatroon, het groene karakter van de beplante dijken en kades en de grote mate van 

openheid, dienen behouden te blijven en waar nodig te worden versterkt. Hierbinnen zal ook de 

toeristisch-recreatieve betekenis moeten toenemen. Nieuwe ontwikkelingen zijn onder andere 

afhankelijk van de landschappelijke kwaliteiten in het gebied. Met betrekking tot nieuwe 

woonbebouwing wordt binnen het nationale landschap uitgegaan van migratiesaldo nul. Samen met de 

gemeente zal de provincie de verstedelijkingsmogelijkheden bepalen in het landelijk gebied. Binnen 

het Groene Hart zijn geen grootschalige verstedelijkingslocaties, bedrijventerreinen of nieuwe 

grootschalige glastuinbouwlocaties en nieuwe grootschalige infrastructurele projecten toegestaan.  

 

 

Delen van de Krimpenerwaard maken tevens deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In de 

EHS worden natuurgebieden onderling verbonden door ecologische verbindingszones, om zo een 

netwerk van natuurgebieden tot stand te brengen. Het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit 

in tal van sectoren (onder meer landbouw, toerisme en water) is een belangrijke doelstelling. Het 

kabinet doet dit vanuit het besef dat natuur en landschap een essentiële bijdrage leveren aan een 

leefbare en duurzame samenleving. De Hollandsche IJssel maakt onderdeel uit van de EHS. Ten oosten 

van het plangebied ligt een andere EHS die enkele uitlopers in de vorm van groene verbindingen naar 

de Hollandsche IJssel heeft.   

Nota Mobiliteit 

Het nationale verkeers- en vervoersbeleid is vastgelegd in de Nota Mobiliteit. Deze nota bouwt voort op 

de goede punten van het NVVP, maar heeft nadrukkelijk een eigen agenda. Om die reden én om 

verwarring met de oude nota te voorkomen, is besloten de naam Nationaal Verkeers- en Vervoersplan 

te veranderen in Nota Mobiliteit. Deze nota gaat uit van het standpunt “Mobiliteit mag, maar niet altijd 

en overal”. Goede bereikbaarheid wordt als een voorwaarde gezien en er wordt gestreefd naar een 

optimalisering van de betrouwbaarheid van het verkeerssysteem (weg, water, spoor en lucht).  

 

Afbeelding 6. Uitsnede Nota Ruimte - Ecologische Hoofdstructuur 
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Een goede (landelijke) infrastructuur is van groot belang voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling 

van Nederland. Waar nodig zal de infrastructuur dan ook worden uitgebreid om ruimtelijk en 

economische ontwikkelingen te ondersteunen. Het gebruik van ruimte voor wonen, werken, recreatie 

en infrastructuur neemt met name toe in de Randstad. Goede verbindingen zijn cruciaal  voor de 

ontwikkeling van de Randstad als een samenhangend geheel. In dat kader wordt dan ook ingezet op 

een efficiënter gebruik van de bestaande infrastructuur (verbetering van wegen, openbaar vervoer en 

de overstapmogelijkheden tussen de diverse vervoersmiddelen) zodat mede in relatie tot de 

toekomstige mobiliteitsgroei, het gewenste bereikbaarheidsniveau van de Randstad en de omliggende 

gebieden kan worden behaald.  

 

Nota Belvedère 

De Nota Belvedère, een gezamenlijk beleidsstuk van de ministeries van LNV, OC&W en VROM (1999), is 

opgesteld vanuit de gedachte om de cultuurhistorische identiteit sterker richtinggevend te laten zijn 

voor de inrichting van de ruimte. In de nota is een visie op de samenhang tussen cultuurhistorie en 

ruimtelijk beleid opgenomen. Het doel is tweeledig; verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving 

en behoud van het cultureel erfgoed. De Krimpener- en Lopikerwaard zijn aangewezen als speciale 

aandachtsgebieden met grote cultuurhistorische waarden. De waarden vormen wat betreft landschap 

en schaal één geheel en vormen het grootst aaneengesloten veenweidegebied van Nederland. De 

karakteristieke lange en smalle kavels van het slagenlandschap zijn typerend voor de cope-

ontginningen van het veen. Het veenweidelandschap wordt gezien als fysieke drager met als specifieke 

kenmerken de visuele openheid en weidsheid. In het rivierbedijkingslandschap zijn de rivierdijken, 

karakteristieke lintbebouwing en dijkmagazijnen belangrijke cultuurhistorische waarden. 

 

In de toekomst is een betere inbreng van de cultuurhistorische waarden (onder andere het 

verkavelingspatroon, het slotenstelsel en de visuele openheid) bij landinrichting en natuurontwikkeling 

noodzakelijk om de waarden in stand te houden.  

 

Nationaal Milieubeleidsplan 4 

In de kabinetsnota Nationaal Milieubeleidsplan 4 uit 2001 wordt het te voeren milieubeleid tot 2030 

uiteengezet. Het NMP4 wil een eind maken aan het afwentelen van milieulasten op de generaties na 

ons en op mensen in arme landen. Volgens het NMP4 moet het lukken binnen dertig jaar te zijn 

overgestapt naar een duurzaam functionerende samenleving. Om deze ambitie te bereiken zijn 

systeeminnovaties nodig. De hiermee beoogde realisering van duurzaamheid is onder andere gericht 

op: 

 emissies, energie en mobiliteit: omschakeling naar een duurzame energiehuishouding; 

 biodiversiteit en natuurlijk hulpbronnen: omschakeling naar een duurzaam gebruik; 

 beleidsvernieuwing stoffen; 

 beleidsvernieuwing externe veiligheid; 

 beleidsvernieuwing milieu en gezondheid; 

 vernieuwing van het milieubeleid voor de leefomgeving. 

 

Belangrijke element uit dit Nationaal Milieubeleidsplan is het streven naar het in kaart brengen van de 

bodemkwaliteit in Nederland en de beperking van het aanbod verontreinigde grond.  

 

Flora- en Faunawet 

De Flora- en Faunawet heeft als doel zeldzame en in het wild voorkomende plant- en dierensoorten in 

stand te houden. De wet bevat ook de implementatie van de soortenbeschermingsbepalingen van de 

Vogel- en Habitatrichtlijn. Het doel van de Vogelrichtlijn is het bieden van bescherming en 

ontwikkelingsperspectief voor leefgebieden van zeldzame en bedreigde vogelsoorten en bescherming 

van alle vogelsoorten. De Habitatrichtlijn richt zich op de instandhouding van “natuurlijke habitats” en 

“wilde flora en fauna”.  

 

Op grond van de Flora- en faunawet gelden algemene verboden tot het verwijderen van beschermde 

plantensoorten van hun groeiplaats, het beschadigen, vernielen, wegnemen, of verstoren van 
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voortplantings- of vaste rustplaatsen of verblijfsplaatsen van beschermde diersoorten of het opzettelijk 

verontrusten van een beschermde diersoort. Deze verboden gelden niet alleen voor de zeldzame, maar 

voor alle in het wilde levende plant- en diersoorten. Wanneer in een bepaald gebied activiteiten 

plaatsvinden die een bedreiging kunnen vormen voor beschermde diersoorten moet een ontheffing 

worden aangevraagd. Dit is zeker het geval wanneer in het betreffende gebied dieren voorkomen die 

op de Rode Lijst van bedreigde soorten staat.  

 

In een bestemmingsplan moet rekening worden gehouden met de bepalingen uit bovenstaande wet. 

Het plangebied van bestemmingsplan “Kern Ouderkerk aan den IJssel” ligt niet in een 

beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn. Het plangebied maakt ook geen onderdeel uit van 

een beschermd gebieden in het kader van de Habitatrichtlijn. Er zijn dan ook geen verdere eisen die 

gesteld worden vanuit de flora en faunawetgeving.  

 

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dient in kaart te worden gebracht of er mogelijk beschermde 

plant- en/of diersoorten ter plaatse in het geding zijn. 

 

Verdrag van Malta 

In 1998 heeft het parlement het Europese Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch 

erfgoed goedgekeurd. Dit zogeheten Verdrag van Malta voorziet in een beperking van de risico‟s op 

aantasting van cultureel erfgoed. Dit kan door het archeologisch erfgoed zoveel mogelijk in 

oorspronkelijke vindplaats te bewaren en door de integratie van archeologie in de ruimtelijke ordening. 

 

Met de Invoering van het verdrag van Malta binnen de Monumentenwet zal archeologie een 

prominentere rol krijgen binnen de ruimtelijke ordening. Met de wetswijziging wordt archeologie dus 

voortaan een verplicht en onlosmakelijk onderdeel van het ruimtelijke besluitvormingsproces. In de 

planvormingfase bepalen rijk, provincies en gemeenten welke archeologische waarden in het geding 

zijn. Voor het bestemmingsplan betekent dit concreet het volgende: 

 de gemeenteraad dient bij de vaststelling van bestemmingsplannen rekening te houden met de in 

de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten; 

 in een bestemmingsplan kan in het belang van de archeologie een aanlegvergunningstelsel 

worden opgenomen. Zowel de aanvrager van een aanlegvergunning als de aanvrager van een 

reguliere bouwvergunning kunnen langs de weg van het bestemmingsplan de verplichting krijgen 

tot het laten uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek. Zonodig kunnen aan de 

aanlegvergunning en de bouwvergunning planregels worden verbonden ter bescherming van de 

archeologische waarden. 

 

Afbeelding 7. Ligging beschermde gebieden. 
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Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dient in kaart te worden gebracht of archeologische waarden 

gevaar lopen en hoe hiermee omgegaan wordt tijdens de uitvoering van het project. 

 

3.2 Provinciaal beleid 

Provinciale Structuurvisie 

Op 2 juli 2010 hebben provinciale staten van de provincie Zuid-Holland de Provinciale Structuurvisie en 

de Verordening Ruimte vastgesteld. In de Provinciale Structuurvisie staat hoe de provincie samen met 

haar partners wil omgaan met de beschikbare ruimte. Met de structuurvisie werkt de provincie aan een 

vitaal Zuid-Holland, met meer samenhang en verbinding tussen stad en land. Hierdoor is in Zuid-

Holland goed wonen, werken en recreëren voor iedereen binnen handbereik. De provincie onderscheidt 

vijf hoofdopgaven: 

 aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel 

 duurzame en klimaatbestendige deltaprovincie 

 divers en samenhangend stedelijk netwerk 

 vitaal, divers en aantrekkelijk landschap 

 stad en land verbonden. 

Ook de instrumenten van de provincie komen in de structuurvisie aan de orde. De provincie ordent op 

kaarten, ontwikkelt programma‟s en projecten, agendeert zaken en laat onderzoek uitvoeren. Zij stuurt 

op hoofdlijnen door kaders te stellen en het lokale bestuur ruimte te geven bij de ruimtelijke inrichting. 

Deze aanpak sluit aan bij de nieuwe stijl van besturen: „Lokaal wat kan, provinciaal wat moet.‟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Hollandsche IJssel heeft daarin de aanduidingen „Water‟ en „Provinciale Vaarweg‟. De kern is 

aangeduid als „Stads- en dorpsgebied‟. Binnen dit gebied, dat is gebaseerd op de 

bebouwingscontouren, is verstedelijking toegestaan. Onder verstedelijking wordt hierbij verstaan: het 

realiseren van woongebieden, alsmede van daaraan gelieerde bestemmingen zoals parkeerplaatsen, 

sportvoorzieningen, zorgvoorzieningen, openbaar groen, volkstuinen, oppervlaktewater, 

begraafplaatsen en dergelijke. De bebouwingscontouren vormen een uitdaging en stimulans voor de 

gemeenten om te streven naar intensivering van het ruimtegebruik en naar verbetering van de kwaliteit 

van het binnen de bebouwingscontouren liggende stedelijke gebied.  

 

De bebouwingscontour omvat een groter gebied dan de plangrens van voorliggend bestemmingsplan. 

Het gedeelte ten westen van de kern Ouderkerk aan den IJssel is niet meegenomen in het 

Afbeelding 8. Functiekaart provinciale structuurvisie 

http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/thema_ruimtelijke_ontwikkeling_wonen/visieopzuidholland.htm
http://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/thema_ruimtelijke_ontwikkeling_wonen/visieopzuidholland.htm
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bestemmingsplan. Dit gebied betreft namelijk een bedrijventerrein is reeds opgenomen in het 

naastgelegen bestemmingsplan “Bedrijventerrein Abelenlaan”. 

 

Verordening Ruimte 

De verordening bevat algemene regels in de zin van artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening. De 

consequenties van algemene regels voor de ruimtelijke ordeningspraktijk is groot. Nieuwe 

bestemmingsplannen en projectbesluiten moeten in overeenstemming zijn met de (nog in werking te 

treden) verordening. De inhoud van de algemene regels moet dus door gemeenten in acht worden 

genomen. Ook geldt er een plicht tot aanpassing van bestaande bestemmingsplannen en 

beheersverordeningen. Gemeenten moeten deze binnen één jaar, dan wel binnen een bij de 

verordening gestelde andere termijn in overeenstemming met de algemene regels brengen. 

 

Het instrument algemene regels heeft een andere doorwerking en andere consequenties dan het 

voorheen geldende beleid (Regels voor Ruimte) en de als besluit aan te merken concrete 

beleidsbeslissingen in streekplannen. Van beleid kan, mits goed gemotiveerd, worden afgeweken en 

tegen concrete beleidsbeslissingen stond rechtsbescherming open. Van algemene regels valt, tenzij 

daarin uitzonderingen of ontheffingen zijn opgenomen, niet af te wijken zonder aanpassing van de 

verordening.  

 

Voor het plangebied zijn de regels ten aanzien van de bebouwingscontouren essentieel. In de regel is 

verstedelijking (bijna alles wat wordt gebouwd) buiten de bebouwingscontouren niet toegestaan. Er 

gelden uitzonderingen o.a. voor „ruimte voor ruimte‟, nieuwe landgoederen en vrijkomende agrarische 

bebouwing. Voorts dienen uitbreidingsmogelijkheden voor al bestaande stedelijke functies buiten de 

contouren te worden beperkt. Ook is opgenomen dat gedeputeerde staten de contouren kunnen 

aanpassen ten behoeve van het “in- en uitdeuken”. Daarnaast gelden enkele specifieke uitzonderingen. 

Tevens is voorzien in een ontheffingsmogelijkheid in geval van gebiedsgerichte toepassing van „ruimte 

voor ruimte‟, “rood voor groen” en voor omvangrijke intensieve dagrecreatie. 

Een ander belangrijk punt is de bescherming van primaire en regionale waterkeringen. Concreet 

betekent dit dat zowel voor de kernzone als de beschermingszone van een waterkering een 

beschermende regeling moeten worden opgenomen. 

 

Beleidsplan Groen, Water en Milieu 2006-2010 

Het provinciaal milieubeleid is vastgelegd in het Beleidsplan Groen, Water en Milieu 2006-2010. Het 

doel van het beleid is het voorkomen van nieuwe milieuproblemen en het saneren van bestaande 

knelpunten. Sleutelbegrippen daarin zijn „duurzaamheid‟ en „kwaliteit van de leefomgeving‟. In dit 

beleidsplan legt de provincie een sterke nadruk op de ontwerpende opgave om milieuproblemen in de 

toekomst te voorkomen en door meer aandacht voor de omgevingskwaliteit wil zij de belangen 

benadrukken van een aantrekkelijk, gevarieerd en concurrerend woon- en werkklimaat in Zuid-Holland, 

met een ruime keuze aan recreatiemogelijkheden en een rijke natuur. Er wordt gestreefd naar het 

terugdringen van luchtverontreiniging, faciliteren van duurzame mobiliteit, openhouden van de groene 

ruimte rond de steden, vergroten van het waterbergend vermogen en duurzaam bouwen. Om dit te 

verwezenlijken krijgt het water- en milieubeleid een meer sturende rol in ruimtelijke en economische 

ontwikkelingen. De provincie continueert haar gevoerde beleid van saneren en beheren maar zet 

bovendien in op de ontwerpende opgave om daarmee milieuproblemen in de toekomst te voorkomen.  

 

Om de kwaliteit van de omgeving duurzaam te verbeteren krijgt het milieu- en waterbeleid een meer 

sturende rol in de ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Het beleidsplan geeft de hoofdlijnen 

hiervan aan. Door in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen wil de provincie voorkomen dat 

handelingen van vandaag ten koste gaan van de milieukwaliteit van morgen. De basis van 

duurzaamheid wordt mede gelegd door de ruimtelijke inrichting. Een goede ruimtelijke inrichting 

draagt bij aan het voorkomen van milieuproblemen en biedt mogelijkheden de omgevingskwaliteit te 

verbeteren. Bij het bepalen van de uitgangspunten voor een duurzame ruimtelijke inrichting gaat het 

erom dat: 

 een gezond niveau milieuhygiëne en externe veiligheid wordt bereikt door onder meer een goede 

ruimtelijke inrichting; 
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 gewenste maatschappelijke ontwikkelingen worden gestimuleerd; 

 kansen worden benut voor een goede ruimtelijke situering van functies; 

 toekomstige, voor de duurzame ruimtelijke structuur noodzakelijke, ontwikkelingen niet worden 

geblokkeerd; 

 knelpunten met betrekking tot het water worden voorkomen en opgelost.  

 

Voor onderhavig plangebied zijn geen specifieke aandachtspunten en/of eisen gesteld. Bij nieuwe 

ontwikkelen dient getoetst te worden aan de richtlijnen conform het beleidsplan groen, water en 

milieu. 

Woonvisie Zuid-Holland ‘samenhang en samenspel’ 

In januari 2005 heeft de Provinciale Staten van Zuid-Holland de woonvisie vastgesteld. Een woning is 

een eerste levensvoorwaarde. Goed wonen bevordert het persoonlijke welbevinden, de kwaliteit van het 

samenleven en de sociale integratie van mensen. De provincie bouwt geen woningen; dat gebeurt op 

gemeentelijk niveau in samenwerking met woningbouwcorporaties en marktpartijen. De provincie heeft 

vooral de taak de lange termijn behoefte transparant te maken, zowel kwantitatief waar het de 

bouwproductie betreft, als kwalitatief waar het om de verschillende woonmilieus gaat. De provincie 

geeft door middel van ruimtelijke ordening aan waar gebouwd mag worden.  

 

De provincie heeft het volgende beleid dat zij graag met de regio‟s en gemeenten willen uitvoeren: 

1. Voorzien in de kwantitatieve woningbehoefte: 

a. Het woningtekort inlopen. Het tekort wordt in de periode 2005 - 2010 gereduceerd 

door de bouw van 16.700 extra woningen in de provincie Zuid-Holland; 

b. In de eigen woningbehoefte voorzien. Om in de totale eigen behoefte te voorzien 

dienen er 70.000 woningen gebouwd te worden tussen 2005 en 2010; 

c. Sloop en vervanging. Het aantal woningen dat gesloopt wordt zal vervangen moeten 

worden om de totale voorraad op peil te houden; 

d. Woningproductie verhogen. Er is een jaarlijkse productie van 22.300 woningen nodig 

om aan de woningbehoefte te voldoen; 

e. Gewenste productie per regio. De woningproductie in gebieden met een hoge 

dichtheid kan hoger worden dan in de landelijke gebieden; 

f. Lokale en regionale doorstroming bevorderen. Er dient vooral gebouwd te worden voor 

starters en senioren om de doorstroming te bevorderen; 

g. Ruimte bieden op uitleglocaties. Nieuwe woningen bouwen op uitleglocaties voor het 

goedkope en middeldure segment; 

 

2. Voorzien in de kwalitatieve woningbehoefte 

a. Bieden van differentiatie.  

b. Wonen en zorg. De huisvesting van ouderen dient efficiënter gekoppeld te zijn aan een 

regionale zorginfrastructuur; 

c. Streven naar 30% sociale woningbouw. De vraag naar woningen in de sociale sector is 

het hoogst; 

d. Bevorderen woningaanbod voor vermogenden. Buiten het stedelijk bundelingsgebied is 

ruimte voor 2500 woningen nodig. Deze dienen gerealiseerd te worden in combinatie 

met substantiële investeringen in het landschap (‟rood voor groen‟). 

 

Onderhavig bestemmingsplan betreft een conserverend plan waarbij de bestaande situatie wordt 

vastgelegd. Er worden dan ook geen nieuwe woningen toegevoegd. Indien er zich ontwikkelingen 

zullen voordoen, dient de provinciale woonvisie in acht te worden genomen om op die manier te 

kunnen blijven voldoen aan de kwalitatieve en kwantitatieve woningbehoefte. 
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3.3 Regionaal beleid 

Landinrichtingsplan en Raamplan 

De hoofddoelstelling van de herinrichting Krimpenerwaard uit april 1999 is het gebied te versterken 

door de inrichting te verbeteren, waarbij de functies landbouw en natuur op elkaar afgestemd zijn op 

een dusdanige manier dat landbouw, natuur en het landschap duurzaam kunnen functioneren. In het 

kader van de landinrichting zal in een aantal landbouwgebieden de drooglegging worden vergroot en 

in een aantal natuurgebieden verkleind. In het ontwerp-landinrichtingsplan wordt voorgesteld om op 

grote schaal scheiding van natuur en landbouw plaats te laten vinden. Door de scheiding kan elke 

functie zich optimaal ontwikkelen binnen de randvoorwaarden, die daarvoor in de betrokken gebieden 

gelden. De waterhuishouding is voor een groot deel bepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden van 

zowel natuur als de landbouw. De waterpeilen kunnen door de scheiding optimaal op de functie 

worden afgesteld; verhoging in de natuurontwikkelings- en reservaatsgebieden en verlaging in de 

gebieden die blijvend een landbouwkundige functie behouden. 

 

De Krimpenerwaard is een waterrijk, „klassiek‟ veenweidegebied met lange bebouwingslinten van 

waaruit lange, smalle kavels en sloten zich uitstrekken. Het gebied is al eeuwenlang in gebruik voor 

melkveehouderij en heeft nog steeds een herkenbare identiteit en eenduidig karakter. Dit 

cultuurhistorisch en waardevol agrarisch landschap wordt echter bedreigd. Problemen als 

bodemdaling, stijgende kosten van waterbeheer, kleiner wordende marges in de landbouw en natuur 

die onder de druk staat, worden steeds sterker merkbaar. In 1999 is het Raamplan voor de 

herinrichting, door GS is goedgekeurd. Dit plan bevat afspraken tussen samenwerkende overheden 

(gemeenten, provincie, hoogheemraadschap, landbouw- en natuurorganisaties) over de wijze waarop 

bovenstaande ontwikkelingen in stappen (modules) tegengegaan moeten worden. Inmiddels zijn twee 

modules goedgekeurd en gedeeltelijk uitgevoerd. De uitvoering van de landinrichting, waarvoor de 

Landinrichtingscommissie verantwoordelijk is, is echter gaan stagneren als gevolg van de volgende 

ontwikkelingen:  

 sterk gestegen uitvoeringskosten; 

 stagnatie in de grondverwerving; 

 melkveehouderijen ervaren steeds meer planologische en economische druk;  

 gewijzigd rijksbeleid met meer nadruk op voorkomen bodemdaling;  

 aanleg robuuste verbindingen; 

 een duurzame oplossing in plaats van een sterke peilverlaging; 

 tekort aan financiële middelen bij het rijk; 

 wijziging in financieringsstructuren; 

 een minder sterk versnipperde en complexe waterinfrastructuur. 

 

Veenweidepact 

Bovenstaande ontwikkelingen hebben geresulteerd in het herzien van het Raamplan en het tekenen van 

een intentieovereenkomst door betrokken overheden om te komen tot het Veenweidepact. Het 

Raamplan was uiteindelijk onvoldoende gericht op een duurzame inrichting van het gebied en een 

herbegrenzing van natuur- en landbouwgebieden in de Krimpenerwaard was echt noodzakelijk.  

 

Het Pact heeft ruimtelijk gezien de volgende doelstellingen: 

 behoud en ontwikkeling van het landschappelijk en cultuurhistorische waardevolle landschap met 

veehouderij als basis; 

 afstemmen ruimtelijke inrichting op de fysieke kenmerken van dit gebied met als uitgangspunten: 

het zoveel mogelijk beperken van bodemdaling, duurzaam waterbeheer en terugdringen 

versnippering waterinfrastructuur; 

 verbeteren fysieke infrastructuur voor de landbouw en verbeteren van omstandigheden voor 

agrarisch gebruik; 

 realiseren natuurprogramma uit Raamplan, benutten potentiële natuurwaarden en realiseren natte 

As tussen de Biesbosch en het IJsselmeer; 

 verbeteren voorzieningen voor recreanten uit het gebied en de stedelijke omgeving; 

 vergroten mogelijkheden meervoudig ruimtegebruik; 

 verbeteren van de milieu- en waterkwaliteit. 
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Bovenstaande kaart toont de ligging van de bestaande en nieuw te vormen natuurgebieden volgens het 

Veenweidepact. De begrenzing van de Krimpenerwaard is gelegen rondom de kern Ouderkerk aan den 

IJssel. Het natuurgebied ligt op enige afstand van de kern. Het Veenweidepact heeft dan geen 

consequenties voor onderhavig bestemmingsplan.   

 

3.4 Gemeentelijk beleid 

Visie Ouderkerk 

Op 31 maart 1994 is door de raad van de gemeente de visie Ouderkerk vastgesteld. Deze visie 

beschrijft een gewenste ontwikkelingsrichting ten aanzien van bedrijvigheid en woningbouw. Hierin 

wordt aangegeven dat nieuwe woningbouw geconcentreerd dient te worden bij de kernen Gouderak en 

Ouderkerk aan den IJssel. De woningbouw kan daarmee bijdragen aan het behoud van draagvlak voor 

de reeds aanwezige basisvoorzieningen in deze twee kernen en het intact houden van bestaande 

sociale structuren en daarmee samenhangen inwonertal en samenstelling.  

 

Om de ruimtelijke kwaliteit van het open polderlandschap en het beeld vanaf de dijk te beschermen is 

het niet wenselijk om verdere verdichting van de binnendijks gelegen bebouwingslinten buiten de 

kernen toe te staan. Deze bescherming geldt des te meer voor de nog aanwezige grote zichtlijnen 

tussen de linten. Alleen op plaatsen waar de kwaliteit in het verleden reeds is aangetast en nieuwbouw 

deze kwaliteit kan verbeteren kan overwogen worden vervangende nieuwbouw toe te staan.  

 

De bedrijvigheid in Ouderkerk is van oudsher sterk lokaal of regionaal gebonden. De gemeente 

Ouderkerk heeft in samenwerking met omliggende gemeenten de “Reactie Nota Beslispunten” 

opgesteld. Eén van de uitkomsten was dat uitgifte van bedrijventerreinen (weliswaar beperkt) 

noodzakelijk is. Redenen hiervoor zijn: 

 behoud van bedrijven die een belangrijke bijdrage leveren aan de locale economie; 

 milieuhinderlijke bedrijven gevestigd in de dorpskernen, de buitendijkse zones of het buitengebied 

de mogelijkheid bieden om te kunnen verplaatsen; 

 tegengaan van stijgende mobiliteit en werkloosheid door het behoud van werkgelegenheid dicht bij 

de kernen. 

 

Afbeelding 11. Uitsnede kaart ‘Natuurgebiedsplan Krimpenerwaard' 
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Binnen het bebouwde gebied zijn er voor de lange termijn nauwelijks locaties aanwezig voor 

woningbouw. Hooguit bij bijvoorbeeld bedrijfsverplaatsing uit de kern komen, gebiedjes beschikbaar 

komen voor de bouw van één of enkele woningen. Een verder ontwikkeling naar het zuiden is niet 

gewenst, omdat de afstand tot de meeste voorzieningen die aan de noodzijde van het dorp liggen, 

relatief groot wordt. Daarnaast vormen bestaande wegen (Tiendweg en Zijdeweg) een verkeersbarrière 

voor een nieuw woongebied. De Tiendweg vormt nu juist een mooie landelijke begrenzing van het dorp 

die het waard is beschermd te worden. Daarnaast vraagt het karakter van de Zijdeweg om 

landschappelijke, stedenbouwkundige en milieuhygiënische redenen om behoud van enige afstand 

tussen woonbebouwing en deze weg. Bovendien zijn er in het verleden afspraken gemaakt tussen het 

gemeentebestuur en de bewoners van het bestaande woongebied, dat het gebied tussen de wijk Dorp-

Kerkweg en de Zijdelweg niet bebouwd zal worden. Hierdoor zijn er enkel mogelijkheden tot verdere 

ontwikkeling aan de oostelijke rand van het dorp. 

 

Visie historisch centrum en havenfront Ouderkerk aan den IJssel
2

 

In mei 2005 is een visie opgesteld voor het gehele historische centrum en havenfront om een 

samenhangend toekomstbeeld voor de (middel)lange termijn (2015) te creëren. Met de visie wordt 

beoogd de gemeente een kader te bieden waarmee “problemen” gericht kunnen worden aangepakt. In 

de visie is een aantal bouwstenen gegeven die betrekking hebben op zowel de korte en de middellange 

termijn als de langere termijn: 

- Herstellen en/of uitbreiden van de Ouderkerkse verkaveling. De Watering daarbij hanteren als 

begrenzing van het dorpscentrum; 

- Realiseren van een kleinschalige openbare rivieroever (kade) en steigerpad, in combinatie met 

verplaatsing van het voet- en fietsveer; 

- Herinrichten openbare ruimte centrumgebied; 

- Koesteren en herontdekken historische centrumgebied Ouderkerk. 

 

De verschillende onderdelen uit dit project zullen als separaat project aangepakt worden. Echter 

gezamenlijk ontstaat pas een echt samenhangend en aantrekkelijk centrumgebied. In haar vergadering 

van 28 januari 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met de thans voorliggende plannen met 

betrekking tot het steiger, de afmeerpalen en de kade langs de Hollandsche IJssel. De lange drijvende 

steiger achter de Dorpstraat, die kon worden benut als wandelpromenade, is uit de plannen geschrapt. 

In onderhavig bestemmingsplan heeft dit plan een plek gekregen.  

Afbeelding 12. Ontwikkeling Havenfront  

 

                                                   

 

2

 Opgesteld door: Inbo Stedenbouwkundigen & landschapsarchitecten adviesburo BHM; mei 2005 
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Welstandsnota 

Op 24 juni 2004 is door de raad van de gemeente de welstandsnota vastgesteld. In het kader van de 

woningwet moet elke gemeente beschikken over een welstandsnota, waarin aangegeven wordt hoe de 

welstandsbeoordeling moet plaatsvinden en op basis van welke criteria. Die criteria kunnen zijn: 

situering, hoofdvormen, gevelaanzichten én materialisatie en detaillering van een bouwwerk. De 

afstemming op punten als kleurgebruik, bouwmassa en –type wordt van groot belang geacht. Door het 

toepassen van de nota wordt er meer samenhang gebracht in de welstandsbeoordeling en is de 

uitkomst van de bouwplanprocedure beter voorspelbaar. De welstandsnota is opgesteld vanuit de idee 

dat welstandsbeleid onderdeel moet zijn van een integraal gebiedskwaliteitsbeleid.  

 

De gemeente wil ervoor zorgen dat nieuwe gebouwen en bouwwerken passen bij de karakteristiek en 

kwaliteit van een gebied. De gemeente Ouderkerk onderscheidt drie niveaus van welstandstoezicht 

(algemene criteria): 

• BASIS niveau van welstand; 

• PLUS niveau van welstand; 

• BIJZONDER niveau van welstand. 

 

De niveaus van welstand geven een indicatie voor de mate van ontwerpvrijheid. De niveaus van 

welstand bepalen in hoofdlijnen de mate van gedetailleerdheid van de gebiedsgerichte criteria. 

 

Zoals op onderstaande afbeelding is te af te lezen zijn alle drie de niveaus aanwezig in de kern 

Ouderkerk aan den IJssel. Met name het gebied rondom de Dorpsstraat heeft bijzonder niveau van 

welstand. De Dorpsstraat is een beeldbepalend dorpslint met veel cultuurhistorisch relevante 

bebouwing. Hier geldt dan ook een strenger regime dan elders in de kern. Verder heeft het centrum en 

de Kerkstraat een Plus-niveau. Dit heeft te maken met de gevelaanzichten en belangrijke detailleringen 

van de bouwwerken. 

 

Naast de algemene criteria, welke een gebouw op zich beoordelen, bestaan er criteria die eisen stellen 

aan bouwwerken in relatie tot de omgeving van dat bouwwerk: de gebiedsgerichte criteria. In de kern 

Ouderkerk aan den IJssel zijn diverse deelgebieden aanwezig met elk eigen gebiedsgerichte criteria. 

 

 H4.1 Dorpse Dijklinten 

De Dorpsstraat in Ouderkerk aan den IJssel vormt twee gesloten wanden langs de dijk. Er zijn nog 

enkele kleine doorkijkjes naar het achtergebied terug te vinden in de gesloten bebouwingswand. Veel 

van de woningen zijn recht op de dijk gezet waardoor er geringe rooilijnverspringeningen ontstaan. 

Afbeelding 13. Welstandsbeleidskaart 
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 H4.3 Uitloper / buurtschap (Dijklint) 

In Ouderkerk aan den IJssel komen verschillende uitlopers van het dijklint voor. De uitlopers van de 

dijklinten zijn nog goed aanwezig in het landschap. De lange uitlopers vormen dichtbij de kernen 

aaneengesloten bebouwing en verder van de kern vrijstaande bebouwing. 

 

Gemalen in de uitlopers 

In de uitloper komt een gemaal voor, IJsseldijk Noord 10. Alle gemalen passen qua bebouwing bij de 

lintbebouwing. De gemalen liggen net achter de dijk. De gemalen zijn opgebouwd uit bakstenen. 

Opvallend is dat de hoofdgebouwen van de gemalen veelal uit meerdere  delen bestaat met een dubbel 

zadeldak. 

 

 H6.2 Uitlopers / buurtschap (Jong ontginngslint) 

Het polderlint, de Kerkweg, ligt haaks op het dijklint Dorpsstraat. De kleinschalige bebouwng is 

gesitueerd op de kop van de kavel, aan de weg. De bebouwing is divers, maar heeft een duidelijke 

richting. De woningen hebben veelal een bouwhoogte van 1 tot 1,5 bouwlagen met een variërende nok- 

en goothoogte. De woningen zijn veelal in de jaren „20/30 gebouwd en kenmerkend is de 

expressionistische architectuurstijl. 

  

 Planmatig ontworpen woongbieden (W-gebieden) 

Achter de historische structuren en aan de randen van de kernen zijn planmatig ontworpen 

woongebieden gebouwd.  Door de jaren heen zijn er verschillende typen planmatig ontworpen buurten 

en wijken gebouwd, die telkens weer nieuwe randen van kernen vormen. Binnen de bouwblokken en 

soms binnen straten en buurten bestaat een zekere mate van uniformiteit. 

 

W1.2 Woongebieden in stroken- en blokverkaveling (1945-1980) 

De Oranjewijk en de woningen aan de Burg. Neetstraat en de Dekkerstraat komen woongebieden voor 

in stroken- en blokverkaveling. Ze worden gekenmerkt door een grote gevarieerdheid aan bebouwing 

met een recht symmetrisch stratenpatroon. De woongebieden zijn in de jaren ‟50 en ‟60 gerealiseerd. 

De woningen liggen veelal aaneengesloten. Vaak liggen deze woningen in korte blokjes van maximaal 

6 woningen. De hoofdbebouwing bestaat overwegend uit 2 bouwlagen met een kap. 

 

W1.3 Woonerven (1970-1985) 

Ten zuiden van de polderlint Kerkweg is in de tweede helft van de twintigste eeuw langzaam een 

woongebied ontstaan. In de bebouwing is veel variatie aanwezig. De woningen zijn zowel traditioneel 

Afbeelding 14. Typologiekaart Welstand 
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vormgegeven als gebouwd vanuit forumgedachte. De bebouwing heeft een variërende nok- en 

goothoogte. De dakvlakken zijn overwegend doorlopend. 

 

W2 Individuele bouw 

Gebieden met individueel ontworpen, vooral vrijstaande gebouwen, hebben een beperkte 

samenhangende karakteristiek tussen cultuurhistorie, stedenbouwkundig concept en architectuurstijl. 

Deze gebieden zijn met name ontstaan aan randen van wijken en kernen.  

 

 Woongebieden met sterke architectuur kenmerken (A-gebieden)  

Binnen de planmatig ontworpen woongebieden zijn er bebouwingsclusters te onderscheiden met een 

sterke architectonische ensemblewaarde. Door de herkenbare samenhangende bouwstijl worden deze 

gebieden hoger gewaardeerd en verdienen daarmee vanuit welstandsoptiek extra aandacht. 

 

A7 Structuralisme (circa 1965-1985) 

Aan de Reigerlaan in de kern ligt een cluster bebouwing die een sterke structuralistische architectuur 

heeft. De geschakelde woningen vallen op door hun verschijningsvorm en materiaal- en kleurgebruik. 

 

A8 Modernisme (circa 1980-…) 

In Ouderkerk aan den IJssel is een sterke modernistische essemblewaarde aanwezig aan de 

Houtzaagmolen. De bebouwing heeft voor een verdichting van de kern aan het water gezorgd. 

 

 Werkgebieden en grootschalige publieke voorzieningen 

Veel werkgebieden en grootschalige publieke voorzieningen hebben van oudsher een band met een 

woonplaats of bepaald terrein. In de loop der jaren zijn de activiteiten op de terreinen vergroot of in 

veel gevallen veranderd. Door invloed van de omgeving zijn (be-drijfs)activiteiten verhuisd naar andere 

terreinen aan randen en nieuwe uitleggebieden van dorpen en steden. 

 

B3 Werkgebieden met weinig samenhang tussen stedenbouw en architectuur 

Het bedrijventerrein in Ouderkerk aan den IJssel is te karakteriseren als werkgebieden met weinig/geen 

kenmerkende architectuur. 

 

B4 Winkelcentrum 

Het winkelcentrum in Ouderkerk aan den IJssel is in de loop der jaren gegroeid. In de jaren 90‟ is het 

winkelcentrum compleet geherstructureerd. Dit centrum is gesitueerd op een prominente locatie in het 

hart van de kern onder aan de dijk. Deze gebouwenclusters kennen een geringe relatie met het uiterlijk 

van de bebouwing van de omliggende wijken en buurten. Het winkelcentrum kent een combinatie van 

winkels en appartementen. 

 

G3 Sportterreinen en recreatiegebieden  

De sportcomplexen hebben een (vrijwel) planmatige en rationele opzet. De bebouwing in deze 

gebieden bestaat onder meer kantines en kleedruimten. 

 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

Het voeren van een vergunningenbeleid voor de exploitatie van prostitutie is voor de gemeente het 

belangrijkste instrument om de exploitatie van prostitutie binnen de gemeente te beheersen en te 

regelen. Gemeenten kunnen dit vergunningenbeleid in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

opnemen. Aan de hand van hiervan kan worden beslist of de aanvrager van een vergunning daarvoor in 

aanmerking komt, en onder welke voorwaarden. 

 

Prostitutiebeleid 

Behalve het aanpassen van de APV is ook de toepassing van de Wro nodig. Met de inwerkingtreding van 

het wetsvoorstel tot opheffing van het algemeen bordeelverbod op 1 oktober 2000 is de exploitatie 

van prostitutie niet meer in algemene zin strafbaar op grond van het Wetboek van Strafrecht. Hiermee 

hebben gemeenten de mogelijkheid om regulerend op te treden. Dit kan door een vergunningenstelsel 

te introduceren en prostitutiebeleid te voeren. Door de opheffing van het bordeelverbod is het mogelijk 
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de bedrijfsmatige uitoefening van prostitutie positief te bestemmen en de uitoefening daarvan op 

ongewenste locaties te verbieden. Doordat in de APV strijdigheid met het bestemmingsplan als 

dwingende weigeringsgrond is opgenomen, kan door herziening van de bestemmingsplannen een 

sluitend systeem worden gecreëerd. Het beleid van de gemeente Ouderkerk is erop gericht dat er geen 

seksinrichtingen in het plangebied Ouderkerk aan den IJssel zijn toegestaan. 
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4. Randvoorwaarden 

 

In dit hoofdstuk komen de planologische beperkingen aan bod. Daarbij gaat het om eisen die vanuit 

milieutechnisch oogpunt of vanwege veiligheid en gezondheid gevolgen hebben voor de situering van 

functies. Daarbij wordt onder andere ingegaan op de kwaliteit van de bodem, luchtkwaliteit, de 

effecten van bedrijven in en rondom het plangebied etc. 

 

4.1 Bodemkwaliteit 

Het beleid van de provincie Zuid-Holland gaat uit van het principe dat de bodem geschikt dient te zijn 

voor de beoogde functie. De gewenste functie bepaalt de gewenste bodemkwaliteit. Voor alle 

bestemmingen waar een functiewijziging of herinrichting mogelijk is, dient tenminste het eerste deel 

van het verkennend bodemonderzoek (historisch bodemonderzoek) te worden verricht. Het betreft hier 

een overwegend consoliderend bestemmingsplan waarbij geen functieveranderingen naar 

milieugevoelige functies mogelijk worden gemaakt.  

 

Algemeen 

Binnen het plangebied bevinden zich een viertal locaties waarvoor een bestemmingswijziging wordt 

beoogd. Voor het overige deel van het plangebied is het met name een conserverend 

bestemmingsplan. Ter plaatse van het conserverende deel is de bodemkwaliteit niet beoordeeld. 

 

(Bestemmings)wijzigingen 

Ter plaatse van de bestemmingwijzigingen kan de bodemkwaliteit een belemmering zijn voor de 

voorgenomen bestemming. Vooronderzoek en bodemonderzoek kan echter alleen bij een 

bouwvergunning worden afgedwongen. Hieronder wordt meer specifiek op de ontwikkelingen 

ingegaan.  

 Ter plaatse van de locatie tussen de Kerkweg 60 en 66 is voor de nieuwbouw een vooronderzoek 

conform de NVN 5725 noodzakelijk. Uit het vooronderzoek moet blijken of een verkennend 

onderzoek noodzakelijk is. Op basis van de huidige gegevens is het onduidelijk of de locatie 

geschikt is voor de functie wonen.  

 Ter plaatse van de nieuwe bestemming “De Boezem (Gemeentevolière)” moet op basis van de 

voorgaande bodemonderzoeken een bodemsanering worden uitgevoerd onder het bevoegd gezag 

van de provincie Zuid-Holland. 

 Ter plaatse van de nieuwe bestemming “De Wulp” is een bodemonderzoek uitgevoerd waaruit 

blijkt dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn om de bestemmingswijziging mogelijk te 

maken.  

 Ter plaatse van het wijzigingsgebied “Abelenlaan 8” heeft een bodemonderzoek plaatsgevonden. 

Het betreft een onderzoek in het kader van het Bouwstoffenbesluit en is niet geschikt voor de 

aanvraag van een bouwvergunning. Er is geen sprake van een functiewijziging naar een 

gevoeligere bestemming. In geval van een interne verbouwing is geen bodemonderzoek 

noodzakelijk. Wanneer er nieuwbouw gaat plaatsvinden is een vooronderzoek conform de NVN 

5725 noodzakelijk. 

 

4.2 Luchtkwaliteit 

Indien mensen met regelmaat luchtverontreinigende stoffen inademen kan dit leiden tot effecten op de 

lichamelijke gezondheid. Daarom moet bij ruimtelijke planvorming rekening worden gehouden met de 

effecten van de plannen op de luchtkwaliteit en de luchtkwaliteit ter plaatse. Titel 5.2 van de Wet 

milieubeheer (hierna te noemen: Wet luchtkwaliteit), het Besluit niet in betekenende mate en het Besluit 

gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) stellen grenzen aan de concentraties van 

luchtverontreinigende stoffen. De meest kritische stoffen ten gevolge van het verkeer zijn 

stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). De grenzen voor deze stoffen zijn opgenomen in tabel VII. In 

2010 moet aan de grenswaarden (jaargemiddelde en uurgemiddelde concentratie) voor NO2 worden 
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voldaan. Voor PM10 geldt dat reeds vanaf 2005 moet worden voldaan aan de (jaargemiddelde en 24-

uursgemiddelde) grenswaarden. 

 

De Wet luchtkwaliteit en het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) stellen dat 

ruimtelijke 

plannen doorgang kunnen vinden indien: 

1. de luchtkwaliteit tengevolge van de plannen per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft; 

2. de plannen niet in betekenende mate (NIBM) bijdragen aan de concentratie van NO2 en PM10 in de 

buitenlucht. Vanaf het van kracht worden van het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit op 1 augustus 2009 wordt onder een NIBM bijdrage een bijdrage van minder dan 

3% verstaan; 

3. de plannen niet leiden tot het overschrijden van een grenswaarde; 

4. gevoelige bestemmingen (waaronder scholen en zorginstellingen) niet binnen 300 meter van een 

rijksweg en 50 meter van een provinciale weg worden gerealiseerd (of indien binnen deze zones 

geen sprake is van een (dreigende) overschrijding). 

 

Het Besluit NIBM heeft een aantal NIBM-grenzen vastgesteld, waarvan met zekerheid kan worden 

gesteld dat de 3%-grens niet zal worden overschreden, te weten: 

 Woningbouw: ≤ 1500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg, en ≤ 3000 woningen bij 

minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling. 

 Kantoorlocaties: ≤ 100.000 m2 bruto vloeroppervlakte bij minimaal 1 ontsluitingsweg, en 

≤200.000 m2 bruto vloeroppervlakte bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige 

verkeersverdeling. 

 

In alle overige gevallen of combinaties van bovenstaande grenzen zal middels een berekening moeten 

worden aangetoond of de bijdrage niet in betekenende mate is of dat de grenswaarden niet worden 

overschreden. 

 

Tevens is in het Besluit NIBM een anticumulatie bepaling opgenomen, die zegt dat de effecten van 

beoogde ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied moeten worden meegenomen in de 

beoordeling van het betreffende plan. Hiermee wordt voorkomen dat verschillende NIBM-projecten 

samen toch in betekenende mate bijdragen aan verslechtering van de luchtkwaliteit. 

 

Het plan omvat vier ontwikkellocaties, waarbij naar verwachting maximaal 5 woningen gebouwd zullen 

worden. Het valt daarmee ruim binnen de grenzen van de categorie Woningbouw uit de Regeling NIBM. 

Ter illustratie is de luchtkwaliteit langs de weg met de hoogste motorvoertuigintensiteit berekend. Uit 

de resultaten van het onderzoek (zie bijlage) blijkt daarnaast dat ter hoogte van het plangebied 

ruimschoots wordt voldaan aan de grenswaarden voor NO2 en PM10. De vaststelling van het 

bestemmingsplan wordt conform Titel 5.2 van de Wet milieubeheer toelaatbaar geacht. 

 

4.3 Milieuzonering 

Bedrijvigheid is een milieubelastende activiteit. Tengevolge van aanwezige bedrijvigheid kan mogelijk 

hinder voor de omgeving optreden met betrekking tot de milieuaspecten geluid, geur, stof en gevaar. 

Nieuwe situaties, waarin milieubelastende activiteiten en milieugevoelige functies met elkaar worden 

gecombineerd, moeten worden beoordeeld op mogelijke hindersituaties. Daarbij wordt getoetst aan de 

Wet milieubeheer, Algemene Maatregelen van Bestuur onder de Wet milieubeheer en de brochure 

Bedrijven en Milieuzonering (VNG, 2009). Bedrijven en Milieuzonering geeft richtafstanden per 

categorie en per type bedrijvigheid aan. Binnen deze richtafstanden is bij een gemiddelde 
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bedrijfsvoering hinder van het bedrijf te verwachten. De te beoordelen situaties zijn te herleiden tot 

drie groepen en bijbehorende aanpak, te weten: 

 

Nieuwe milieugevoelige functies nabij bestaande bedrijven 

In deze situatie dient primair te worden beoordeeld of hinder te verwachten is van de specifieke 

bestaande bedrijven. Deze beoordeling is met name gebaseerd op de Wet Milieubeheer en 

bijbehorende AMvB‟s. Daarnaast zal moeten worden meegewogen of ter plaatse van de nieuwe 

milieugevoelige functies bij eventuele vestiging van een nieuw bedrijf op het bestaande bedrijfsperceel 

een probleemsituatie ontstaat. Deze afweging vindt met name plaats op basis van Bedrijven en 

Milieuzonering. 

 

Nieuwe bedrijfsbestemmingen nabij bestaande milieugevoelige functies 

In deze situatie is de bedrijfscategorie zoals deze wordt opgenomen in het bestemmingsplan leidend. 

Afhankelijk van deze categorie zal tenminste een afstand van bv. 10 meter (cat. 1), 30 meter (cat. 2), 

50 meter (cat. 3.1) tussen de gevoelige functies en belastende activiteiten moeten worden 

gerespecteerd. In het geval de bestemmingswijziging wordt gerealiseerd ten bate van de vestiging van 

een specifiek bedrijf, kunnen de omstandigheden van dit bedrijf worden meegewogen. In elk geval 

dient tenminste aan de Wet milieubeheer te worden voldaan. 

 

Nieuwe milieugevoelige functies nabij nieuwe bedrijfsbestemmingen 

In dit geval is de bedrijfscategorie zoals deze wordt opgenomen in het bestemmingsplan leidend. 

Afhankelijk van deze categorie zal tenminste een afstand van bv. 10 meter (cat. 1), 30 meter (cat. 2), 

50 meter (cat. 3.1) tussen de gevoelige en belastende bestemmingen moeten worden gerespecteerd. 

De richtafstanden in Bedrijven en Milieuzonering gelden ten opzichte van een milieugevoelige functie, 

zoals bijvoorbeeld bedoeld met de omgevingstypen rustige woonwijk of rustig buitengebied. In het 

geval de milieugevoelige functies zijn gelokaliseerd in omgevingstype gemengd gebied kan een 

afwijkende systematiek worden toegepast, die meer ruimte biedt aan bedrijven. Dit omgevingstype en 

bijbehorende systematiek zullen dan wel in het bestemmingsplan moeten worden vastgelegd. 

 

 

 

Zoals eerder al is aangegeven gelden de richtafstanden in de laatste kolom alleen in nieuwe situaties. 

Vanuit milieuoogpunt geven deze bedrijven geen aanleiding tot nadere opmerkingen.  

 

Van de hierboven genoemde bedrijven komt de 50 meter richtafstand van de slachterij van Fa. J.W. 

Rodenburg over het wijzigingsgebied van het perceel tussen Kerkweg 60 en 66. De richtafstand heeft 

in dit geval betrekking op geur en geluid. De slachterij is zeer kleinschalig. Er wordt per week ca. 2 a 3 

runderen en 9 varkens geslacht. Ook wordt er worst gerookt. Er zijn geen klachten. Op basis van de 

richtafstand zou vanwege de bestemmingswijziging de bedrijfsvoering van de slachterij kunnen 

worden belemmerd. Echter tussen het bedrijf en de wijzigingsgebied zijn nog twee woningen gelegen.  
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Gelet op de kleinschalige bedrijfsactiviteit en de bestaande situatie is de inschatting dat door de 

bestemmingswijziging de bedrijfsvoering van de slachterij niet zal worden belemmerd.  

 

Het andere wijzigingsgebied heeft eveneens geen invloed op de bestaande bedrijven.  

 

Met betrekking tot het conserverende deel van het bestemmingsplan wordt opgemerkt dat het 

woonhuis aan de Kerkweg 89a niet als bedrijfswoning van het bedrijf van De Vries & zn in het 

vigerende en onderhavig bestemmingsplan is opgenomen. Wanneer de woning in het bezit komt van 

derden, kan niet worden uitgesloten dat gegronde (geluids)klachten met de Wet milieubeheer (en 

Activiteitenbesluit) onopgelost blijven. 

 

Hoewel het wijzigingsgebied van het perceel tussen Kerkweg 60 en 66 binnen de richtafstand ligt van 

de slachterij van Fa. J.W. Rodenburg zal naar verwachting de bedrijfsvoering van deze slachterij niet 

door de bestemmingswijzing worden belemmerd. Ook de bedrijfsvoering van overige bestaande 

bedrijven zullen niet door de bestemmingswijzigingen worden belemmerd. De, zowel in het vigerende 

als in onderhavig bestemmingsplan, als burgerwoning bestemde woning Kerkweg 89a ligt op een 

zodanige korte afstand van de kaashandel van De Vries & Zn (eveneens op Kerkweg 89a), dat overlast 

(geluidsklachten) in de toekomst niet uitgesloten kan worden. 

 

4.4 Geluidsaspecten 

 

Wettelijk kader 

Wegverkeerslawaai kan de leefkwaliteit van een gebied sterk beïnvloeden. Mensen die veelvuldig 

worden blootgesteld aan hoog niveau van wegverkeerslawaai kunnen hier lichamelijke en psychische 

klachten door oplopen. De Wet geluidhinder (Wgh) verplicht ertoe onderzoek uit te voeren naar de 

geluidsbelasting op geluidsgevoelige bestemmingen binnen vastgestelde onderzoeksgebieden (zones) 

langs wegen (art. 74-75 Wgh). Tevens stellen de Wgh en het Besluit geluidhinder regels aan de 

maximale geluidsbelasting op deze bestemmingen. Onder geluidsgevoelige bestemmingen wordt 

verstaan (Art. 1 Wgh): 

 Woningen 

 Onderwijsgebouwen 

 Ziekenhuizen en verpleeghuizen 

 Buitenterreinen (bij gezondheidsgebouwen anders dan ziekenhuizen) 

 Woonwagenstandplaatsen 

 

Voor deze bestemmingen zijn voorkeursgrenswaarden opgesteld. Deze voorkeursgrenswaarden 

worden mede bepaald door de locatie van de gevoelige bestemmingen en het type weg. Bij realisatie 

van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen dient de geluidsbelasting ten hoogste de 

voorkeursgrenswaarde te bedragen. In tabel I zijn de voor dit onderzoek relevante 

voorkeursgrenswaarden weergegeven. 

 

 

 

Indien bij de realisatie van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen niet aan de voorkeursgrenswaarde 

wordt voldaan, kan worden geconcludeerd dat de locatie niet zonder meer geschikt is voor de 

geplande ontwikkeling.  

 

Indien toch wordt beoogd de ontwikkeling doorgang te laten vinden dient een onderzoek te worden 

uitgevoerd naar de haalbaarheid van maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren. Dit kunnen 

maatregelen aan de bron (bv. geluidarm asfalt) of maatregelen in overdrachtssfeer (bv. geluidwal) zijn. 
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Indien deze maatregelen kunnen worden uitgevoerd en de geluidsbelasting daarmee tot (onder) de 

voorkeursgrenswaarde wordt teruggebracht kunnen de gevoelige bestemmingen alsnog worden 

gerealiseerd.  

 

Indien maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn ofwel overwegende bezwaren ontmoeten van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard kan in 

sommige gevallen een Hogere Waarde worden vastgesteld. Ter bepaling of deze Hogere Waarde 

inderdaad kan worden vastgesteld is de Beleidsregel Hogere Waarden regio Midden-Holland (april 

2007) vastgesteld. In situaties waarin aan deze beleidsregel wordt voldaan kunnen Hogere Waarden 

worden vastgesteld tot de Maximale Grenswaarde uit de Wgh (tabel II). 

 

 

 

Op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) heeft iedere weg een zone met uitzondering 

van de wegen gelegen binnen een woonerf en wegen waar een maximum rijsnelheid van 30 km/uur 

geldt. Op grond van artikel 76 dient binnen deze zones de geluidsbelasting te worden bepaald. 

Volgens de wet geluidhinder geldt geen grenswaarde voor de geluidsbelasting van de gevel ten 

gevolge van een weg met een maximum rijsnelheid van 30 km/uur. Dit houdt echter niet in dat er dan 

ook geen hinder van het wegverkeer kan ontstaat. In het kader van een goede ruimtelijke 

onderbouwing dient onderbouwd te worden dat een acceptabel leefklimaat wordt gewaarborgd. 

Derhalve dient de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer ook bepaald te worden en dient in 

de ruimtelijke afweging te worden betrokken. 

 

Daarnaast dient voldaan te worden aan de eis gesteld aan de geluidwering van de gevel in het 

Bouwbesluit. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit dient een uitwendige scheidingsconstructie die de 

scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht, een bepaalde karakteristieke 

geluidwering te hebben die niet kleiner is dan het verschil tussen de geluidsbelasting, zoals 

gedefinieerd in de Wet geluidhinder en bepaald volgens reken- en meetvoorschriften van de Wet 

geluidhinder, van die scheidingsconstructie en 33 dB in geval van weg- of spoorweglawaai, met een 

minimum van 20 dB, of 35 dB(A) in geval van industrielawaai, met een minimum van 20 dB(A). 

 

Resultaten 

Uit de rekenresultaten blijkt dat voor de locatie aan de Kerkweg de geluidsbelasting ten gevolge van de 

Abelenlaan en Burgemeester Neetstraat onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ligt. Er is geen 

belemmering vanuit de Wgh voor het plan. De gecumuleerde geluidsbelasting ten gevolge van alle 

wegen tezamen (incl. 30 km/uur wegen) bedraagt aan de oostzijde van het perceel ten hoogste 66 dB. 

Bij de aanvraag voor de bouwvergunning zal middels een bouwtechnisch akoestisch onderzoek moeten 

worden aangetoond dat met de geplande gevelopbouw kan worden voldaan aan de eisen voor de 

karakteristieke geluidwering uit het Bouwbesluit. Dit onderzoek dient door derden te worden 

uitgevoerd. 

 

De Wulp 

Voor de locatie De Wulp wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden op de grens van 

het bouwvlak ten gevolge van de Zijdeweg. Er is geen belemmering vanuit de Wgh voor het plan. Aan 

zowel de oost- als de westzijde van het perceel bedraagt de gecumuleerde geluidsbelasting minder dan 

53 dB. Hier kan zonder aanvullende gevelmaatregelen worden voldaan aan de eisen aan de 

geluidwering van de gevel uit het Bouwbesluit. 

 

De Boezem 
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De locatie De Boezem ligt niet binnen een zone van een weg. Er is geen belemmering vanuit de Wgh 

voor het plan. De gecumuleerde geluidsbelasting ten gevolge van alle wegen tezamen (incl. 30 km/uur 

wegen) bedraagt minder dan 53 dB. Hier kan zonder aanvullende gevelmaatregelen worden voldaan 

aan de eisen aan de geluidwering van de gevel uit het Bouwbesluit. Vanuit het oogpunt van 

wegverkeerslawaai zijn er geen belemmeringen voor de vaststelling van het bestemmingsplan inclusief 

de beoogde ontwikkelingen. 

 

4.5 Industrielawaai 

Industrielawaai kan de leefkwaliteit van een gebied sterk beïnvloeden. Mensen die veelvuldig worden 

blootgesteld aan hoog niveau van industrielawaai kunnen hier lichamelijke en psychische klachten door 

oplopen. Voor het bedrijventerrein Zijdepark is een geluidsbeheersplan opgesteld (Geluidsbeheersplan 

Bedrijventerrein Zijdepark gemeente Ouderkerk, Rapportnummer GI-16-076-3, 24 mei 2007). Het doel 

van het geluidsbeheersplan is om een acceptabele geluidskwaliteit voor de omgeving te behouden door 

het vastleggen van een gecumuleerde grenswaarde ter plaatse van de omliggende woningen. Gestreefd 

wordt naar een etmaalwaarde van 50 dB(A) ten gevolge van de bedrijven op het gehele bedrijfsterrein 

ter plaatse van de gevels van de woningen. De beoordelingspunten zijn gelegen ter plaatse van 

woningen aan de overzijde van Abelenlaan in de bebouwde kom van Ouderkerk aan den IJssel en aan 

de IJsseldijk-West. 

 

De geluidseisen uit het geluidsbeheersplan gelden op de eerste bebouwingslijn rondom het  

bedrijventerrein. De ontwikkellocaties liggen allen verder weg van het bedrijventerrein (zie figuur 3). 

De nieuwe ontwikkelingen hebben daarom geen gevolgen voor het geluidsbeheersplan. 

 

4.6 Externe Veiligheid 

Activiteiten met gevaarlijke stoffen leveren risico‟s op voor de omgeving. Het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi) en de circulaires Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS) en Zonering 

langs hogedruk aardgastransportleidingen (1984) vormen op dit moment het wettelijk kader voor het 

omgaan met deze risico‟s. Door het stellen van eisen aan afstanden tussen de activiteiten met 

gevaarlijke stoffen en (beperkt) kwetsbare objecten (woningen, kantoren, scholen, enz.) worden de 

eventuele gevolgen van deze risico‟s zoveel mogelijk beperkt. 

 

Plaatsgebonden risico (PR) 

Als “harde” afstandseis voor externe veiligheid geldt een contour voor het plaatsgebonden risico (PR 

10-6), die wordt aangegeven als een afstand ten opzichte van de activiteit met gevaarlijke stoffen 

(risicobron). Binnen deze PR 10-6 contour mogen geen (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig zijn of 

worden geprojecteerd. 

 

Groepsrisico (GR) 

Afhankelijk van de aard van de risicobron is er sprake van een bepaald invloedsgebied. Binnen dit 

invloedsgebied moet worden onderzocht hoe groot de kans per jaar is dat een groep van ten minste 10 

(zich binnen dit invloedsgebied bevindende) personen overlijdt ten gevolge van een ramp of zwaar 

ongeval met de betreffende risicobron. De uitkomst van dit onderzoek geeft de hoogte van het GR 

weer en wordt uitgedrukt in een curve, waarbij als norm voor het GR een oriënterende waarde is 

vastgesteld. De hoogte van het GR moet door middel van een bestuurlijke afweging worden 

verantwoord. Als binnen het invloedsgebied (beperkt) kwetsbare bestemmingen worden geprojecteerd, 

geldt ook voor de hiermee samenhangende toename van het GR een bestuurlijke 

verantwoordingsplicht. 

 

Transport over water 

 

Basisnet water 

Het Definitief ontwerp basisnet water van januari 2008 introduceert voor de (hoofd)vaarwegen een 

indeling in rode, zwarte en groene vaarwegen. Voor de regio Midden Holland zijn alleen zwarte (Lek) en 

groene (Hollandsche IJssel en Gouwe) vaarwegen relevant. 
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Groene vaarwegen 

Wat betreft het plaatsgebonden risico zijn er voor ruimtelijke ontwikkelingen geen beperkingen. Er is 

geen verantwoording van het groepsrisico nodig vanwege nauwelijks merkbare effecten op het 

groepsrisico. Er geldt ook geen plasbrandaandachtsgebied. 

 

Transport over het spoor 

Binnen of in de directe nabijheid van het plangebied is geen spoorlijn gelegen die in het kader van 

externe veiligheid een beperking vormt voor het plangebied.  

 

Transport over de weg 

Binnen of in de nabijheid van het plangebied liggen geen wegen waarover vervoer van gevaarlijke 

stoffen plaatsvindt. 

 

Transport per buisleiding 

In en nabij het plangebied bevinden zich hogedruk aardgasleidingen. Ten zuiden van het plangebied 

ligt een hogeduk aardgasleiding. Deze leiding (A 518 met een diameter van 30” en een druk van 66 

bar) is op meer dan 450 meter van het plangebied gelegen. Het plangebied ligt daarmee buiten het 

invloedsgebied van deze leiding (380 meter) en vormt dus geen belemmering voor het voorgenomen 

plan. Binnen het plangebied ligt een hogedruk aardgasleiding met de volgende specificaties. 

 

 

 

Vigerende wetgeving is de circulaire “Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen” uit 1984. 

Deze circulaire is zwaar verouderd en zal vervangen worden door het Besluit Externe Veiligheid 

Buisleidingen (BEVB). In dit besluit zal zoveel mogelijk worden aangesloten op de risiconormering zoals 

in het BEVI is vastgelegd (plaatsgebonden risico en groepsrisico). Er moet dus getoetst worden aan de 

vigerende circulaire, maar ook aan de risicobenadering conform BEVI. De minimale bebouwingsafstand 

is afkomstig uit de circulaire, het PR en GR worden berekend door de Gasunie. Het PR is al berekend 

door de Gasunie en is 0 meter. Wel dient altijd de belemmeringenstrook te worden vrijgehouden in 

verband met onderhoudswerkzaamheden aan de leiding. Deze strook is voor deze leiding 4 meter. Het 

groepsrisico is niet berekend ter hoogte van de kern Ouderkerk. In bovenstaande tabel en in figuur I is 

het invloedsgebied voor het groepsrisico weergegeven (45 meter). 

 

Toetsing aan de circulaire 1984 

De minimale bebouwingsafstand is bij deze leiding even groot als de belemmeringenstrook. Binnen het 

plangebied wordt overal voldaan aan de afstand van 4 meter. 

 

Toetsing toekomstig BEVB 

 

Plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico voor de betreffende leidingen is 0 meter en vormt geen belemmering voor 

het plangebied. 

 

Groepsrisico 

Het groepsrisico ter hoogte van de kern Ouderkerk is niet berekend. Het betreft een relatief kleine 

leiding met een beperkt invloedsgebied (45 meter). Binnen dit gebied is een beperkt aantal personen 

aanwezig (40 woningen binnen het invloedsgebied). Het groepsrisico zal dan ook laag zijn. Het gaat 

hier om een conserverend bestemmingsplan en dus zal het groepsrisico ook niet toenemen. Gezien 

deze combinatie, laag groepsrisico en geen toename van het groepsrisico, hoeft er geen 

verantwoording van het groepsrisico plaats te vinden. 
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Inrichtingen 

Binnen het plangebied zijn een aantal inrichtingen gelegen die in het kader van externe veiligheid van 

invloed zijn op het plangebied (zie onderstaande tabel). 

 

 

 

Beide inrichtingen vallen niet onder het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, waardoor er geen 

directe koppeling is met de ruimtelijke ordening. Deze inrichtingen vormen dan ook geen belemmering 

voor de vaststelling van het bestemmingsplan. 

 

4.7 Kabels en leidingen 

Planologisch relevante leidingen zijn: transportleidingen voor gevaarlijke stoffen, gastransportleidingen 

(druk van 10 atmosfeer en hoger), watertransportleidingen en rioolpersleidingen met een regionale 

functie en optisch vrije paden. Naast de in de vorige paragraaf beschreven aardgastransportleiding 

komen nog andere planologisch relevante buisleidingen voor in het plangebied, waarvoor een 

belemmerende strook op van toepassing is. Deze kabels en leidingen zijn veelal aangelegd langs/in 

combinatie met infrastructuur. In het plangebied ligt naast de eerder genoemde 

aardgastransportleiding ook een hoogspanningsmast. 

 

Het betreft een bovengrondse 150 kV-verbinding hoogspanningsleiding. Hiervoor geldt een zakelijk 

rechtstrook, die op de verbeelding is overgenomen, van 55 meter breed, 27,5 meter aan weerszijden 

gerekend vanuit het hart van de leiding. 

 

4.8 Leefomgevingskwaliteit en duurzaamheid 

Om in het plangebied een prettige leef- en verblijfsomgeving te creëren zal er aandacht besteed 

moeten worden aan de combinatie van verschillende functies. Om een duurzaam en kwalitatief leefbaar 

plangebied te realiseren zijn in het onderstaande een aantal principes en  aandachtspunten gegeven. 

Met onderstaande punten moet tenminste rekening gehouden worden bij eventuele nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen binnen het bestemmingsplangebied: 

 bij de realisatie van eventuele nieuwe woningen moet rekening worden gehouden met de 

aanwezige (agrarische) bedrijvigheid in de omgeving. Bij het ontwerp van de woningen dienen de 

geluidgevoelige gevels zo veel mogelijk van de bedrijvigheid afgewend te zijn; 

 Binnen het woongebied worden geen bedrijven toegelaten. Enkel aan huis gebonden beroepen mits 

dit acceptabel is in het kader van de bedrijven en milieuzonering. 

 

Duurzaam bouwen houdt in dat in alle fasen van het bouwproces de negatieve milieu-aspecten zoveel 

mogelijk worden beperkt en de ecologische kwaliteiten van het stedelijk gebied worden vergroot. Voor 

het beperken van de negatieve milieu-aspecten wordt naar alternatieven gezocht. Hierin speelt de Wet 

milieubeheer ook een belangrijke rol. Drie beleidslijnen uit het Nationaal Milieu Beleidsplan (NMP) zijn 

in dit kader van belang, namelijk: integraal ketenbeheer, energie-extensivering en kwaliteits-

bevordering. Met integraal ketenbeheer wordt gestreefd naar een gesloten kringloop, bijvoorbeeld van 

bouwmaterialen. Concreet betekent dit zo min mogelijk verspilling van grondstoffen, het verlengen van 

de levensduur, het verhogen van flexibel gebruik van de woningen en het bevorderen van hergebruik 

van materialen. Energie-extensivering is gericht op het verminderen van het gebruik van eindige 

energiebronnen, zoals: aardgas, aardolie en steenkool. In stappen komt dit neer op:  

 het verminderen van de vraag door besparende maatregelen; 
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 het vergroten van het aandeel duurzame energie (zon); 

 het verhogen van de efficiëntie (rendementsverbetering). 

 

Sinds januari 1996 is de Energie Prestatie Norm (EPN) in het Bouwbesluit opgenomen. Dit is een 

methode om gebouwontwerpen te toetsen aan gestelde energieprestatie eisen, uitgedrukt in de 

energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Deze coëfficiënt is uitdrukkelijk niet bedoeld om het werkelijke 

energieverbruik van een individuele woning nauwkeurig te voorspellen. Het daadwerkelijke optredende 

energiegebruik hangt namelijk ook af van aspecten zoals het bewonersgedrag van een vaak nog 

onbekende bewoner en de evenmin op voorhand bekende weerscondities. Bovendien is het niet de 

bedoeling dat de EPC ineens anders uitvalt bij verandering van bewoners, bewonersgedrag of het weer. 

In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van een gemiddeld bewonersgedrag en gemiddeld 

klimaatjaar. Het aanwijzen van de norm inclusief het stellen van de eis in het Bouwbesluit zorgt ervoor 

dat binnen gestelde randvoorwaarden een verbetering wordt bereikt van de algemene energieprestatie 

van nieuwe woningen in Nederland.  
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5. Water 

De watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk 

beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Het is één van de 

instrumenten om het nieuwe waterbeleid voor de  21e eeuw vorm te geven.  

 

5.1 Waterbeleid 

Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek 

Als waterbeheerder ziet Rijkswaterstaat toe op de waterkwantiteit en kwaliteit van de Hollandsche IJssel 

en Lek. Op de Hollandsche IJssel is het Waterakkoord Hollandsche IJssel van toepassing. Dit 

waterakkoord bevat regels inzake de aanvoer en afvoer van water uit de Hollandsche IJssel en Lek ten 

behoeve van de watervoorziening in Midden-Holland (beheersgebied van het Hoogheemraadschap van 

Schieland en de Krimpenerwaard. Het doel hiervan is, dat afspraken worden vastgelegd over de aan- en 

afvoer van water naar/van regionale watersystemen uit/naar het hoofdsysteem. Enerzijds legt het 

waterakkoord de in de praktijk gegroeide situatie vast. Anderzijds worden er afspraken gemaakt over 

bijzondere situaties als (dreigende) verzilting, calamiteiten en wateroverlast. Bij de afweging van 

belangen en de keuze van te nemen maatregelen zal in bijzondere omstandigheden door de 

beheerders steeds rekening moeten worden gehouden met de feitelijke toestand van dat moment. Het 

waterakkoord zal hierbij richtinggevend zijn. Ten aanzien van de Hollandsche IJssel wordt het volgende 

genoemd: 

 

Waterafvoer 

In de Krimpenerwaard wordt in het kader van het landinrichtingsplan een intern boezemsysteem 

aangelegd dat bemalen wordt door drie nieuwe hoofdgemalen die water op de omringende 

rijkswateren uitslaan te weten: Johannes Veurink (Krimpen aan den IJssel) en Stolwijkersluis (Gouda) op 

de Hollandsche IJssel en Krimpenerwaard (Bergambacht) op de Lek. In de komende jaren zullen de 

oude gemalen langs de Hollandsche IJssel successievelijk buiten werking gesteld worden en worden 

vervangen door tussengemalen die hun water uitslaan op de interne boezem. 

 

Wateraanvoer 

Waterinlaat ten behoeve van de peilbeheersing en doorspoeling vindt plaats via natuurlijke inlaten 

langs de Hollandsche IJssel. De inlaten bevinden zich noodzakelijk ter plaatse van de gemalen. Bij 

verzilting van de Hollandsche IJssel wordt alleen water via de Lek ingelaten. Na realisatie van het 

interne boezemsysteem zal waterinlaat uitsluitend plaats vinden vanuit de Lek. 

 

Waterkwaliteit 

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft ook het kwaliteitsbeheer binnen 

het beheersgebied en voert in dit kader ook jaarlijks metingen uit naar de waterkwaliteit op een aantal 

punten.  

Europese kaderrichtlijn water 

De Europese Kaderrichtlijn Water beoogt de bescherming van aquatische ecosystemen en het 

duurzaam gebruik van water. Daarvoor wordt de Kaderrichtlijn eerst in landelijke wet- en regelgeving 

omgezet. Momenteel wordt hier hard aan gewerkt. De Europese Kaderrichtlijn heeft, waar het de 

gemeente betreft, consequenties voor riolering, afkoppelen, toepassing van bouwmaterialen en het 

ruimtelijke beleid. Er worden ecologische en fysisch-chemische doelen geformuleerd die afhankelijk 

zijn van de functie van een watergang. 

Waterbeleid in de 21e eeuw 

De rijksnota Anders omgaan met water, Waterbeleid in de 21e eeuw heeft als doelstelling een ander 

waterbeleid te realiseren. Door anders om te gaan met water moet er geanticipeerd worden op een 

stijgende zeespiegel, een stijgende rivierafvoer, bodemdaling en een toename van de neerslag. Nieuwe 
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ruimtelijke besluiten mogen de problematiek van veiligheid en wateroverlast niet ongemerkt vergroten. 

Bij nieuwe ruimtelijke besluiten moeten de gevolgen voor veiligheid en wateroverlast expliciet in beeld 

worden gebracht in een aparte paragraaf in de nota van toelichting en onderdeel vormen van de 

integrale afweging. De nota geeft twee drietrapsstrategieën als uitgangspunten: 

 voor waterkwantiteit (vasthouden, bergen en afvoeren); 

 voor waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden en zuiveren). 

 

Deze strategieën vertalen zich voor het stedelijk gebied in aandachtspunten als: meer ruimte voor 

water en een relatie tussen het stedelijk water en het water in het omliggende gebied, vergroting van 

het waterbergend vermogen met name in de stadsranden, verbetering van de waterkwaliteit, vergroting 

van de belevingswaarde van water, en kansen voor natuur en recreatie in en rondom stedelijk water. 

 

Begin 2001 is de „Startovereenkomst Waterbeleid 21
e

 eeuw‟ getekend tussen het rijk, de provincies, de 

Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Nieuwe plannen en projecten 

moeten daarom worden getoetst aan de effecten op veiligheid, wateroverlast en verdroging. Ruimte die 

nu beschikbaar is voor de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast moet tenminste 

behouden blijven. De aanwezige ruimte mag niet sluipenderwijs verloren gaan bij de uitvoering van 

nieuwe projecten voor infrastructuur, woningbouw, landbouw of bedrijventerreinen. De watertoets 

omvat het vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van 

waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten, geconcretiseerd in termen van 

vasthouden, bergen en afvoeren van water. De watertoets is wettelijk verankerd in het besluit van 3 juli 

2003 tot wijziging van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985. 

Vierde Nota Waterhuishouding 

De rijksnota Vierde Nota Waterhuishouding uit 1999 heeft als kernpunten onder andere een versterkte 

uitvoering van integraal waterbeheer en het beheer van stedelijke watersystemen. Het Rijk streeft naar 

afstemming en integratie van het waterbeheer in het landelijk en stedelijk gebied. Gemeenten en 

waterschappen moeten komen tot een gemeenschappelijke visie op het waterbeheer in zowel de 

bebouwde kom als het buitengebied. Het Rijk streeft ernaar zoveel mogelijk aan te sluiten op de 

natuurlijke waterbalans van een gebied en de eigen waterkwaliteit. Ten aanzien van het beheer van 

stedelijk water wordt gestreefd naar afkoppeling van het verhard oppervlak en infiltratie in het 

grondwater. 

Beleidslijn Grote Rivieren 

De beleidslijn Grote rivieren (vastgesteld januari 2006) van het rijk vervangt de beleidslijn „Ruimte voor 

de rivier‟ uit 1996. De nieuwe beleidslijn biedt meer ruimte aan ontwikkelingsgerichte initiatieven. De 

beleidslijn Grote rivieren heeft tot doel: 

 beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed te behouden; 

 tegengaan van ontwikkelingen die rivierverruiming nu en in de toekomst onmogelijk maakt; 

 voorkomen van onveilige situaties. 

 

In tegenstelling tot de beleidslijn „Ruimte voor de rivier‟ strekt het toepassingsbeleid van de nieuwe 

beleidslijn Grote rivieren zich onder andere uit over de Hollandsche IJssel. Voor de Hollandsche IJssel is 

ter hoogte van Ouderkerk een bergend regime van toepassing.  

Waterwet  

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Kort samengevat regelt de Waterwet het 

beheer van oppervlaktewater en grondwater. Ook verbetert de wet de samenhang tussen waterbeleid 

en ruimtelijke ordening. De Waterwet vervangt een groot aantal wetten op het gebied van water. De 

Waterwet biedt instrumenten om het waterbeheer op een doeltreffende en doelmatige manier op te 

pakken. Op rijksniveau wordt een nationaal waterplan gemaakt. Dit plan bevat de hoofdlijnen van het 

nationale waterbeleid en de daartoe behorende aspecten van het nationale ruimtelijk beleid. De 

provincie Zuid Holland heeft een Provinciaal Waterplan opgesteld met het provinciaal beleid ten 

aanzien van water. De ruimtelijke aspecten van die plannen van Rijk en provincies worden aangemerkt 

als structuurvisies in de zin van de Wro. De bedoeling is dat op basis van deze structuurvisies plannen 

van de Waterwet doorwerken in de ruimtelijke ordening en ervoor zorgen dat de waterbelangen op een 

goede manier worden geborgd. De op 1 januari 2008 ingevoerde Wet gemeentelijke watertaken is ook 
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opgenomen in de Waterwet. Door deze wetgeving hebben de gemeenten een aantal nieuwe 

zorgplichten: afvloeiend hemelwater, grondwaterstand en een verbrede zorgplicht inzamelen 

afvalwater buitengebied. 

Visie Stedelijk Waterplan K5 

De vijf gemeenten in de Krimpenerwaard (Vlist, Bergambacht, Nederlek, Schoonhoven en Ouderkerk) en 

de betrokken waterschappen (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpernerwaard, 

Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden) willen er 

gemeenschappelijk voor zorgen dat water in de kernen voor alle bewoners en bezoekers nog 

aantrekkelijk is om te gebruiken en van te genieten, zodat de kwaliteit van de kernen erdoor wordt 

versterkt. Hiervoor is het waterplan K5 (vijf gemeenten in de Krimpenerwaard) opgesteld en is bedoeld 

als een gebiedsgericht en integraal plan dat water op de agenda moet zetten en zorgt voor 

doorwerking van dit aspect in ruimtelijke plannen, inrichtingsplannen, gemeentelijke 

rioleringsplannen, groenbeheer en recreatiebeleid.  

 

Bij nieuwbouwprojecten en ruimtelijke ontwikkelingen wordt ervoor gezorgd dat water de ruimte krijgt 

die nodig is, en dat alle kansen om extra ruimte te creëren worden benut. Uitgangspunt bij uit- en 

inbreidingen is dat gekeken wordt of infiltratie van regenwater mogelijk is. Voor nieuwbouwlocaties 

geldt het principe van een robuust watersysteem. Dat betekent dat ruimtelijke ontwikkelingen worden 

afgestemd binnen het watersysteem. Mogelijke knelpunten worden opgelost of gecompenseerd. 

Hiervoor wordt een drietrapsstrategie gehanteerd: 

 Vasthouden (regenwater dient zo veel mogelijk vastgehouden te worden op de plek waar het valt 

en vertraagd afgevoerd te worden. 

 Bergen (nagegaan moet worden in hoeverre het water geborgen kan worden. Hierbij geldt dat de 

bestaande hoeveelheid open water in elk geval per peilgebied in stand moet blijven. In het geval 

dat de hoeveelheid verhard oppervlak in de nieuwe situatie toeneemt, moet er ook extra water 

worden gerealiseerd in het peilgebied.  

 Afvoeren (het watersysteem moet dusdanig worden ontworpen, dat het water snel genoeg kan 

weg- en doorstromen. Door de waterschappen wordt een afvoernorm gehanteerd van 1,5 l/s/ha.  

 

Bij planontwikkeling en/of functiewijziging wordt het „standstil beginsel‟ gehanteerd (niet verslechteren 

van het huidige functioneren van het watersysteem, zowel kwalitatief als kwantitatief). Het gaat dan om 

het voorkomen van versnelde afvoer door mitigerende maatregelen, zoals halfdoorlatende verharding 

parkeerplaatsen, grasdaken) en compenserende maatregelen zoals infiltreren. Indien water wordt 

afgevoerd naar oppervlaktewater, kan de afvoerpiek ook geborgen worden door middel van 

peilsteiging (kubieke meters). Indien dit niet is toegestaan, dient aanvullende waterberging te worden 

gegraven (vierkante meter). Het bovenstaande komt er op neer dat het huidige aanwezige 

oppervlaktewater en bergend vermogen mogen niet afnemen: wat wordt gedempt, moet worden 

gecompenseerd via teruggraven. Door functiewijzigingen neemt de verharding toe. Deze 

verhardingstoename moet vanwege de waterkwantiteitsnormen (NBW) worden gecompenseerd door het 

aanvullend graven van oppervlaktewater.  

 

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hanteert als uitgangspunt dat bij 

ruimtelijke ontwikkelingen de afvoernorm van 1,5 l/s/ha niet mag worden overschreden en voor 

plannen van geringe omvang waarbij de hoeveelheid verharding toeneemt compensatie dient plaats te 

vinden door 10% van dit toegenomen oppervlakte aan open water te graven. Het voornemen is om dit 

percentage te hanteren bij plannen vanaf 500 m
2

. Indien plannen groter zijn dan 5 ha zal door 

gemeente en waterschap getoetst worden aan de NBW-normen om te komen tot het percentage 

aanvullend te realiseren oppervlaktewater. Hierbij zal een vergelijking dienen plaats te vinden tussen 

het huidige watersysteemgedrag en het toekomstige watersysteemgedrag. 

 

Vanaf 2000 worden alle nodige maatregelen getroffen om de riolering aan de zogenaamde 

basisinspanning te laten voldoen. Dit is een autonome ontwikkeling. In 2008 voldoet de kwaliteit van 

de watergangen in de kernen bovendien aan het waterkwaliteitsspoor. Om overige overstortingen 

tegen te gaan koppelen de gemeente verhard oppervlak af. In buitengebieden dient voorkomen te 

worden dat er verhard oppervlak op de drukriolering is aangesloten.  

 

 



 

Toelichting bestemmingsplan Kern Ouderkerk aan den IJssel  39 

Afkoppelen 

Een manier van duurzaam omgaan met water in de bebouwde omgeving is afkoppelen van regenwater. 

Afkoppelen betekent dat het regenwater niet via het riool wordt afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie, 

maar dat het rechtstreeks (of via een zuiverende voorzieningen) afstroomt naar oppervlaktewater of 

infiltreert in de bodem. Op deze manier wordt „schoon‟ water niet vermengd met vuilwater en wordt 

voldaan aan het uitgangspunt schoonhouden, scheiden en zuiveren. Afkoppelen is een maatregel die 

zich richt op wijken waar een gemengd rioolstelsel ligt. Allereerst neemt de hoeveelheid overstorten 

van ongezuiverd rioolwater op oppervlaktewater (treedt op bij extreme regenval) af. Daarnaast wordt er 

milieuwinst geboekt doordat de afvalwaterzuiveringen beter functioneren. Dit komt doordat het 

afvalwater niet wordt verdund met regenwater en er minder piekaanvoer is.  

Scheepvaartzaken 

Het is nodig dat de vaarwegbeheerder grip heeft op de ruimtelijke ordening langs de vaarweg om 

nadelige invloed van activiteiten van derden op het functioneren van de vaarweg nu of in de toekomst 

te voorkomen of te beperken. Het bestemmingsplan is naast het vergunningenbeleid een goed 

instrument om dit te regelen. Hiertoe is een minimum zonering langs vaarwegen opgenomen, de 

zogenaamde bebouwingsvrije zone. Deze zone is gebaseerd op de Richtlijnen Vaarwegen 2005 (RVW 

2005). In dit document zijn richtlijnen opgenomen om een betrouwbaar vaarwegennetwerk te vormen 

waarbij de nadruk ligt op een eenduidig ontwerp van de vaarwegen en een eenduidige inrichting op 

basis van dezelfde standaarden. De Hollandsche IJssel is een hoofdvaarweg CEMT-klasse Va en geschikt 

voor schepen van 110 x 11,4 m en een diepgang van ongeveer 3,6 m. Voorts maakt dit vaarwegtraject 

deel uit van de Staande Mast Route.  

 

Voor de Hollandsche IJssel voor zover gelegen in onderhavig plangebied geldt een bebouwingsvrije 

zone van 20 meter gemeten vanaf de gemiddelde waterstand. In overleg en na onderbouwing door de 

gemeente kan met de waterbeheerder nadere afspraken worden gemaakt om deze zone te verkleinen. 

In onderhavig bestemmingsplan is de 20 meter in de regeling vertaald. De zonering geldt voor nieuwe 

bestemmingen en wijziging van bestaande bestemmingen die voorzien in bebouwing aan de oever van 

de beoogde vaarwegen. 

 

Het Binnenvaartpolitiereglement (B.P.R.) bevat de verkeersregels voor de Nederlandse binnenwateren. 

Het B.P.R. geldt voor iedereen en voor elk vaartuig, zowel voor de beroepsvaart als voor de 

recreatievaart. Op grond van dit reglement geldt voor dit deel een aanmeerverbod. Voor het gebied 

tussen kilometerraai 12.8 – 13.1 is het voor beroepsscheepvaart toegestaan om tijdelijk af te meren. 

Beleid Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 

Het hoogheemraadschap stelt in de Keur juridisch bindende regels ter bescherming van het 

functioneren van de waterhuishouding en de veiligheid van de waterkeringen. Deze regels zijn 

uitgewerkt in beleidsdocumenten. De belangrijkste documenten zijn het Waterbeheersplan 2007-2010 

en het Waterkeringbeheersplan 2006. De belangrijkste uitgangspunten van het beleid van het 

hoogheemraadschap met relevantie voor ruimtelijke planvorming zijn: 

 

Waterkeringenbeheer 

Ontwerp en inrichting van gebieden zijn zodanig dat de veiligheid tegen overstromingen gegarandeerd 

blijft. Het hoogheemraadschap waarborgt de stabiliteit van de waterkering en de bereikbaarheid en 

onderhoudbaarheid door het stellen van beperkingen en voorwaarden aan bouwactiviteiten. Onder dit 

laatste wordt mede verstaan het ruimtebeslag voor het realiseren van toekomstige versterkingen 

zonder dat dit leidt tot hoge maatschappelijke kosten. 

 

Beheer van het oppervlaktewatersysteem in het algemeen 

Nadelige invloed op het watersysteem, veroorzaakt door een ruimtelijke ingreep, wordt waterneutraal 

of waterpositief gecompenseerd. Het ontwerpen en behouden van een robuust, toekomstvast stelsel 

van watergangen waarvan de doorstroming (aan- en afvoer) en onderhoudbaarheid te allen tijde is 

gegarandeerd en dat aan randvoorwaarden voldoet voor goed ecologisch functioneren.  
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Waterkwantiteitsbeheer 

Ontwerp en inrichting van gebieden zijn zodanig dat het watersysteem duurzaam voldoet aan de 

normen voor berging, aan- en afvoer. Door het beheren van de waterpeilen faciliteert het 

hoogheemraadschap ruimtelijke functies en belangen zoals landbouw, bebouwing, natuur en 

archeologische waarden. HHSK heeft een inspanningsverplichting om te zorgen voor de vastgestelde 

waterpeilen en daarmee voor voldoende water van de juiste kwaliteit en een voldoende drooglegging 

voor de betreffende functie. Het landelijk waterbeleid (WB21, NBW), dat ook zijn doorwerking heeft 

gevonden in het waterbeheersplan van HHSK en in stedelijke waterplannen, houdt in dat maatregelen 

t.a.v. de waterhuishouding die voortvloeien uit de wijziging van de inrichting en/of functie van een 

gebied, gericht moeten zijn op het vasthouden en bergen van water. Randvoorwaarde is dat de 

waterafvoer uit het gebied niet toeneemt (niet „afwentelen‟ op andere gebieden). Dit betekent dat er 

eerst wordt gekeken naar de mogelijkheid van maatregelen die het watersysteem meer ruimte en 

veerkracht geven en dat de afhankelijkheid van technische kunstgrepen beperkt blijft. 

 

Waterkwaliteitsbeheer 

Ontwerp en inrichting van gebieden zijn zodanig dat de waterkwaliteit niet achteruitgaat danwel kan 

verbeteren. Voorkomen, scheiden, zuiveren. Maatregelen ten gunste van de waterkwaliteit zijn in eerste 

instantie gericht op het voorkomen van verontreinigingen. De beïnvloeding van een watersysteem door 

minder schoon water van elders moet worden vermeden. Vervuilingsbronnen moeten zo mogelijk ter 

plekke worden aangepakt.  

 

Voor dit bestemmingsplan betekent het bovenstaande dat waterkeringen en hoofdwatergangen 

beschermd worden met een aparte bestemmingsregeling. Bij het toepassen van de betreffende 

planregels wordt altijd verwezen naar de regelgeving van het hoogheemraadschap. Met betrekking tot 

de compensatieregel voor nieuw aan te brengen verharding, heeft het hoogheemraadschap 

aangegeven dat zij de watercompensatie beoordelen wanneer sprake is van voornemen tot het 

verlenen van een ontheffing. 

 

5.2 Bestaande situatie  

Waterkwaliteit 

De bodem van het plangebied bestaat voor het grootste deel uit dikke veenbodems. De wegzijging van 

water in het plangebied is aanzienlijk. Mede door deze wegzijging moet er in de zomer water uit de 

Hollandsche IJssel het gebied ingelaten worden. Aangezien de kwaliteit hiervan minder is dan water uit 

de Lek, zal in de toekomst, met het oog op de bestaande en de te ontwikkelen natuurwaarden, water 

uit de Lek worden ingelaten, dat d.m.v. een helofytenfilter wordt voorgezuiverd. De afbraak van 

veenbodems door oxydatie beïnvloedt de waterkwaliteit negatief. In het kader van het Veenweidepact 

worden plannen ontwikkeld voor het verhogen van het waterpeil, waardoor genoemd proces wordt 

tegengegaan. De samenstelling van het oppervlaktewater wordt wegens het bovenstaande sterk 

bepaald door het uit de Hollandsche IJssel ingelaten water. Alleen in de perceelssloten die ver van de 

inlaatpunten verwijderd liggen heeft de oppervlaktewaterkwaliteit een meer gebiedseigen karakter. De 

begroeiing in de sloten is in de Krimpenerwaard vooral goed ontwikkeld in de kleigebieden langs de 

Lek en de Hollandsche IJssel. 

 

Ook inrichting van de gemeentelijke riolering heeft belangrijke gevolgen voor de waterkwaliteit. Het 

Gemeentelijk Rioleringsplan geeft aan op welke wijze de gemeente Ouderkerk vorm geeft aan de 

zorgplicht voor de riolering. Het is daarmee een beleidsmatig en strategisch plan voor aanleg en 

beheer van de gemeentelijke riolering. De volgende doelen worden daarin gesteld: 

 inzameling van het, binnen het gemeentelijke gebied, geproduceerde afvalwater; 

 inzameling van het hemelwater dat niet mag of kan worden gebruikt voor de locale 

waterhuishouding; 

 transport van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt; 

 ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater worden voorkomen; 

 geen overlast voor de omgeving veroorzaken; 

 doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering. 
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Een manier om de vuiluitworp uit bestaande rioolstelsels te reduceren is het afkoppelen van de 

riolering van schone verharde oppervlakken. In combinatie met vervanging c.q. renovatie van 

bestaande bebouwing zal steeds door bouw- en woningtoezicht worden bezien of en op welke wijze 

kan worden afgekoppeld. Schoonwaterlozingen zullen alleen toegestaan worden op de 

hemelwaterafvoer van een gescheiden stelsel. Indien afvoer naar oppervlaktewater redelijk mogelijk is, 

zullen bestaande schoonwaterlozingen worden afgekoppeld.  

 

In de kern Ouderkerk is voor het grootste deel een gemengd stelsel aanwezig. Op een aantal 

inbreidingslocaties zoals aan de A. van Naaldwijklaan en de uitbreiding Sportlaan is een gescheiden 

stelsel aanwezig. Het rioolwater van de kern Ouderkerk aan den IJssel wordt door middel van een 

rioolpersleiding afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie “de grote Zaag” in Krimpen aan den 

Lek. 

Waterkwantiteit 

De ontstaans- en ontginningsgeschiedenis van de 

Krimpenerwaard verklaart het waterrijke karakter 

met het wijd vertakte slotenpatroon en de grote 

open ruimten die zo kenmerkend zijn voor het 

landschap van de Krimpenerwaard. Het 

oppervlaktewater van de Krimpenerwaard (ongeveer 

13 procent van de totale oppervlakte) kan worden 

beschouwd als één waterhuishoudkundige eenheid. 

De aan- en afvoer van oppervlaktewater is louter 

gericht op het „eigen watersysteem‟: er wordt geen 

water ingelaten ten behoeve van buiten de 

Krimpenerwaard gelegen gebieden, noch wordt 

water afkomstig van andere gebieden afgevoerd via 

de Krimpenerwaard. Gebiedseigen water uit het 

plangebied wordt afgevoerd via de Lekkerkerksche 

boezem welke uitmondt in een hoofdgemaal, 

gelegen nabij de grens met Krimpen aan den IJssel.  

 

Uitgangspunt voor de wateraanvoer is handhaving van het polderpeil. In de Krimpenerwaard liggen 8 

bemalingsgebieden met een eigen waterinlaat, waarbinnen in totaal 34 peilgebieden zijn gelegen. Het 

gemiddeld maaiveldniveau in het plangebied ligt tussen NAP  -1,75 en NAP  -1,60 m. De vastgestelde 

polderpeilen liggen doorgaans 50 tot 70 centimeter beneden maaiveld. In de peilbesluiten is de 

mogelijkheid opgenomen om gedurende de zomermaanden gebiedseigen water vast te houden tot 

maximaal vijf centimeter boven het streefpeil. Door de geringe drooglegging treedt bij geringe 

peilstijgingen van ongeveer 25 centimeter al wateroverlast op. Dit laatste maakt, dat ondanks het hoge 

percentage open water, de bergingscapaciteit van de Krimpenerwaard beperkt is.  

 

5.3 Watertoets 

Rijkswaterstaat is de waterbeheerder voor het buitendijks gelegen deel van het plangebied. Dat wil 

zeggen zowel de rivier de Hollandsche IJssel als de zellingen. Het hoogheemraadschap is de 

waterkeringbeheerder en tevens de verantwoordelijke waterbeheerder van het binnendijks gebied. Ter 

voldoening aan het bepaalde in het Besluit op de ruimtelijke ordening is het voorontwerp-

bestemmingsplan Kern Ouderkerk aan den IJssel voorgelegd aan Rijkswaterstaat en het 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De resultaten hiervan zijn terug te vinden 

in de bij deze toelichting behorende inspraakrapportage: 

Bestemmingsregeling 

Het Hoogheemraadschap heeft in de legger een zone aangegeven ter weerszijden van de waterkering, 

waarbinnen enkele geboden en verboden gelden. Deze waterkeringszone bestaat uit een kernzone en 

een beschermingzone.  

 

Afbeelding 15. Waterafvoer en -aanvoer 
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Langs waterkeringen komt veelal woonbebouwing voor of zijn industrieterreinen gelegen die een 

directe (functionele) relatie hebben met het water. Deze bebouwing heeft invloed op de veiligheid van 

de waterkering. Het waterschap heeft omtrent de veiligheid eisen gesteld voor het aanbrengen en 

onderhouden van de objecten binnen de waterkeringszone. Zo geldt onder andere dat buiten de 

bebouwde kernen niet gebouwd mag worden in de binnendijkse beschermingszone van de 

waterkering. Kort samengevat stelt het beleid van het hoogheemraadschap met betrekking tot bouwen 

binnen de beschermingszone het volgende: 

 buiten het bebouwde kerngebied mag in de binnendijkse beschermingszone van de waterkering 

niet gebouwd worden; 

 binnen het bebouwde kerngebied kan in de binnendijkse beschermingszone van de waterkering 

onder voorwaarden, ontheffing verleend worden voor nieuwe bebouwing; 

 binnen de beschermingszone kan in buitendijkse gebieden, ontheffing verleend worden voor 

nieuwe bebouwing; 

 binnen de buitenbeschermingszone mag in binnendijkse gebieden gebouwd worden. Echter moet 

voor graafwerkzaamheden een vergunning aangevraagd worden. 

 

Het plangebied ligt, voorzover gelegen binnen de bebouwde kom van Ouderkerk aan den IJssel en 

zodoende binnen het hierboven genoemde bebouwde kerngebied. De kernzone en de 

beschermingszone van de waterkering zijn opgenomen op de verbeelding met de dubbelbestemming 

“Waterstaat – Waterkering”. De buitendijks gelegen zelling heeft de bestemming “Waterstaat – 

Waterstaatkundige functie”. Dit gebied valt onder het bergend regime en het bestemmingsplan heeft 

hierbij met name een signalerende functie. Op de gronden met deze dubbelbestemming mag niet 

worden gebouwd. Hiervan kan ontheffing worden verleend, mits positief advies is verkregen van 

Rijkswaterstaat.Nieuwe ontwikkelingen in dit gebied worden derhalve getoetst aan het beleid van 

Rijkswaterstaat. De belangen van het waterbergend rivierbed zijn hiermee voldoende beschermd. 

 

De watergangen in en rondom het plangebied zijn op de verbeelding aangeduid als water. De 

bestemming kent twee verschillende typen. De rivier de Hollandsche IJssel heeft de bestemming “Water 

– 1” en de overige watergangen in het plangebied hebben de bestemming ”Water – 2”. 

Afb.16: Kernzone en beschermingszone 
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6. Planbeschrijving 

 

Hoofduitgangspunt van dit bestemmingsplan is het behoud van de bestaande situatie. In geringe mate 

is flexibiliteit wenselijk voor eventuele kleinschalige veranderingen. In dit hoofdstuk komen 

gebiedsgerichte en functiegerichte streefbeelden aan bod. Deze verwoorden het gemeentelijk beleid 

voor het plangebied. Alle te actualiseren bestemmingsplannen binnen het actualiseringsproject zullen 

een adequate, handhaafbare regeling bevatten die is afgestemd op de actuele eisen van beleid en 

beheer en op basis waarvan bouwvergunning kan worden verleend. Het gaat om een conserverend 

(behoudend) bestemmingsplan. Nieuwe ontwikkelingen zijn in deze aanpak slechts meegenomen, voor 

zover ze hun eigen planologische procedure volledig hebben doorlopen.  

 

6.1 Wonen 

Voor wat betreft het wonen zijn de provinciale eisen grotendeels bepalend voor de ruimtelijke 

mogelijkheden en onmogelijkheden. Deze zijn supplementair aan de gemeentelijke wensen ten 

aanzien van de woonfunctie. De bestaande burgerwoningen binnen de bestemming “Wonen” zijn 

dusdanig op de verbeelding aangegeven dat de huidige woningomvang wordt vastgelegd middels een 

bouwvlak. De bouwaanvragen en/of vrijstellingen die reeds de procedure hebben doorlopen zijn in dit 

bestemmingsplan meegenomen. Op deze manier wordt realisatie van de reeds ingediende 

bouwplannen mogelijk gemaakt. Schuren en garages zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 

“bijgebouwen”.  

 

 

 

De aanduiding “bijgebouwen” is niet op alle plaatsen 

doorgetrokken tot aan de achterzijde van het perceel. Dit geldt 

met name op die percelen die grenzen aan groen en/of water. Het 

doel hiervan is het bewaken van de beeldkwaliteit op deze locaties. 

Hiermee wordt voorkomen dat bijgebouwen op de rand van het 

water geplaatst worden.  

 

 

De woningen hebben over het algemeen een maximale goothoogte van 6 meter. Uitzondering hierop 

zijn de woningen aan de Kerkweg. Deze hebben een goothoogte van 4 meter. Ook op andere locaties is 

sprake van een maximale goothoogte van 4 meter.  

 

Daarnaast hebben enkele woningen een aanbouw aan de voorzijde. De maximale goothoogte hiervoor 

bedraagt 3 meter. Hierdoor wordt voorkomen dat de gehele aanbouw opgetrokken wordt over 

meerdere verdiepingen. De uitbouw mag wel voorzien worden van een kap, waarbij enerzijds de kap 

gelijkgetrokken wordt met de kap van het hoofdgebouw en anderzijds wordt houdt de kap op bij de 

eerste verdieping. 

 

6.2 Bedrijven 

In het plangebied is bedrijvigheid aanwezig. Bestaande bedrijven worden als zodanig bestemd. Binnen 

deze bestemming zijn enkel bedrijven in de categorie 1 en 2 toegestaan, tenzij deze middels een 

specifieke aanduiding zijn aangegeven. 

 

6.3 Maatschappelijk 

De aanwezige maatschappelijke voorzieningen in het plangebied kunnen in principe worden 

gehandhaafd. Het gaat hier onder andere om een zorginstelling, school, kerk en sportvoorzieningen. 

De bestemmingsregeling is flexibel in die zin dat wisseling van de ene naar de andere 

maatschappelijke bestemming bij recht mogelijk is gemaakt. Uitzonderingen hierop betreffen de 
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begraafplaats en de brandweerkazerne; deze hebben een specifiek bestemming gekregen. In 

vergelijking tot het vigerende plan hebben in het aanbod van maatschappelijke voorzieningen geen 

belangrijke wijzigingen plaatsgevonden. 

 

6.4 Infrastructuur 

De wegen binnen het plangebied hebben allen de bestemming  “Verkeer”. Op enkele plaatsen in het 

plangebied zijn parkeervakken aanwezig. Daarnaast is langsparkeren op veel locaties ook mogelijk. De 

wegen in de kern, met uitzondering van de kernontsluitingsweg (Abelenlaan en Burg. Neetstraat) 

hebben overwegend een verblijfskarakter. De kernontsluitingsweg wordt met name gebruikt als 

toegangsweg tot de kern Ouderkerk aan den IJssel. 

 

6.5 Groen en water 

Het aanwezige groen en water binnen het plangebied dient behouden te blijven en is dan ook als 

zodanig bestemd. Het gaat hier met name om het openbaar groen van groter formaat. Bomen, bermen 

en struiken die aanwezig zijn in diverse woonstraten zijn opgenomen binnen de bestemming “Verkeer” 

Ter bescherming van de watergangen en de bijhorende beeldkwaliteit is op enkele plaatsen bebouwing 

direct aan het water niet toegestaan.  

 

6.6 Ontwikkelingen 

In het plangebied spelen ontwikkelingen op een viertal locaties: 

 De Boezem: Op deze plek wordt binnen de planperiode de ontwikkeling van twee vrijstaande 

woningen voorzien. Deze woningen, die bij recht worden toegestaan, vormen een onderdeel van de 

woningbouwlocatie aan de Boezem. 

 De Wulp: Tussen De Wulp 13 en 16 wordt de ontwikkeling van een vrijstaande woning voorzien. De 

bestemming Verkeer is hier gewijzigd naar Wonen, zodat deze woning bij recht wordt toegestaan. 

 Abelenlaan 8: Binnen de planperiode zullen de bedrijfsmatige activiteiten op dit perceel worden 

beëindigd. De bestaande bedrijfswoning kan middels wijzigingsbevoegdheid worden omgezet naar 

een burgerwoning.  

 Kerkweg: Tussen de woningen Kerkweg 60 en 66 is achter op het perceel een bedrijfspand 

gelegen. Door toepassing van de wijzigingsbevoegdheid kan de bestemming worden gewijzigd 

naar Wonen en een woning worden toegevoegd. Het bouwvlak wordt verplaatst in die zin dat de 

voorgevel van de woning aansluit met de voorgevel van de omliggende woningen. 

 Abelenlaan 6: Binnen de planperiode zal het gebruik van het gebouw veranderen. Het bestaande 

bankgebouw kan middels wijzigingsbevoegdheid worden omgezet naar een bstemming “Centrum” 

of “Maatschappelijk”.  
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7. Juridische aspecten 

 

Dit hoofdstuk gaat in op de wijze van juridische vertaling in planregels van de voor het plangebied 

gewenste functionele en stedenbouwkundige ontwikkeling. Dit bestemmingsplan kent een 

gedetailleerd karakter aangezien er sprake is van een beheerplan. In de beschrijving in hoofdlijnen is 

aangegeven hoe het gemeentebestuur het gewenste ruimtelijke beleid wil realiseren. Bij toekomstige 

ontwikkeling vormt de beschrijving in hoofdlijnen in belangrijke mate het toetsingskader.  

 

7.1 Planvorm 

Het bestemmingsplan “Kern Ouderkerk aan den IJssel” kan grotendeels gekarakteriseerd worden als 

een zogenaamd beheersplan. In een dergelijke bestemmingsregeling ligt het accent vooral op het 

bieden van rechtsbescherming ten aanzien van het bestaande gebruik van gronden en opstallen. Een 

en andere heeft geresulteerd in een planopzet met een beperkt aantal bestemmingen, een eenvoudig 

kaartbeeld en een uniforme opzet van de bouwbepalingen. Alle bestaande functies (wonen, werken, 

verkeer, groen, etc.) worden gerespecteerd; ingrijpende functieveranderingen zijn niet voorzien. Het 

juridische gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding met regels. Bij ieder plan hoort 

een toelichting, maar dit onderdeel heeft als zodanig geen rechtskracht. De verbeelding van “Kern 

Ouderkerk aan den IJssel” bestaat uit twee kaartbladen.  

 

De planregels zijn opgebouwd uit vier hoofdstukken: inleidende regels, bestemmingsregels, algemene 

regels en overgangs- en slotregels. In de volgende paragraaf wordt de inhoud nader toegelicht. Bij het 

opstellen van de planregels en de verbeelding is uitgegaan van de richtlijnen “Standaard voor 

Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP 2008)” De SVBP 2008 omvat verplichtingen en aanbevelingen 

ten aanzien van de vormgeving en indeling van de planregels en de verbeelding. De opbouw van de 

SVBP 2008 met betrekking tot de verbeelding in de onderstaande figuur gevisualiseerd.  

 

De interpretatie van de definitie “bouwvlak” zoals in de SVBP is opgenomen, is in belangrijke mate 

bepalend voor de wijze van regelen van de bebouwing in de regels en verbeelding ervan op de 

verbeelding. De definitie luidt als volgt: 

“een op de verbeelding aangegeven vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten”. Op basis van deze 

definitie is het mogelijk het bestemmingsplan zodanig vorm te geven dat bouwwerken zowel binnen 

als buiten een bouwvlak kunnen worden opgericht. Ten behoeve van een eenduidige regeling is voor 

het bestemmingsplan “Kern Ouderkerk aan den IJssel” gekozen voor een volgende benaderingswijze: 
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De hoofdgebouwen kunnen alleen worden opgericht binnen een bouwvlak. Buiten deze bouwvlakken 

mogen ondergeschikte gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde worden opgericht. Binnen het 

bestemmingsvlak wordt middels bouwaanduidingen (daar waar dit relevant is voor de 

verschijningsvorm van gebouwen) de grenzen aangegeven waarbinnen de bouwwerken mogen worden 

opgericht; de zogenaamde aanduidingsvlakken. Voor de bestemming wonen betekent dit dat er een 

aanduidingsvlak is opgenomen waar de hoofdgebouwen mogen worden opgericht (met een 

bouwaanduiding voor een aantal categorieën, zoals vrijstaand en aaneengebouwd). Daarnaast is een 

aanduidingsvlak opgenomen waar de bijgebouwen mogen worden opgericht [bg]. Bouwwerken geen 

gebouw zijnde mogen eveneens binnen het bouwvlak worden opgericht. 

 

7.2 Toelichting op de bestemmingen 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

 

Artikel 1 Begrippen 

In dit artikel wordt een aantal in het plan gebruikte begrippen nader omschreven. Door de omschrijving 

wordt de interpretatie van de begrippen beperkt en daarmee de duidelijkheid en rechtszekerheid van 

het plan vergroot.  

 

Artikel 2 Wijze van meten 

In het artikel “Wijze van meten” wordt aangegeven op welke wijze de in het plan voorgeschreven 

maatvoeringen dienen te worden bepaald.  

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

 

Artikel 3 Bedrijf  

Binnen deze bestemming mogen bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 

worden gevestigd. De bedrijfsgebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven 

bouwvlak worden gebouwd. De maximaal toegestane goothoogte van de bebouwing is op de 

verbeelding aangegeven. Ook zijn binnen de bestemming nutsvoorzieningen toegestaan ter plaatse 

van de aanduiding ´nutsvoorziening´.  

 

Artikel 4 Centrum  

Binnen de bestemming “Centrum” vallen de centrumfuncties. Het gebruik van deze gronden is 

onderling uitwisselbaar. De bestemmingsomschrijving biedt de mogelijkheid om de gebouwen te 

gebruiken voor detailhandel, dienstverlening, horeca, kantoren en toegangsportalen van de op de 

verdieping gelegen woningen. Conform de Staat van Horeca-activiteiten zijn ten hoogste categorie 2 

horecabedrijven toegestaan.  

 

Artikel 5 Detailhandel 

Gronden met deze bestemming zijn bestemd voor bedrijven die goederen ter verkoop en/of levering 

aanbieden. 

 

Artikel 6 Groen 

De gronden, welke zijn aangewezen voor “Groen”, zijn als zodanig bestemd. Tevens zijn voet- en 

fietspaden en belangrijke groenstructuren gelegen in het plangebied aangewezen als “Groen”. 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om nadere eisen te stellen ten aan zien van de 

beeldkwaliteit van de watergangen, als ook de ontsluiting in verband met de verkeersveiligheid. 

 

Artikel 7 Horeca 

De horecagelegenheid aan de Dekkerstraat is geregeld onder de bestemming “Horeca". Het betreft hier 

Cafetaria de Blokhut. Dit betreft een cafetaria waar in hoofdzaak voedsel wordt verstrekt voor 

consumptie ter plaatse en als nevenactiviteit het verstrekken van (alcoholhoudende) dranken. 
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Artikel 8 Kantoor  

De in het plangebied aanwezige (zelfstandige) kantoorgebouwen kennen de bestemming “Kantoor”. 

Het gaat hier om de kantoren aan de Abelenlaan. De bebouwing dient binnen de bouwvlakken te 

worden gebouwd. De bouwvlakken mogen geheel worden bebouwd. 

 

Artikel 9 Maatschappelijk 

De bestemming “Maatschappelijk” is gegeven aan de twee maatschappelijke functies in het plangebied. 

Op deze locaties zijn maatschappelijke voorzieningen toegestaan zoals onderwijs, religie, cultuur, 

recreatie etc. de hoofdgebouwen mogen enkel opgericht worden binnen het op de verbeelding 

opgenomen bouwvlak. De maximale goothoogte is eveneens op de verbeelding opgenomen. 

Bouwwerken, geen gebouw zijnde, zijn eveneens toegestaan buiten het bouwvlak. 

 

Artikel 10 Sport 

In het plangebied ligt een sportcomplex met onder andere voetbalvelden en tennisbanen. Deze 

functies zijn bestemd voor “Sport”. Voor de diverse functies gelden dezelfde bouwvoorschriften. 

 

Artikel 11 Verkeer 

In deze bestemming worden de wegen geregeld. Binnen de bestemming “Verkeer” valt infrastructuur 

die bedoeld is voor het doorgaande verkeer (de Lageweg) als ook die bedoeld is als verblijfsgebied 

(overige wegen).  

 

Artikel 12 en 13 Water -1, Water - 2 

De bestemming “Water – 1” heeft betrekking op de Hollandsche IJssel. De watergangen die voor de 

waterhuishouding in het gebied van belang zijn, zijn bestemd voor „Water – 2”. Ook het gemaal nabij 

de kern Ouderkerk aan den IJssel valt met de omliggende gronden onder de bestemming “Water – 2”.  

 

Artikel 14 Wonen 

De woningen in het plangebied zijn bestemd voor “Wonen”. Op een enkel plaatsen in het plangebied 

vindt bij de woning een andere activiteit plaats. De nevenfunctie is ondergeschikt aan de functie 

wonen. Dit van de woonfunctie afwijkende gebruik is positief bestemd.  

 

De woningen zijn onderverdeeld in de aanduidingen „vrijstaand‟, „aaneengebouwd‟, „gestapeld‟ en 

„twee-aan-een‟. Op diverse plaatsen in het plangebied hebben de woningen aan de voorzijde een 

uitbouw. Deze zijn opgenomen binnen het bouwvlak met een maximum hoogte van 3 meter. 

 

De bebouwing dient binnen het bebouwingsvlak te worden geconcentreerd. Overschrijding van het 

bebouwingsvlak is toegestaan voor bijgebouwen, die binnen de op de verbeelding aangegeven 

aanduiding “bijgebouwen” mogen worden gebouwd. De ten hoogste toegestane goothoogte van de 

woning is op de verbeelding ingeschreven. Burgemeester en wethouders kunnen onder voorwaarden 

nadere eisen stellen met betrekking tot de situering, de afmetingen, de dakbeëindiging, kapvorm en 

nokhoogte van de bebouwing. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen als zij van oordeel zijn dat dit 

noodzakelijk is in verband met de bebouwingskarakteristiek van de omgeving of de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.  

 

Rijksmonumenten en karakteristieke bebouwing is als zodanig op de verbeelding aangeduid. Deze 

bebouwing wordt beschermd door zowel de strakke vorm van het bebouwingsvlak, alsook door de 

mogelijkheid voor burgemeester en wethouders om nadere eisen te stellen ten aanzien van de 

bebouwing.  

 

Artikel 15 Leiding – Gas (dubbelbestemming) 

Ten aanzien van de in het plangebied gelegen gastransportleiding is de dubbelbestemming “Leiding – 

Gas” opgenomen. De hartlijn en de bijbehorende beschermingszone zijn op de verbeelding 

aangegeven. 

 

Artikel 16 Leiding – Hoogspanning (dubbelbestemming) 

Ten aanzien van de in het plangebied gelegen hoogspanningsmast is de dubbelbestemming “Leiding – 
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Hoogspanningsmast” opgenomen. De hartlijn en de bijbehorende beschermingszone zijn op de 

verbeelding aangegeven.  

 

Artikel 17 Leiding – Riool (dubbelbestemming) 

Ten aanzien van de in het plangebied gelegen riooltransportleiding is de dubbelbestemming “Leiding – 

Riool” opgenomen. De hartlijn en de bijbehorende beschermingszone zijn op de verbeelding 

aangegeven. 

 

Artikel 18 Waarde – Archeologie – 1 (dubbelbestemming)  

Gronden met de dubbelbestemming “Waarde- Archeologie – 1” zijn beschermd vanwege hoge 

archeologische (verwachtings)waarden. Deze bescherming is geregeld door een speciaal 

aanlegvergunningen stelsel op te nemen waarbij een schriftelijke aanlegvergunning van burgemeester 

en wethouders nodig is om bepaalde bouwwerken op te richten. Gezien de bijzondere waarde van dit 

gebied is tevens een archeologische onderzoeksverplichting in de bouwregels opgenomen indien 

overschrijding plaatsvindt van specifieke kwantitatieve normen.  

 

Artikel 19 Waarde – Archeologie – 2 (dubbelbestemming)  

Gronden met de dubbelbestemming “Waarde- Archeologie – 2” zijn beschermd vanwege redelijke tot 

hoge archeologische (verwachtings)waarden. Deze bescherming is geregeld door een speciaal 

aanlegvergunningen stelsel op te nemen waarbij een schriftelijke aanlegvergunning van burgemeester 

en wethouders nodig is om bepaalde bouwwerken op te richten.  

 

Artikel 20 en 21 Waterstaat – Waterkering (dubbelbestemming) en Waterstaat – Waterstaatkundige 

functie (dubbelbestemming)  

De bestemmingen betreffen feitelijk zogenaamde gemengde bestemmingen, waarbij de gronden naast 

de waterkeringsfunctie nog andere functies hebben. Het belang van de waterkering dient evenwel 

primair te zijn. Om te komen tot een juiste afweging tussen de waterkerende functies en de overige 

functies dienen burgemeester en wethouders bij het verlenen van een bouwvergunning binnen het 

gebied van de waterkering de betrokken dijkbeheerder en/of Rijkswaterstaat te horen. 

 

Hoofdstuk 3 Algemene regels 

 

Artikel 22 Anti-dubbeltelregel 

Om misbruik van de bouwregels te voorkomen, is in dit artikel bepaald dat gronden, die al eens als 

berekeningsgrondslag voor een bouwvergunning hebben gediend, niet nogmaals als zodanig kunnen 

dienen.  

 

Artikel 23 Algemene bouwregels 

In dit artikel zijn algemene regels opgenomen ten aanzien van het bouwen op gronden die grenzen aan 

of in de bestemming “water”.  

 

Artikel 24 Algemene gebruiksregels 

In dit artikel zijn algemene regels opgenomen ten aanzien van het strijdig gebruik.  

 

Artikel 25 Algemene ontheffingsregels 

In dit artikel is een aantal algemene ontheffingsregels opgenomen. Deze ontheffingen betreffen 

beperkte afwijkingen van de in de planregels gegeven maten, afmetingen en percentages, het 

aanbrengen van geringe aanpassingen van de bebouwingsgrenzen, het bouwen van gebouwtjes van 

openbaar nut, het oprichten van masten en antennes tot een bepaalde bouwhoogte.  

 

Artikel 26 Algemene wijzigingsregels 

In dit artikel zijn algemene wijzigingsregels opgenomen voor het college van burgemeester en 

wethouders om het bouwen van gebouwtjes van openbaar nut, het overschrijden van 

bebouwingsgrenzen, beperkte verschuivingen van de bestemmingsgrenzen en het oprichten van 

masten en antennes tot een bepaalde bouwhoogte mogelijk te maken. Tevens is er een tweetal 

wijzigingsgebieden opgenomen ten behoeve van de verwezenlijking van een woonbestemming. 
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Artikel 27 Algemene procedureregels 

De algemene procedureregels zoals vermeld in dit artikel regelen de toepassing van een 

wijzigingsbevoegdheid en het verlenen van ontheffing. In de artikelen waarin deze flexibiliteitsregels 

zijn opgenomen, wordt verwezen naar dit artikel. 

 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

 

Artikel 28 Overgangsrecht 

Dit artikel betreft het overgangsrecht met betrekking tot gebruik van onbebouwde gronden en 

bouwwerken dat afwijkt van het bestemmingsplan op het moment dat dit rechtskracht verkrijgt. Dit 

gebruik mag worden voortgezet. Wijziging van het afwijkend gebruik is slechts toegestaan indien de 

afwijking hierdoor wordt verkleind. Daarnaast zijn overgangsregels opgenomen ten aanzien van het 

bouwen. Een bouwwerk dat afwijkt van de bouwregels van het bestemmingsplan op het moment dat dit 

rechtskracht verkrijgt, mag gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd, of na een calamiteit geheel 

worden vernieuwd of veranderd. De afwijking mag daarbij naar aard en omvang niet worden vergroot. 

Daarvan mag eenmalig ontheffing worden verleend tot maximaal 10% van de inhoud van het 

bouwwerk. Het overgangsrecht is niet van toepassing op bouwwerken die reeds in strijd waren met het 

voorgaande geldende bestemmingsplan. Ook is in dit artikel een hardheidsclausule opgenomen die 

ontheffing mogelijk maakt indien het hanteren van de overgangsregels leidt tot onbillijkheid jegens 

personen.  

 

Artikel 29 Slotregel 

Het laatste artikel “Slotregel” geeft de officiële naam van het plan aan, wanneer naar het plan wordt 

verwezen. De planregels kunnen worden aangehaald onder de naam: Regels van het bestemmingsplan 

“Kern Ouderkerk aan den IJssel”.  
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8. Uitvoerbaarheid 

8.1 Economische uitvoerbaarheid 

Op grond van artikel 6.2.1. van het Bro is de gemeenteraad verplicht voor gronden waarop een woning 

wordt gebouwd gelijktijdig met een bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen. In artikel 6.12 

lid 2 Wro is bepaald dat de gemeenteraad kan besluiten geen exploitatieplan vast te stellen indien: 

 het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins 
verzekerd is; 

 het bepalen van een tijdvak of fasering (als bedoeld in art 6.13 Wro) niet noodzakelijk is, en 

 het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels (als bedoeld in artikel 6.13 Wro) niet 
noodzakelijk is. 

 

De ontwikkelingen die in dit plan worden voorzien, betreffen allen particuliere initiatieven. De kosten 

van het (bouw)plan is geheel voor de aanvrager (en betrokken partners). Er is een privaatrechtelijke 

overeenkomst opgesteld tussen de initiatiefnemer en de gemeente ten aanzien van het verhalen van de 

kosten voor de grondexploitatie. Aangezien het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in 

het plan begrepen gronden hiermee anderszins verzekerd is, is het opstellen van exploitatieplan niet 

nodig. De economische haalbaarheid is zodoende voldoende aangetoond.  

 

8.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Waar het plan in hoofdzaak voorziet in een juridische, conserverende regeling van de bestaande 

situatie en nieuwe ontwikkelingen dienen te worden ingepast binnen de voor het plangebied 

overwegende woonfunctie, mag worden verwacht dat het plan ook maatschappelijk uitvoerbaar zal 

zijn.  

 

8.3 Handhavingsaspecten 

Voor de handhaving van het bestemmingsplan staan het gemeentebestuur zowel bestuursrechtelijke, 

als privaatrechtelijke en strafrechtelijke middelen ter beschikking. Onder bestuursrechtelijke optreden 

wordt met name verstaan: aanschrijving, stilleggen van de bouw, bestuursdwang en dwangsom. Ten 

aanzien van de privaatrechtelijke handhaving van het bestemmingsplan staan voor de gemeentelijke 

overheid drie methoden open: het hanteren van de eigenaarbevoegdheid, het gebruik van 

privaatrechtelijke overeenkomsten, en het hanteren van de actie uit onrechtmatige daad. Overtreding 

van bestemmingsplanregels is in dit bestemmingsplan strafbaar gesteld. 

 

Eventuele strafrechtelijke vervolging ligt in handen van het Openbaar Ministerie. Waar de gemeente 

primair zelf verantwoordelijk is voor de controle op en het optreden tegen overtredingen van de 

planregels van het bestemmingsplan, zal de gemeente zelf initiatieven moeten ontplooien om 

eventuele overtreders strafrechtelijk te laten vervolgen. Een strafrechtelijke sanctie moet echter als een 

ultimum remedium worden gezien. De voorkeur moet gegeven worden aan de bestuursrechtelijke 

sanctietoepassing. Het accent zal daarom moeten liggen op de bestuursrechtelijke handhaving, waarbij 

binnen het ruimtelijk bestuursrecht bestuursdwang als maatregel het meest van belang is. Voor een 

succesvolle handhaving van het bestemmingsplan is daarnaast een groot aantal feitelijke handelingen 

van de gemeentelijk organen van belang, zoals een adequate controle van de naleving van het 

bestemmingsplan en een goede publieksvoorlichting over de inhoud van het gemeentelijk ruimtelijk 

beleid. Daarbij kan gedacht worden aan de navolgende activiteiten: 

 communicatie rondom het bestemmingsplan; actieve voorlichting over het bestemmingsplan; 

 vergroting van het maatschappelijke draagvlak; 

 intern controlesysteem door middel van registratie; 

 extern controlesysteem met betrekking tot de constatering van overtredingen. 

 

Het geven van voorlichting vormt de eerste schakel in de keten van handhavingsactiviteiten. Het 

actualiseren van een verouderde bestemmingsplan is een goede gelegenheid om de uitgangspunten 
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van het bestemmingsplan en de gemeentelijke beleidsvisie onder de aandacht van de burgers te 

brengen. Door burgers goed en duidelijk te informeren over de inhoud van het bestemmingsplan en 

het daaraan ten grondslag liggende landelijke, provinciale en gemeentelijke beleid, kan er een groter 

begrip en daarmee een groter draagvlak worden gecreëerd. Ook de controlewerkzaamheden zullen op 

een intensieve manier moeten worden aangepakt. Overtredingen van planregels dienen door 

periodieke controles te worden geconstateerd. Daarbij is een planmatige aanpak gewenst; wat te 

controleren, op welke wijze en met welke frequentie? Bij geconstateerde overtredingen is als volgende 

stap een duidelijk beleid noodzakelijk, inzake de te nemen maatregelen (legalisering, aanschrijving, 

bestuursdwang of dwangsom). Het is de intentie van het gemeentebestuur aan bovengenoemde 

aspecten ruime aandacht te schenken, teneinde het met dit bestemmingsplan voorgestane ruimtelijk 

beleid effectief te doen zijn. 
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9. Inspraak en overleg 

 

9.1 Inspraak 

De gemeente betrekt de bevolking bij de voorbereiding van plannen op ruimtelijk gebied. Het 

voorontwerp van het bestemmingsplan zal in verband daarmee gedurende enkele weken op het 

gemeentesecretariaat ter inzage liggen, waarbij informatie kan worden ingewonnen. Eventuele op- en 

aanmerkingen kunnen schriftelijk aan burgemeester en wethouders kenbaar worden gemaakt.  

 

In het kader van de inspraak betrekt de gemeente de bevolking bij de voorbereiding van plannen op 

ruimtelijk gebied. Het voorontwerp van het bestemmingsplan heeft in verband daarmee vanaf 27 

augustus 2009, gedurende zes weken op het gemeentesecretariaat ter inzage gelegen, waarbij 

informatie kon worden ingewonnen. Gedurende deze periode zijn 7 inspraakreacties bij burgemeester 

en wethouders ingediend. Op 2 september 2009 is een inloopbijeenkomst georganiseerd. In de bijlage 

behorende bij deze toelichting zijn de resultaten van de inspraak opgenomen.  

 

9.2 Overleg  

Ter voldoening aan het bepaalde in het Besluit ruimtelijke ordening dient bij de voorbereiding van een 

bestemmingsplan, waar nodig, overleg gepleegd te worden met besturen van gemeenten, met Rijks- en 

Provinciale diensten etc. Voor dit plan is overleg gepleegd met:  

1. Tennet TSO B.V. 

2. N.V. Nederlandse Gasunie 

3. Kamer van Koophandel Rotterdam 

4. Provincie Zuid-Holland 

5. Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 

6. VROM-Inspectie 

 

In de bijlage behorende bij deze toelichting zijn de resultaten van het overleg opgenomen. 

 

9.3 Zienswijzen  

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.8 de Wet ruimtelijke ordening, juncto artikel 3.12 van 

de Algemene wet bestuursrecht heeft het ontwerpbestemmingsplan „kern Ouderkerk aan den IJssel‟ 

met ingang van 18 februari 2010 tot en met 31 maart 2010 ter visie gelegen. Gedurende deze termijn 

kon een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad van Ouderkerk indienen.  

Naar aanleiding van de ontwerp-terinzagelegging zijn vier zienswijzen ingekomen. De beantwoording 

van de zienswijzen is terug te lezen in de nota zienswijzen, die als bijlage bij deze toelichting is 

opgenomen.  

 

9.4 Ambtshalve aanpassingen 

Behalve de naar aanleiding van vaststelling van de Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte 

noodzakelijk geachte aanpassingen zijn ambtshalve nog correcties in de toelichting aangebracht. Deze 

zijn als bijlage toegevoegd aan de toelichting. 

 


