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1  Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel van het plan 

Het bestemmingsplan Ruimte voor ruimte heeft tot doel een kwaliteitsverbetering voor het 
landelijk gebied te realiseren. Door de bouw van nieuwe woningen aan de rand van bestaand 
gebied en bebouwingslinten wordt het (financieel) mogelijk gemaakt elders verstorende 
agrarische bebouwing te slopen en per saldo de kwaliteit van het landelijk gebied te verbeteren. 
Concreet bestaat het voornemen om op 10 locaties in de gemeente Goeree-Overflakkee 
(agrarische bedrijfs)gebouwen te slopen en daarvoor in de plaats in totaal 14 woningen terug te 
bouwen. Het slopen van de (agrarische bedrijfs)gebouwen en het bouwen van 11 woningen is – 
onder voorwaarden - mogelijk op basis van de ruimte voor ruimte regeling van de provincie 
Zuid-Holland. Het realiseren van de overige 3 woningen is mogelijk door bestaande 
bouwrechten op een locatie in het landelijk gebied van Nieuwe-Tonge te schrappen. De 
gemeente is tot het inzicht  gekomen dat de ontwikkeling van de woningen op de genoemde 
percelen in ruimtelijk opzicht minder wenselijk is geworden. Dit heeft te maken met een wijziging 
van de uitgangspunten met betrekking tot de ontsluiting van Nieuwe-Tonge als gevolg van 
veranderingen in de aanleg van de N215. Door deze woningen op een andere locatie terug te 
bouwen wordt de gewenste ruimtelijke kwaliteitsverbetering bereikt. 
 
Het voorliggende bestemmingsplan geeft het planologisch-juridisch kader voor het slopen van 
de gebouwen en het realiseren van de 14 woningen. 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 

Het plangebied bestaat uit diverse, verspreid over Goeree-Overflakkee liggende, locaties. Het 
betreft de volgende locaties: 
 
1. Oostmoersedijk 3, Stad aan ’t Haringvliet; 
2. Oudelandsedijk achter nummer 34, Oude-Tonge; 
3. Rijzenburgseweg 1, Sommelsdijk; 
4. Prutweg, Sommelsdijk; 
5. Koolweg tussen nummer 44 en 46, Ouddorp; 
6. Koolweg tussen nummer 27 en 27a, Ouddorp; 
7. Molenweg tussen nummer 17 en 23, Ouddorp; 
8. Molenweg 12 en 22, Oude-Tonge; 
9. Marijkeweg 24a, Ouddorp. 
10. Heerendijk 27, Oude-Tonge 
11. Heerenweg, Oude-Tonge 
 
Voor de begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar de hiervoor weergegeven 
afbeelding 1. 
 
De locatie in Nieuwe-Tonge waar sprake is van het wegbestemmen van de rechten voor 3 
woningen, maakt geen deel uit van het plangebied van het voorliggende bestemmingsplan. 
Deze wijziging is meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan voor de kern van Nieuwe-
Tonge (bestemmingsplan Nieuwe-Tonge). 
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1.3 Voorgaande bestemmingsplannen 

Dit bestemmingsplan vervangt voor voornoemde locaties de volgende voorgaande 
bestemmingsplannen: 
 
naam voorgaand plan vaststelling door raad 
Stad Goedereede en dorpsgebied Ouddorp 2012 26 april 2012 

Buitengebied Middelharnis 27 juni 2013 (gewijzigd) 

Oudeland en Oude Nieuwland 2013 12 december 2013 

Buitengebied Oostflakkee 20 maart 2014 

Oude-Tonge 12 december 2012 

1.4  Leeswijzer 

Deze toelichting bestaat uit vier delen. Dit deel, deel A, bevat een aantal algemene 
planaspecten. Hierna volgt deel B. Daarin vindt de planbeschrijving plaats en wordt tevens een 
toelichting gegeven op de bestemmingsmethodiek. Deel C vormt feitelijk de achterliggende 
onderbouwing voor de keuzes die in deel B worden gemaakt ten aanzien van, onder andere, 
ruimtelijke ordening, natuur en landschap, water, archeologie en cultuurhistorie en milieu. In 
deel D, tenslotte, wordt de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan 
aangetoond en wordt ook ingegaan op het overleg- en inspraaktraject.  
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2 Planbeschrijving en verantwoording 

2.1  Inleiding 

De voorgenomen ontwikkeling betreft het slopen van (agrarische bedrijfs)bebouwing en het 
bouwen van nieuwe woningen op verspreid liggende locaties in de gemeente Goeree-
Overflakkee. De ontwikkeling wordt deels mogelijk gemaakt door gebruikmaking van de ruimte 
voor ruimte regeling zoals opgenomen in de Verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland. 
Deels betreft het effectueren van buiten het plangebied wegbestemde rechten voor woningen. 
In dit hoofdstuk wordt een uiteenzetting gegeven van de ruimte voor ruimte regeling en de 
achtergrond van de wegbestemde rechten. Per locatie wordt aangegeven welke kwaliteitsslag 
wordt gemaakt, op welke wijze de ruimte voor ruimte regeling is toegepast en hoe de 
wegbestemde rechten worden geeffectueerd. Voor alle locaties geldt het uitgangspunt dat – na 
realisatie - sprake moet zijn van een aanzienlijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter 
plaatse. Enerzijds door de sloop verstorende bebouwing waardoor met name de openheid in 
het landelijk gebied wordt teruggebracht en anderzijds de bouw van nieuwe woningen die 
passen binnen de bestaande dorpskarakteristiek en die beogen de bestaande ruimtelijke 
structuur duurzaam te versterken. 

2.2  Verordening Ruimte (regeling ruimte voor ruimte) 

Ruimtelijke kwaliteit 
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoals beschreven in dit bestemmingsplan zijn toegestaan als 
voldaan wordt aan de voorwaarden van ruimtelijke kwaliteit (artikel 2.2.1, lid 1). Een 
bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, onder de volgende 
voorwaarden ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit: 
a. de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de aard en schaal van het gebied en voldoet aan de 

richtpunten van de kwaliteitskaart (inpassen); 
b. als de ruimtelijke ontwikkeling qua aard of schaal niet past binnen het gebied (aanpassen), 

wordt deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft 
door: 
i. zorgvuldige inbedding van de ontwikkeling in de omgeving, rekening houdend met de 

relevante richtpunten van de kwaliteitskaart, en 
ii. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen zoals bedoeld in het derde 

lid; 
c. als de ruimtelijke ontwikkeling qua aard en schaal niet past binnen het gebied 

(transformeren), wordt deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit van de 
nieuwe ontwikkeling is gewaarborgd door:  
i. een integraal ontwerp, waarin behalve aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied ook 

aandacht is besteed aan de overgang naar de omgeving en de fasering in ruimte en tijd, 
alsmede rekening is gehouden met de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart, en 

ii. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen zoals bedoeld in het derde 
lid. 

Lid 2  Uitzonderingen vanwege beschermingscategorieën 
a. Een bestemmingsplan voor een gebied met beschermingscategorie 1, waarvan de 

plaats geometrisch is bepaald en verbeeld op ‘Kaart 7 Beschermingscategorieën 
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ruimtelijke kwaliteit’, kan niet voorzien in een ruimtelijke ontwikkeling als bedoeld in het 
eerste lid, onder b en c, tenzij het gaat om de ontwikkeling van bovenlokale 
infrastructuur of van natuur of om een in het Programma ruimte uitgezonderde 
ruimtelijke ontwikkeling en voorts wordt voldaan aan de onder b en c gestelde 
voorwaarden. 

b. Een bestemmingsplan voor een gebied met beschermingscategorie 2, waarvan de plaats 
geometrisch is bepaald en verbeeld op ‘Kaart 7 Beschermingscategorieën ruimtelijke 
kwaliteit’, kan niet voorzien in een ruimtelijke ontwikkeling als bedoeld in het eerste lid, 
onder c, tenzij het gaat om de ontwikkeling van bovenlokale infrastructuur of van natuur 
of om een in het Programma ruimte uitgezonderde ruimtelijke ontwikkeling en voorts 
wordt voldaan aan de onder c gestelde voorwaarden. 

 
Lid 3  Aanvullende ruimtelijke maatregelen 
a. De aanvullende ruimtelijke maatregelen kunnen bestaan uit (een combinatie van): 

i. duurzame sanering van leegstaande bebouwing, kassen en/of boom- en sierteelt; 
ii. wegnemen van verharding, 
iii. toevoegen of herstellen van kenmerkende landschapselementen; 
iv. andere maatregelen waardoor de ruimtelijke kwaliteit verbetert. 

b. De onder a genoemde maatregelen worden in beginsel getroffen binnen 
hetzelfde plangebied als de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling, tenzij kan 
worden gemotiveerd dat dat niet mogelijk is. In dat geval kunnen ook ruimtelijke 
maatregelen elders in de motivering inzake ruimtelijke kwaliteit worden 
betrokken. 

c. In afwijking van sub b kan het bevoegd gezag in plaats van het treffen van ruimtelijke 
maatregelen een (gedeeltelijke) financiële compensatie verlangen door middel van 
een storting in een kwaliteitsfonds, dat is ingesteld op basis van de door Provinciale 
Staten vastgestelde regeling voor kwaliteitsfondsen, mits de daadwerkelijke uitvoering 
van de compenserende ruimtelijke kwaliteitsmaatregelen afdoende is verzekerd. 

 
Lid 4  Beeldkwaliteitsparagraaf 
Een bestemmingsplan dat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt als bedoeld 
in het eerste lid bevat een motivering, bij voorkeur vervat in een beeldkwaliteitsparagraaf, 
waaruit blijkt dat de ruimtelijke kwaliteit ten minste gelijk blijft, voor zover het gaat om een 
ruimtelijke ontwikkeling: 
a. waarbij de richtpunten van de kwaliteitskaart in het geding zijn, of 
b. die is gelegen op gronden binnen een beschermingscategorie als bedoeld in het 

tweede lid, onder a en b. 
 
Voorts staat in de toelichting van de Verordening Ruimte 2014 het navolgende omtrent artikel 
2.2.1 vermeld: 
Uitgangspunt beleid ruimtelijke kwaliteit: ‘ja, mits’  
Gebiedsgericht sturen op ruimtelijke kwaliteit betekent voor de provincie richting en ruimte 
geven aan een optimale wisselwerking tussen ruimtelijke ontwikkelingen en gebiedskwaliteit. 
Het kwaliteitsbeleid gaat uit van ‘ja, mits’: ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk, met behoud of 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en geldt in principe voor het grondgebied van de gehele 
provincie, dat wil zeggen zowel de groene ruimte als de bebouwde ruimte.  
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Drie soorten ruimtelijke ontwikkelingen 
 
Om te kunnen bepalen of een ruimtelijke ontwikkeling passend is, is vooral de 
ruimtelijke impact van belang. Daarbij hanteert de provincie met het oog op de 
wisselwerking tussen gebiedskwaliteiten en ontwikkelingen twee uitgangspunten: 

- een kleinschalige ontwikkeling heeft in beginsel minder ruimtelijke impact op 
gebiedskwaliteiten dan een grootschalige ontwikkeling en vraagt daarom weinig tot 
geen provinciale betrokkenheid, 

- hoe hoger en specifieker de kwaliteit van een gebied is, des te groter is in beginsel 
de ruimtelijke impact en des te eerder raken ze provinciale doelen of belangen. 

 
In dit licht wordt onderscheid gemaakt in drie soorten ontwikkeling: 

1. Inpassing. Dit betreft een gebiedseigen ontwikkeling, die past bij de schaal en de maat 
van de bestaande kenmerken van een gebied. Een voorbeeld hiervan is de uitbreiding 
van een agrarisch bedrijf in het buitengebied of een woning in een lint. Bij inpassing 
veranderen bestaande structuren en kwaliteiten niet tot nauwelijks en wordt voldaan aan 
de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart. De rol van de provincie is hier in principe 
beperkt, behalve in gebieden met topkwaliteit. 

2. Aanpassing. Dit betreft een gebiedsvreemde ontwikkeling van relatief beperkte omvang, 
of een (gebiedseigen dan wel gebiedsvreemde) ontwikkeling die niet past bij de schaal 
en maat van het landschap. Een voorbeeld is een beperkt aantal nieuwe woningen in het 
buitengebied of een nieuw landgoed. Omdat in deze gevallen niet aan (alle) richtpunten 
van de kwaliteitskaart kan worden voldaan, zijn ontwerpoptimalisatie, 
inpassingsmaatregelen of aanvullende ruimtelijke maatregelen nodig om de ruimtelijke 
kwaliteit te behouden of te verbeteren. De rol van de provincie zal zich, afhankelijk van 
het type gebied en het type ontwikkeling, vooral richten op het toewerken naar een 
kwalitatief optimaal resultaat. 

3. Transformatie. Bij transformatie gaat het om een verandering van een gebied van 
dusdanige aard en omvang dat er een nieuw landschap ontstaat. Dit is bijvoorbeeld het 
geval bij uitleglocaties voor woningbouw en bedrijventerrein of de aanleg van 
grootschalige recreatiegebieden. Gelet op de wezenlijke verandering van het gebied is 
het reëel om aan te nemen dat niet aan alle richtpunten van de kwaliteitskaart kan 
worden voldaan, maar dat door middel van een nieuw integraal ontwerp er een nieuwe 
ruimtelijke kwaliteit ontstaat die nog niet is ondervangen in de richtpunten. Het ontwerp 
kan gepaard gaan met inpassingsmaatregelen of aanvullende ruimtelijke maatregelen 
in de omgeving. Gelet op de omvang van de ontwikkeling kunnen dergelijke 
maatregelen – eenvoudiger dan bij aanpassing – onderdeel uitmaken van hetzelfde 
plan. Bij transformatie-opgaven is bijna altijd een provinciaal doel of belang in het 
geding en zal de betrokkenheid van de provincie zich richten op een actieve 
behartiging van provinciale doelen, een kwalitatief optimaal resultaat inclusief een 
maatschappelijke tegenprestatie. 
 

Aanvullende ruimtelijke maatregelen 
 
Gelet op het uitgangspunt dat de ruimtelijke kwaliteit als gevolg van ontwikkeling per saldo niet 
afneemt, dient de toetsing aan ruimtelijke kwaliteit een integraal onderdeel te vormen van de 
planvorming en afweging. Voor ruimtelijke ontwikkelingen die niet passen bij de aard en/of de 
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schaal van het gebied zijn ontwerpoptimalisaties, inpassingsmaatregelen of aanvullende 
ruimtelijke maatregelen nodig om de ruimtelijke kwaliteit te behouden of te verbeteren. 
 
Het gaat dan om: 
Duurzame sanering van leegstaande bebouwing, kassen en/of boom- en/of sierteelt; 
Wegnemen van verharding; 
Toevoegen of herstellen van kenmerkende landschapselementen 
Andere maatregelen waarbij de ruimtelijke kwaliteit verbetert. 
 
Bij aanvullende ruimtelijke maatregelen gaat het onder andere om de maatregelen uit de 
bestaande regelingen ‘ruimte voor ruimte’ en ‘nieuwe landgoederen’. Op basis van deze 
voormalige regelingen 
kon in ruil voor de sloop van 1.000 m2 bebouwing of 5.000 m2 kassen een woning buiten BSD 
worden gebouwd. Bij de beoordeling van de aanvullende ruimtelijke (kwaliteits-)maatregelen 
hanteren wij vooralsnog deze oppervlaktes als uitgangspunt. Ditzelfde geldt voor de 
hoogwaardige inpassingsmaatregelen die kunnen worden gezien als een vorm van ‘rood voor 
groen’ of de specifieke invulling daarvan met de voormalige regeling ‘nieuwe landgoederen’. 
 
Dit bestemmingsplan maakt een zevental woningen aan de Prutweg te Sommelsdijk mogelijk. 
Bij deze ontwikkeling is er sprake van ‘aanpassen’ en dient er getoetst te worden aan artikel 
2.2.1 lid 1 onder b van de Verordening. 
 
Hierna zal eerst beoordeeld worden dat de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft 
door zorgvuldige inbedding in de omgeving waarbij er rekening wordt gehouden met de 
relevante richtpunten van de kwaliteitskaart. Aangezien deze beoordeling positief is, behoeven 
geen aanvullende ruimtelijke maatregelen getroffen te worden. Niettemin worden er diverse 
ruimtelijke maatregelen getroffen. Deze maatregelen worden na de beoordeling omschreven. 
 
Kwaliteitskaart 
In de Verordening ruimte 2014 is de definitie van de kwaliteitskaart opgenomen, deze luidt als 
volgt: 
 
Kwaliteitskaart: kaart van de Visie ruimte en mobiliteit en die is opgebouwd uit vier lagen: de 
laag van de ondergrond, de laag van de cultuur- en natuurlandschapen, de laag van de 
stedelijke occupatie en de laag van de beleving; 
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Indien de kwaliteitskaart wordt geraadpleegd geeft dit het navolgende beeld: 
 
De laag van de ondergrond 
 

 
 
Deze kaart en de legenda van de kaart geven omtrent het overgrote deel van Goeree-
Overflakkee (waaronder ook de locatie aan de Prutweg), de navolgende eigenschappen en 
richtpunten weer: 
 
Water als structuurdrager 
 
Richtpunten: 
• Ontwikkelingen houden rekening met hun invloed op het watersysteem als geheel en 

dragen bij aan een duurzame en zo eenvoudig mogelijke werking van dit systeem. 
• Ontwikkelingen versterken de samenhang en continuïteit in het watersysteem als dragende 

ecologische en recreatieve structuur van Zuid-Holland. Ruimte voor natuurlijke dynamiek is 
hierbij een uitgangspunt. 

• Ontwikkelingen dragen bij aan het verbeteren van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van 
het oppervlaktewater. 

 
Het watersysteem beslaat zowel het oppervlakte-als het grondwater en is daarmee zeer 
bepalend voor het functioneren van de provincie in al haar facetten. Daarmee is het 
watersysteem ook medebepalend voor de ruimtelijke kwaliteit en vormt het een structuurdrager 
van de Zuid-Hollandse identiteit. 
 
Het water in Zuid-Holland kent vele verschijningsvormen: grote rivieren, deltawateren, 
(boezem)vaarten, kanalen, veenstroompjes, sloten en plassen.  
Dit water vertelt veel over de geschiedenis van Zuid-Holland en de kunde op het gebied van 
waterbeheersing. Wonen of recreëren op of langs dit water is een waarde voor veel inwoners en 
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bezoekers.  Over de belangrijkste vaarwegen worden mensen en goederen vervoerd. Ook 
natuurwaarden hangen nauw samen met de kwaliteit en kwantiteit van water. 
 
Rivierdeltacomplex 
 
Richtpunten: 

• Ontwikkelingen dragen bij aan behoud of vergroting van ruimte voor dynamische 
natuurlijke processen en zoet-zoutovergangen in de Deltawateren en natuurlijke 
buitendijkse gebieden. 

• Ontwikkelingen in het rivierengebied houden het verschil tussen komgronden en 
oeverwallen herkenbaar. 

 
Zoals overal in Zuid-Holland heeft het menselijk handelen grote invloed gehad op de 
geomorfologie van dit deel van de provincie. Het land in de delta is vergroot door aanleg van 
dijken rond droogvallende gronden. Deze gronden in het deltacomplex bestaan overwegend uit 
kleigronden.  Dit zijn voedselrijke, draagkrachtige gronden. De deltawateren zijn onderdeel van 
het deltacomplex.  De estuariene dynamiek is een belangrijk natuurlijk gegeven. Nauw 
verbonden met de deltawateren zijn de niet ingepolderde, buitendijkse kleigronden. Dit betreft 
de slikken, (bekade) gorzen, grienden, wilgenbossen en de uiterwaarden langs de rivieren.  Het 
zijn natuurlijke landschappen waar ruimte is voor dynamische processen. 
 
De komgronden en oeverwalgebieden van het rivierengebied in Zuid-Holland zijn opgebouwd 
uit rivierkleien liggen vooral in het oosten van de provincie.  Ze zijn vermengd met de 
veenondergrond. De oeverwallen vormen plaatselijk hogere/drogere delen binnen het 
veengebied. Dit is terug te zien in het landschap. 
 
Ten aanzien van de ontwikkeling aan de Prutweg wordt aan de richtpunten van de 
kwaliteitskaart De laag van de ondergrond voldaan. Dit omdat er bij de planvorming rekening is 
gehouden met de invloed op het watersysteem. In het bijzonder verdient vermelding dat de 
bestaande waterpartij wordt doorgetrokken in de richting van het polderlandschap. Hierdoor 
ontstaat er een verbetering van de zichtbaarheid van het oppervlaktewater en ontstaat er 
binnen het plangebied 1.425 m2 aan waterberging, één en ander zoals omschreven in 
paragraaf 5.3 van het bestemmingsplan. Ten behoeve van de van deze waterpartij is reeds 
omgevingsvergunning verleend door het Waterschap Hollandse Delta. 
 
Ten aanzien van de richtpunten betreffende het Rivierdeltacomplex dient te worden gesteld dat 
deze niet van toepassing zijn op de locatie aan de Prutweg daar deze locatie niet is gelegen in 
de Deltawateren of natuurlijke buitendijkse gebieden. Noch is de locatie gelegen in de 
komgronden en/of oeverwalgebieden. 
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Laag van de cultuur- en natuurlandschappen 

 
Deze kaart en de legenda van de kaart geven het navolgende aan omtrent de locatie 
Everdinapolder de navolgende eigenschappen weer: 
 
Rivierdeltalandschappen 
 
Eilanden en (voormalige) zeearmen. Een aantal Zuid-Hollandse eilanden kent nog steeds een 
eilandkarakter: omlijst door deltawateren met beperkte verbindingen met de andere eilanden of 
het vasteland. Ze zijn gelegen in de luwte van de Randstad en vormen landschappelijk een 
geheel met Zeeland. IJsselmonde en het Eiland van Dordrecht zijn daarentegen meer 
onderdeel van het stedelijk netwerk. De drie eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en 
Voorne-Putten hebben elk een eigen karakter. Dit karakter wordt mede gevormd door de 
verschillen in afstand tot en de verbinding met het stedelijk gebied, de landschappelijke opbouw 
van de eilanden zelf en de aard van het omringende water.  Versterken van het deltakarakter en 
vergroten van de diversiteit van karakters van de eilanden draagt bij aan het behoud van 
diversiteit in de Delta.  
 
Een opgave is het om de recreatieve gebruikswaarde van de eilanden te vergroten in 
combinatie met een gebiedsspecifieke, in de omgeving passende inrichting.  
 
Ontwikkelingen aan de rand van de eilanden dienen bij te dragen aan het versterken van het 
stoere deltakarakter en passen bij de maat en schaal van dijk en open wateren. Ontwikkelingen 
worden benaderd in het licht van het eiland als geheel, waarbij bijvoorbeeld in Voorne-Putten en 
Hoeksche Waard een duidelijk verschil zit tussen de ‘dynamische’ noordrand en het ‘luwe’ 
zuiden. 
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Zeekleipolderlandschap 
 
Richtpunten 
 
Zeekleipolders algemeen: 

• Ontwikkelingen dragen bij aan het versterken van de karakteristieke kenmerken van de 
eilanden en de verschillen daartussen. 

• Ontwikkelingen aan de rand van de eilanden passen bij de maat en schaal van de dijk en 
de deltawateren. 

• Herkenbaar houden van het patroon van (ronde) opwas-en (langgerekte) aanwaspolders 
door behouden en versterken van de (beplante) dijk als herkenbare landschappelijke 
structuurdrager in contrast met de grootschalig, open polder. 

• Versterken van de kreek als herkenbare landschappelijke structuurdrager van het 
zeekleilandschap. 

• Bebouwing concentreert zich in of bij compacte kernen, niet in het open middengebied 
van de polders. 

• Behoud van het contrast tussen de binnendijkse akkerbouwpolders en buitendijkse 
natuur. 

 
Zeekleipolders 
Een zeekleipolder is qua oorsprong een ronde opwaspolder (oorspronkelijk opgeslibde en 
daarna ingepolderde eilandjes in getijdenwater) of langgerekte aanwaspolder (aangeslibd en 
ingepolderd land tegen bestaande polders) en daarna omgeven door dijken. De kreken in deze 
polders (herkenbaar door microreliëf en een kronkelige loop) en beplante dijken zijn belangrijke 
structurerende elementen. Er is een grote mate van openheid met contrasten tussen 
buitendijkse natuur en strak verkavelde agrarische polders. De dorpen liggen als compacte 
kernen in het landschap, veelal op het kruispunt van een dijk en een kreek aan de rand van een 
polder. Overige bebouwing ligt langs de dijken en spaarzaam in de polders zelf. Kenmerkende 
contrasten tussen de regelmatige patronen in de polder van wegen en verkaveling en de 
kronkelige kreken. Havenkanalen vormen plaatselijk bijzondere elementen, waarbij 
ontwikkelingen langs de kanalen de ruimtelijke en recreatieve relatie tussen dorp en open water 
versterken. 
 
Ten aanzien van de rivierdeltalandschappen zijn geen richtpunten opgenomen en in de verdere 
omschrijving zijn geen zaken opgenomen welke een belemmering vormen ten aanzien van de 
ontwikkeling aan de Prutweg. Voor wat betreft de relevante richtpunten welke zijn aangeduid bij 
de karakteristiek Zeekleipolderlandschap kan worden gesteld dat als gevolg van het 
doortrekken van de waterpartij vanuit de bestaande woonwijk de krekenstructuur wordt 
versterkt. Voorts onderschrijft dit artikel dat bebouwing mogelijk is binnen Zeekleipolders mits 
de bebouwing bij de kern wordt gerealiseerd in niet in het open middengebied van de polders, 
hetgeen voor wat betreft de locatie aan de Prutweg ook het geval is. Derhalve wordt voldaan 
aan de richtpunten van de kwaliteitskaart Laag van de cultuur en natuurlandschappen. 
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Laag van de stedelijke occupatie 

Deze kaart en de legenda van de kaart geven het navolgende aan omtrent de planlocatie de 
navolgende eigenschappen weer: 
 
Stads-en dorpsranden 
 
Richtpunt 
• Ontwikkelingen aan de stads-of dorpsrand dragen bij aan het realiseren van een rand 

met passende overgangskwaliteit (front, contact of overlap). 
 
De stads-en dorpsrand is de zone op de grens van bebouwd gebied en landschap.  
Het is het deel van stad of dorp met potentie voor een hoogwaardig en geliefd woonmilieu, 
doordat hier de genoegens van stedelijk en buiten wonen bij elkaar komen; de nabijheid van 
voorzieningen gecombineerd met het vrije zicht en het directe contact met het buitengebied. De 
relatie tussen bebouwd gebied en landschap is afhankelijk van de karakteristieken van de 
bebouwingsrand en die van het aangrenzende landschap.  Daarbij onderscheiden we drie typen 
‘overgangskwaliteiten’. Het front, het contact en de overlap. Op kaart vinden we de 
hoogwaardige en bijzondere fronten terug. Daar waar recreatiegebieden voorkomen langs 
stads-of dorpsrand is veelal sprake van overlap. 
 
Uitgangspunt bij ontwikkelingen aan dorpsranden is de contactkwaliteit. 
 
Contactkwaliteit 
Bebouwd gebied en landschap zijn verbonden door zichtbare en begaanbare doorlopende 
structuren, zoals wegen, paden, dijken, lanen, linten of waterlopen. De structuur die stad en 
land verbindt, kan een herkenbare landschappelijke onderlegger hebben als een strandwal of 
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rivier. In andere situaties is het kavelpatroon doorlopend. Stad en ommeland blijven beide in 
hun eigen hoedanigheid herkenbaar en onderscheidend, maar worden in staat gesteld in elkaar 
door te dringen. Deze soort overgang is typisch voor dorpen of buitenwijken, waarbij de 
stedenbouwkundige opzet bijvoorbeeld geënt is op het oorspronkelijke landschappelijke (kavel) 
patroon. 
 
Op het eerste gezicht lijkt de planlocatie geheel binnen het als Stads- en dorpsranden 
aangeduide gebied te zijn gelegen. Indien nader wordt ingezoomd op de locatie (zie 
onderstaand) blijkt dat circa de helft van het plangebied binnen de arcering Stads- en dorpsrand 
valt en dat het overige deel hierbuiten valt. Het deel van het plangebied dat is gelegen buiten de 
arcering is verder niet met een karakteristiek aangeduid op de kwaliteitskaart Laag van de 
stedelijke occupatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de gehele provincie, zowel in het stedelijk gebied als in het landelijk gebied, beoogt het 
kwaliteitsbeleid een ‘ja, mits-beleid’: ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk, met behoud of 
versterking van de ruimtelijke kwaliteit (waarborg ruimtelijke kwaliteit). Het ruimtelijk 
kwaliteitsbeleid bestaat uit een viertal kwaliteitskaarten, samengevat in één integrale 
kwaliteitskaart, bijbehorende richtpunten en een aantal bepalingen in de verordening. Dit beleid 
maakt naar zijn aard meerdere uitleg mogelijk. Vanuit de nieuwe sturingsfilosofie is dit een kans 
en geen bedreiging.  
 
Gelet op het gezamenlijke belang is een gedeelde opvatting over de uitleg en interpretatie van 
het kwaliteitsbeleid per concreet gebied wenselijk. Daarmee ontstaat ruimte voor maatwerk. De 
kwaliteitskaart en de richtpunten geven richting aan de interpretatie van ruimtelijke kwaliteit. 
Gezien het vorenstaande betreft de arcering ter plaatse dan ook een indicatieve aanduiding en 
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gezien het stedenbouwkundige samenstel van de planlocatie kan gesteld worden dat de gehele 
planlocatie tot de Stads- en dorpsrand behoort. 
 
Zoals reeds eerder gesteld, wordt de kwaliteitskaart gevormd door vier lagen, deze vier lagen 
zijn op afzonderlijke kaarten weergegeven. In het geval een bepaalde locatie niet is aangeduid 
in één of meerdere lagen dient er te worden bezien of deze in een andere laag wel is 
opgenomen. Derhalve, indien de (indicatieve) aanduiding Stads- en dorprand strikt wordt 
genomen zou een deel van de planlocatie in de Laag van de stedelijke occupatie geen 
aanduiding hebben. In de Laag van de cultuur en natuurlandschappen heeft dit deel van de 
planlocatie echter wel een aanduiding, zijnde zeekleipolderlandschap. Zoals reeds eerder 
geconcludeerd bij de nadere analyse van deze laag is de bouw van woningen mogelijk binnen 
het zeekleipolderlandschap. Derhalve vormt het niet hebben van een aanduiding in de Laag van 
de stedelijke occupatie dan ook geen belemmering 
 
Het richtpunt van de kwaliteitskaart is dat ontwikkelingen aan de stads-of dorpsrand bijdragen 
aan het realiseren van een rand met passende overgangskwaliteit. Voorts staat hier vermeld dat 
de contactkwaliteit uitgangspunt is bij ontwikkelingen. Mede als gevolg van het doortrekken van 
de waterpartij, de in het bestemmingsplan opgenomen groenbestemming en de voorwaarden 
uit het beeldkwaliteitsplan ontstaan de gewenste structuren welke ervoor zorg dragen dat er ter 
plaatse een passende overgangskwaliteit ontstaat en waardoor er wordt voldaan aan het 
richtpunt van de kwaliteitskaart. Door middel van het opnemen van een voorwaardelijke 
verplichting in de planregels wordt de realisatie van de passende overgangskwaliteit tevens 
verankerd. 
 
Laag van de beleving 

 
De kaart laag van de beleving geeft geen aanduiding of richtpunten aan ter plaatse van de 
planlocatie. 
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Zoals uit bovenstaande bestudering van de kwaliteitskaart blijkt, voldoet de huidige 
situatie aan de dorpsrand van Sommelsdijk niet aan de richtpunten van de 
kwaliteitskaart. De ontwikkeling aan de Prutweg voldoet wel aan de richtpunten van de 
kwaliteitskaart. Hiermee wordt voldaan aan de eis uit de Verordening Ruimte van per 
saldo minimaal gelijkblijvende kwaliteit.  
Dit doordat er niet alleen “rekening wordt gehouden met”, maar dat er wordt voldaan 
aan de richtpunten van de kwaliteitskaart. 
 
Aanvullende ruimtelijke maatregelen 
 
Er is reeds aangetoond dat met de planrealisatie aan de Prutweg voldaan wordt aan de 
eis van gelijkblijvend ruimtelijke kwaliteit. Ten einde een daadwerkelijk kwaliteitswinst 
binnen de gemeente Goeree-Overflakkee te behalen zijn de initiatiefnemer en de 
gemeente overeengekomen dat er tevens aanvullende ruimtelijke maatregelen, zoals 
beschreven in artikel 2.2.1 lid 1 onder b ii, worden getroffen door de initiatiefnemer. 
 
Hetgeen is overeengekomen tussen de initiatiefnemer en de gemeente gaat uiteraard veel 
verder dan hetgeen wordt voorgeschreven in artikel 2.2.1 lid 1 onder b, daar in dit artikel onder ii 
“het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen” vermeld.  
 
Ten einde de medewerking te verkrijgen van de gemeente is overeengekomen dat de 
initiatiefnemer circa 3.000 m2 aan detonerende bebouwing in het buitengebied dient te saneren 
en dat er 4 woningen/bouwrechten worden wegbestemd op locaties waar deze ruimtelijk niet 
gewenst zijn. Ten overvloede is onderstaand een overzicht opgenomen betreffende de getroffen 
aanvullende ruimtelijke maatregelen getroffen welke bestaan uit: 
 
Artikel 2.2.1 lid 3 onder a. i, duurzame sanering 
 
Omtrent deze aanvullende maatregel is in de toelichting op de Verordening Ruimte het 
volgende opgenomen: 
 
Bij aanvullende ruimtelijke maatregelen gaat het onder andere om de maatregelen uit de 
bestaande regelingen ‘ruimte voor ruimte’ en ‘nieuwe landgoederen’. Op basis van deze 
voormalige regelingen kon in ruil voor de sloop van 1.000 m2 bebouwing of 5.000 m2 kassen 
een woning buiten BSD worden gebouwd. Bij de beoordeling van de aanvullende ruimtelijke 
(kwaliteits-)maatregelen hanteren wij vooralsnog deze oppervlaktes als uitgangspunt.  
 
o Oostmoersedijk 3 te Stad aan het Haringvliet 
 Op deze locatie, welke gelegen is in het buitengebied, is 2.000 m2 aan detonerende 

agrarische opstallen gesaneerd. Tevens is de bestemming ten behoeve van intensieve 
veehouderij wegbestemd. Op deze locatie was een varkenshouderij gevestigd en als 
gevolg van het saneren en wegbestemmen is een zeer grote ruimtelijke kwaliteitswinst 
behaald. 

 
Als gevolg van deze sanering zijn 2 compensatiewoningen gegenereerd welke zijn 
aangewend voor de locatie Prutweg te Sommelsdijk 
 

o Oudelandsedijk 34 te Oude-Tonge 
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Deze locatie is gelegen aan de rand van Oude-Tonge alwaar de agrarische 
bedrijfsbebouwing, ter grootte van 3.900 m2 is gesloopt. 
 
Als gevolg van deze sanering zijn er 3,9 compensatiewoningen waarvan er 1 is 
aangewend ten behoeve van de locatie Prutweg te Sommelsdijk 

Artikel 2.2.1 lid 3 onder iv, andere maatregelen waardoor de ruimtelijke kwaliteit verbetert 
 
o Het wegbestemmen van 3 bouwtitels te Nieuwe Tonge in het bestemmingsplan Nieuwe 

Tonge. 
 
De locatie in kwestie is gelegen te Nieuwe Tonge buiten het BSD (Bestaand Stads- en 
Dorpsgebied). Conform de kwaliteitskaart is de locatie gelegen in het gebied hetgeen is 
aangeduid als zijnde Dorpsrand. 
 
De gemeente heeft voor wat betreft deze locatie een belangenafweging gemaakt. Als 
gevolg van het voornemen om de provinciale weg N215 te verschuiven (waardoor deze 
provinciale weg dichter tegen de kern Nieuwe-Tonge komt te liggen) en het afsluiten van 
de Molendijk als doorgaande weg, wordt afgezien van de uitbreiding van Nieuwe Tonge 
in noordelijke richting (parallel aan de Molendijk van Nieuwe Tonge). Als gevolg hiervan 
zouden drie bouwrechten welke op deze locatie rusten gerealiseerd dienen te worden op 
een solitaire locatie buiten het Bsd en tegen de verlegde N215 aan. Vanuit ruimtelijk en 
milieukundig oogpunt (geluidsnormen en fijnstofproblematiek) werd het niet wenselijk 
geacht dat deze bouwrechten gehandhaafd bleven. Derhalve is besloten deze rechten in 
het bestemmingsplan Nieuwe-Tonge weg te bestemmen en te verplaatsen. 
 
Als gevolg van het wegbestemmen van de drie bouwtitels aan de Molendijk te Nieuwe 
Tonge ontstaat er een aanzienlijke ruimtelijke verbetering ter plaatse. Daar er reeds 
compensatiewoningen aan de Prutweg waren voorzien op de locatie aan de Prutweg is 
besloten om de 3 bouwrechten te verplaatsen naar de locatie aan de Prutweg. 
 

o Daarnaast wordt er op de locatie aan de Oostmoersedijk 3 een agrarische woning 
gesaneerd en wegbestemd. Uit het saneren en wegbestemmen komt één 
compensatiewoning voort welke is aangewend ten behoeve van de locatie Prutweg te 
Sommelsdijk. 

2.3  Verplaatsing wegbestemde rechten naar meer geschikte locatie 

In het bestemmingsplan “Nieuwe-Tonge” (vastgesteld op 18 september 2014) van de gemeente 
Goeree-Overflakkee worden – vooruitlopend op dit bestemmingsplan - drie bouwrechten voor 
woningen wegbestemd. Het betreft een locatie die grens aan de kern van Nieuwe-Tonge, nabij 
de Molendijk, maar die buiten het bestaand dorpsgebied ligt. De desbetreffende rechten waren 
opgenomen in het oude bestemmingsplan dat voor de kern van Nieuwe-Tonge gold, maar 
worden in het nieuwe bestemmingsplan “Nieuwe-Tonge” wegbestemd. De locatie heeft daarin 
een agrarische bestemming zonder bouwmogelijkheden gekregen.  
 
De reden voor het wegbestemmen heeft ermee te maken dat in beginsel ter plaatse sprake was 
van een nieuwbouwlocatie, evenwijdig aan de Molendijk. De 3 wegbestemde rechten maakten 
deel uit van deze nieuwbouwlocatie. De nieuwbouwlocatie zou ontsloten worden door twee 
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nieuw aan te leggen ontsluitingswegen: één parallel aan de Molendijk en één haaks op de 
Molendijk. Daarnaast zou er worden aangetakt op een nieuw aan te leggen rotonde ter plaatse 
van de kruising Molendijk/N215. Deze plannen zijn in een later stadium gewijzigd, in die zin dat 
dat de Molendijk niet meer aansluit op de rotonde van de N215 en de nieuw aan te leggen 
rotonde is verschoven in de richting van de locaties waar de wegbestemde bouwrechten lagen. 
De afstand tussen deze locaties en de rotonde cq. de N215 is daardoor korter geworden. Zowel 
uit ruimtelijk oogpunt als gelet op de aanleg van de nieuwe provinciale weg N215 is de afstand 
van de locaties tot de rotonde en de weg te kort. 
 
Ruimtelijk en landschappelijk gezien is hierdoor een situatie ontstaan die ongewenst wordt 
geacht: de resterende bouwrechten maken niet langer deel uit van een samenhangend 
ruimtelijk eindbeeld en werken verstorend in het gewenste landschap. Ook vanuit 
milieuplanologische oogpunt (fijn stof, geluid) is het minder wenselijk om op die locaties nieuwe 
woningen te realiseren. De rechten zijn daarom ter plaatse wegbestemd. De gemeente heeft 
met de eigenaar van de gronden, tevens initiatiefnemer van de onderhavige ontwikkelingen, 
afspraken gemaakt over het doen herleven van de wegbestemde rechten op een andere 
locaties. Het betreft locaties die binnen het plangebied van het voorliggende bestemmingsplan 
zijn opgenomen. 
 
Door het wegbestemmen van de bouwrechten op de locatie nabij de Molendijk te Nieuwe 
Tonge, zal op die locatie sprake zijn van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De locatie 
zal daardoor beter aansluiten op de landelijke uitstraling van het gebied.  

2.4  Toepassing  

Op basis van de in paragraaf 2.2 genoemde ruimtelijke kwaliteit en de voormalige ruimte voor 
ruimte-regeling, zullen binnen het plangebied van het voorliggende bestemmingsplan 11 
woningen gerealiseerd worden. Als gevolg van het wegbestemmen van bestaande rechten voor 
woningbouw op een locatie buiten het plangebied, zullen binnen het plangebied daarnaast nog 
eens 3 woningen worden gerealiseerd. 
 
Het saneren van bestaande (agrarische bedrijfs)gebouwen en het bouwen van de 14 woningen 
zal op 11 locaties plaatsvinden. De locaties zijn te onderscheiden in locaties waar op grond van 
de ruimte voor ruimte regeling sanering zal plaatsvinden, waar sanering en woningbouw zal 
plaatsvinden en locaties waar uitsluitend woningbouw zal plaatsvinden. Alle locaties liggen, 
buiten bestaand dorpsgebied (de voormalige provinciale bebouwingscontour). Het gaat om de 
volgende locaties (de nummering correspondeert met de toelichting hieronder). 
 
Tabel 1 Saneringslocaties: 
Nr. locatie actie compensatierecht 

nieuwe woning 
1 Oostmoersedijk 3, Stad aan 

‘t Haringvliet 
Sloop ca. 2.000 m² varkensstallen  
+ 
Sloop en wegbestemmen één 
woning in het buitengebied 

2 
 
1 

2 Oudelandsedijk achter 
nummer 34, Oude-Tonge 

Sloop ca. 3.900 m² opstallen 3,9 

3 Rijzenburgseweg 1, Sloop ca. 3.800 m² glas op 0,8 
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Sommelsdijk zichtlocatie 
7 Molenweg tussen nummer 

17 en 23, Ouddorp 
Sloop ca. 400 m2 opstallen 0,4 

8 Molenweg 12 en 22, Oude-
Tonge 

Sloop ca. 1228 m² opstallen 1,2 

9 Marijkeweg 24a, Ouddorp Sloop ca. 800 m² opstallen 0,8 
- Nabij Molendijk, Nieuwe- 

Tonge 
Wegbestemmen 3 bouwrechten 
voor woningen 

3 

10 Heerendijk 27, Oude - 
Tonge 

Wegbestemmen woning 1 

Totaal   14,1 
 
In aanvulling op de te slopen bebouwing zoals opgenomen in de tabel, zal op de diverse 
locaties ook nog sanering van verharding en andere bouwwerken plaatsvinden.   
 
Tabel 2 Compensatielocaties: 
Nr. Locatie Aantal te herbouwen 

woningen 
2 Oudelandsedijk, achter nummer 34, Oude-Tonge 1 
4 Prutweg, Sommelsdijk 7 
5 Koolweg tussen nummer 44 en 46, Ouddorp 1 
6 Koolweg tussen nummer 27 en 27a, Ouddorp 1 
7 Molenweg tussen nummer 17 en 23, Ouddorp 2 
9 Marijkeweg 24a, Ouddorp 1 
11 Heerendijk, Oude-Tonge 1 
Totaal:  14 
 
Vervolgens is in de volgende tabel inzichtelijk gemaakt op welke locaties hoeveel woningen 
worden gebouwd en waar de herkomst van de compensatierechten vandaan komen. 
 
Tabel 3 Verdeling compensatierechten: 
Locatie Aantal te 

bouwen 
woningen 

Herkomst 
compensatierechten 

Aantal 
compensatierechten 

Oudelandsedijk achter 
34, Oude-Tonge 

1 Compensatie ter plaatse 1 

Prutweg Sommelsdijk 7 Oostmoersedijk Stad ah 
Haringvliet wegbestemmen 
woning 

1 

Oostmoersedijk Stad ah 
Haringvliet sloop 

2 

Molendijk Nieuwe Tonge 
wegbestemmen 3 woningen 

3 

Oudelandsedijk Oude Tonge 
sloop 

1 

Koolweg tussen 44 en 
46 Ouddorp 

1 Oudelandsedijk Oude Tonge 
sloop 

1 
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Koolweg tussen 27 en 
27A Ouddorp 

1 Molenweg Oude Tonge, 
sloop 

1 

Molenweg tussen 
nummer 17 en 23 
Ouddorp 

2 Compensatie ter plaatse  0,4 
Rijzenburgseweg 
Sommelsdijk sloop 

0,8 

Oudelandsedijk Oude Tonge 
sloop 

0,9 

Marijkeweg 24A 
Ouddorp 

1 Compensatie ter plaatse  0,8 
Molenweg Oude Tonge sloop 0,2 

Heerenweg Oude 
Tonge 

1 Heerendijk Oude Tonge 1 

 
Per locaties wordt hieronder een toelichting gegeven. 
 
1. Oostmoersedijk 3, Stad aan ’t Haringvliet 
Dit betreft een saneringslocatie. De locatie ligt in het buitengebied ten zuiden van de bebouwde 
kom van Stad aan ’t Haringvliet. De locatie wordt begrensd door agrarische gronden en de 
Oostmoersedijk. 
 
Op grond van het voorheen vigerende bestemmingsplan “Buitengebied” van de voormalige 
gemeente Middelharnis was ter plaatse sprake van een bestemming “Agrarisch met waarden – 
1” met een mogelijkheid voor intensieve veehouderij. Het gehele perceel was voorzien van een 
bouwvlak. Het gehele bouwvlak mocht worden bebouwd met agrarische bedrijfsbebouwing. 
Feitelijk was sprake van 2.000 m2 aan agrarische bedrijfsbebouwing en een agrarische 
bedrijfswoning.  
 
De aanwezige bebouwing (bedrijfsgebouwen en bedrijfswoning) is reeds in 2014 gesloopt. 
Daarvoor was een sloopvergunning verleend. Er zijn daarna geen gebouwen meer opgericht. In 
het voorliggende bestemmingsplan zal op basis van de bestemming “Agrarisch met waarden – 
1” geen mogelijkheid meer bestaan voor het realiseren van bebouwing.  
Nu er ter plaatse geen sprake meer is van detonerende bebouwing en ook geen mogelijkheid 
meer bestaat om gebouwen op te richten, is de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse maximaal 
verbeterd. Het verdwijnen van de mogelijkheid voor de milieuhinderlijke agrarische functie ten 
behoeve van een intensieve veehouderij, draagt tevens bij aan de ruimtelijke kwaliteitswinst. 
Door het verdwijnen van de bebouwing en de hinderlijke agrarische functie is dan ook sprake 
van een versterking van het landelijke karakter ter plaatse. 
Als gevolg van het slopen van de bestaande agrarische bedrijfsbebouwing en de 
bedrijfswoning, is het mogelijk om op grond van de ruimte voor ruimte regeling 3 
compensatiewoningen te bouwen. Deze woningen zullen op andere, hierna te noemen, locaties 
worden gebouwd. 
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Afbeelding 2: Luchtfoto (voor de sanering)  locatie Oostmoersedijk 3, Stad aan ‘t Haringvleit met daarop aangegeven de 

te slopen bebouwing (rood gearceerd). 

 
2. Oudelandsedijk achter nummer 34, Oude-Tonge 
Dit betreft een saneringslocatie en een locatie waar herbouw van één woning gaat 
plaatsvinden. Het perceel heeft een grootte van ongeveer 19.100 m2. De locatie ligt direct ten 
westen van de bebouwde kom van Oude-Tonge en grenst daaraan. Ten noorden, oosten en 
westen liggen woonpercelen. Ten zuiden wordt de locatie begrensd door agrarische grond.   
De locatie had op grond van het voorheen vigerende bestemmingsplan “Buitengebied 
Oostflakkee” een bestemming “Agrarisch”. Nagenoeg het gehele perceel was voorzien van een 
bouwvlak. Het gehele bouwvlak mocht worden bebouwd met agrarische bedrijfsbebouwing. 
Feitelijk is sprake van één voormalige agrarische bedrijfswoning, 3.800 m2 agrarische 
bedrijfsbebouwing en stalling van caravans. 
 
Ter plaatse zal de agrarische bedrijfsbebouwing worden gesloopt. De bestaande voormalige 
bedrijfswoning zal niet worden gesloopt, maar zal als burgerwoning worden bestemd. Als 
gevolg van het slopen van de bestaande agrarische bedrijfsbebouwing is het mogelijk om 3,8 
compensatiewoningen te bouwen. Op de locatie Oudelandsedijk zal één compensatiewoning 
worden teruggebouwd. De overige 3 woningen zullen op een andere locatie worden gebouwd. 
Het betreft onder meer de herbouw van een woning aan de Molenweg in Ouddorp. Ter plaatse 
van deze locaties zal ongeveer 400 m2 bestaande opstallen worden gesloopt. Het tekort van 
200 m2 zal hiermee worden gecompenseerd. Hieronder wordt deze locatie nader toegelicht. 
Aangezien op het perceel verschillende gebouwen worden gesloopt, de mogelijkheid voor het 
stallen van caravans verdwijnt en slechts één woning wordt terug gebouwd, is, mede gezien de 
grootte van het perceel (19.100 m2), sprake van een aanzienlijke verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit ter plaatse. Waar thans immers het bouwvlak geheel bebouwd kon worden met 
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bedrijfsgebouwen, wordt maar één woning op een zeer ruim perceel teruggebouwd. De 
openheid van het landschap ter plaatse zal dan ook versterkt worden, waardoor sprake is van 
een aanzienlijke kwaliteitsslag. 
 
Gelet op het voorgaande, heeft het perceel een bestemming “Wonen - 1” gekregen, een 
bestemming “Tuin” en “Agrarisch”. Deze bestemming geeft de mogelijkheid om één woning te 
realiseren met een inhoud van 750 m3, inclusief aan- en uitbouwen.  
De bestaande voormalige agrarische bedrijfswoning die niet gesloopt zal worden heeft dezelfde 
woonbestemming gekregen, maar is opgenomen in een apart bouwvlak. Als gevolg van het 
slopen is immers geen sprake meer van een agrarisch bedrijf en derhalve ook niet meer van 
een agrarische bedrijfswoning. Voor dit bouwvlak geldt dat de bestaande woning gehandhaafd 
mag blijven. 
 

 
Afbeelding 3: Luchtfoto locatie Oudelandsedijk achter nummer 34, Oude-Tonge met daarop aangegeven de te slopen 

bebouwing (rood gearceerd). 



21 
 

Bestemmingsplan ‘Ruimte voor ruimte’ 
Toelichting  

vastgesteld, 23 april 2015 

 
Afbeelding 4: Luchtfoto locatie Oudelandsedijk achter nummer 34, Oude-Tonge met daarop aangegeven locatie van de 

nieuwe woning. 

 
3. Rijzenburgseweg 1, Sommelsdijk; 
De locatie ligt in het buitengebied, tegen het bestaand dorpsgebied, ten zuiden van de kern van 
Sommelsdijk. De locatie wordt ten noorden en oosten begrensd door agrarische gronden. Ten 
zuiden van de locatie ligt een woonperceel en ten westen ligt de Rijzenburgseweg. 
 
De locatie had in het bestemmingsplan “Buitengebied” van de voormalige gemeente 
Middelharnis een bestemming “Bedrijf – 1” met een bebouwingspercentage van 5%. Feitelijk is 
sprake van een bedrijfswoning, bedrijfsgebouwen en kassen. Van deze bebouwing zal 3.600 m2 
aan kassen gesloopt worden. Door de kassen te slopen op deze locatie ontstaat er een 
compensatierecht van 0.8 zie tabel 1. De ruimtelijke kwaliteit zal mede worden verbeterd door 
de bestaande, niet te slopen, bedrijfsgebouwen en een kas landschappelijk in te passen door 
een groene haag. Door deze landschappelijke inpassing zal de bebouwing aan het zicht worden 
onttrokken en opgaan in de landelijke omgeving. De desbetreffende compensatiewoning zal 
elders worden gerealiseerd. 
 
In de nieuwe situatie  houdt nog een klein deel van het perceel de bestemming “Bedrijf-1” ter 
plaatse van de bedrijfswoning met schuur. De overige gronden ter plaatse van de te slopen 
kassen krijgt de bestemming “Agrarisch met waarde – 1”. Binnen deze bestemming mag een 
klein deel van het kassencomplex als bestaande kas schuur behouden blijven, bijvoorbeeld ten 
behoeve van opslag. Op de verbeelding heeft deze bebouwing de aanduiding ‘bijgebouw’ 
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gekregen. Deze schuur zal landschappelijk afgeschermd worden door het aanplanten van een 
groene haag. In de regels is opgenomen dat bebouwing op het bedrijfsperceel alleen kan 
worden opgericht als ter plaatse van de groenbestemming daadwerkelijk afschermende 
beplanting wordt gerealiseerd en in stand gehouden wordt. 
 

 
Afbeelding 5: Luchtfoto locatie Rijzenburgseweg 1, Sommelsdijk met daarop aangegeven de te slopen bebouwing (rood 

gearceerd). 

 
4. Prutweg, Sommelsdijk; 
Dit betreft een locatie waar geen sprake is van sanering, maar uitsluitend van het bouwen van 
woningen. De locatie ligt in het buitengebied ten noorden van de kern van Sommelsdijk. De 
locatie wordt ingesloten door de Prutweg en een watergang. Ten noorden van de locatie liggen 
twee woonpercelen, ten zuiden daarvan is sprake van agrarische gronden. De locatie ligt tegen 
het bestaand dorpsgebied aan, ten zuiden van de bebouwde kom in het landelijk gebied. 
 
De locatie had in het bestemmingsplan “Buitengebied” van de voormalige gemeente 
Middelharnis een bestemming “Agrarisch met waarden- 1”. Er was geen sprake van een 
bouwvlak. Derhalve was het niet mogelijk om op de gronden gebouwen te realiseren. Feitelijk is 
sprake van onbebouwd akkerland. 
Op de locatie zullen 7 woningen gebouwd worden. Teneinde de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse 
te waarborgen is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. In het beeldkwaliteitsplan wordt 
beschreven op welke wijze de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse gewaarborgd wordt. Het 
beeldkwaliteitsplan is als bijlage 1 gevoegd bij deze toelichting. Uit het beeldkwaliteitsplan blijkt 
dat de ruimtelijke kwaliteit op de volgende manieren gewaarborgd wordt: 
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- door middel van landschappelijke inpassing van de woningen. Hiertoe is in de regels een 
voorwaardelijke bepaling opgenomen; 

- de woningen moeten op 5 meter van de weg worden gerealiseerd; 
- de woningen die aan de Prutweg worden gebouwd, moeten hierop met de voorgevel 

georiënteerd worden. Dit is in de regels opgenomen; 
- alle woningen moeten worden voorzien worden van een kap. Dit is in de regels 

opgenomen. 
 
Daarnaast zijn er in het beeldkwaliteitsplan eisen opgenomen waaraan de woningen moeten 
voldoen. Deze eisen zullen via welstand worden getoetst. Het betreft eisen omtrent kapvormen 
en materiaal- en kleurgebruik. Voorts dient via een overeenkomst te worden afgedwongen dat 
erfafscheidingen in de vorm van beplanting worden gerealiseerd.  
Het beeldkwaliteitsplan garandeert dat de realisering van de nieuwe woningen alleen zal 
plaatsvinden indien de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse wordt gewaarborgd.  
 
Het beeldkwaliteitsplan is, voor zover mogelijk en zoals hiervoor omschreven, vertaald naar de 
verbeelding en regels van het bestemmingsplan. Dit heeft ertoe geleid dat de gronden waarop 
de woningen worden gebouwd een bestemming “Wonen – 1” hebben gekregen waarin is 
opgenomen dat de woningen die aan de Prutweg worden gebouwd met de voorgevel daarop 
georiënteerd moeten worden. Tevens is opgenomen welke minimale afstanden voor de 
woningen tot zijdelingse perceelsgrenzen aangehouden moeten worden. Voorts is een 
waterbestemming opgenomen aan de zuidwestrand van de locatie.  
 

 
Afbeelding 6: Luchtfoto locatie Prutweg, Sommelsdijk met daarop aangegeven de nieuw te realiseren woningen. 
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5. Koolweg tussen nummer 44 en 46, Ouddorp; 
Dit betreft een locatie waar één nieuwe woning gerealiseerd zal gaan worden. De locatie ligt in 
een lint van bebouwing aan de Koolweg en wordt ingeklemd tussen twee woonpercelen. De 
locatie behoorde eerst bij de Koolweg 46, maar de grond is verkocht ten behoeve van de 
onderhavige ontwikkeling. 
 
De locatie had in het voorheen vigerende bestemmingsplan “Oudeland en Oude Nieuwland 
2013” van de voormalige gemeente Goedereede de bestemming “Agrarisch met waarden – 
Natuur- en landschapswaarden”. Op basis daarvan konden de gronden niet worden bebouwd. 
Feitelijk is sprake van onbebouwd akkerland. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er op grond 
van het vigerende bestemmingsplan al een mogelijkheid bestond om via een 
wijzigingsbevoegdheid gebruik te maken van de ruimte voor ruimte regeling en ter plaatse één 
of meer burgerwoningen te realiseren. 
 
Op de locatie zal één woning worden gebouwd met een inhoud van 750 m3, inclusief aan- en 
uitbouwen.  
 
Langs de Koolweg is sprake van een lint van (woon)bebouwing. De nieuwe woning zal geheel 
in deze lintbebouwing worden ingepast waardoor er een versterking zal vinden van het karakter 
van de omgeving. Deze inpassing is in overeenstemming met artikel 2.2.1, lid 1 onder a van de 
Verordening Ruimte. Op basis van het waarborgen van ruimtelijke kwaliteit is alleen inpassen 
van woningen in het lint mogelijk. Het bouwen van een woning in het lint wordt als voorbeeld 
genoemd in de toelichting van de Verordening Ruimte. De bestaande groenstructuur zal daarbij 
worden gehandhaafd en desgewenst versterkt. De locatie kenmerkt zich verder door de 
aanwezigheid van zandwallen met cultuurhistorische waarde. Bij het realiseren van de nieuwe 
woning zullen de zandwallen worden gerespecteerd. Al met al zal er sprake zijn van een 
ontwikkeling die aan te merken is als passend in het gebied. 
 
De locatie heeft conform de aangrenzende woonpercelen de bestemming “Tuin”, “Wonen – 2” 
en “Agrarisch met waarden - 2” gekregen. De rondom het perceel aanwezige zandwallen vallen 
buiten het plangebied van het voorliggende bestemmingsplan. 
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Afbeelding 7: Luchtfoto locatie Koolweg tussen 44 en 46, Ouddorp met daarop aangegeven de nieuw te realiseren 

woning (omlijnd). 

 
6. Koolweg tussen nummer 27 en 27a, Ouddorp; 
Voor deze locatie geldt hetzelfde als onder 5. Ook hier heeft inpassing plaats in 
overeenstemming met artikel 2.2.1, lid 1 onder a van de Verordening Ruimte. 
 
Van belang voor deze locatie is tevens dat het perceel en derhalve ook de nieuwe woning, 
vanaf de openbare weg worden afgeschermd door zandwallen. De zandwallen blijven ook na 
het realiseren van de nieuwe woning intact en zorgen voor een natuurlijk afscheiding tussen de 
Koolweg en het woonperceel. Vanaf de Koolweg bezien, is geen sprake van een ruimtelijke 
verandering. De uitstraling van de locatie verandert dan ook niet. 
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Afbeelding 8: Luchtfoto locatie Koolweg 27 en 27a, Ouddorp met daarop aangegeven de nieuw te realiseren woning 

(omlijnd). 

 
7. Molenweg tussen nummer 17 en 23, Ouddorp; 
Dit betreft een locatie waar twee nieuwe woningen gerealiseerd zullen gaan worden en waar 
beperkte sloop van bestaande gebouwen zal plaatsvinden. De locatie ligt in een lint van 
bebouwing aan de Molenweg en wordt ingeklemd tussen twee woonpercelen. De locatie ligt 
buiten het bestaand dorpsgebied, maar grenst daar wel aan. 
 
De locatie had in het voorheen vigerende bestemmingsplan “Oudeland en Oude Nieuwland 
2013”  van de voormalige gemeente Goedereede de bestemming “Agrarisch met waarden”. Op 
basis daarvan konden de gronden niet worden bebouwd. Op basis van overgangsrecht is 
sprake van bijgebouwen (een houten schuurtje en loods) met een oppervlakte van ongeveer 
400 m2. Deze bijgebouwen zullen worden gesloopt.  
 
Op de locatie zullen twee woningen worden gebouwd. De inhoud van deze woningen bedraagt 
900 m3 per woning. De woningen hebben, ter compensatie van de op het perceel te slopen 
bijgebouwen, een grotere inhoud dan de overige binnen het plangebied te realiseren woningen. 
De locatie zal ingepast worden in de bestaande lintbebouwing, in overeenstemming met de 
Verordening Ruimte (2.2.1 Ruimtelijke Kwaliteit).  
 
Teneinde de openheid ter plaatse te behouden zal een van de woning worden gebouwd ter 
plaatse van de te slopen bebouwing. Voorts zal de bestaande groenstructuur worden 
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gehandhaafd. De locatie kenmerkt zich verder door de aanwezigheid van schurvelingen met 
een grote cultuurhistorische waarde. Bij het realiseren van de nieuwe woningen zullen de 
schurvelingen worden gerespecteerd (inpassen in overeenstemming met artil 2.2.1, lid 1 onder 
a). Al met al zal er sprake zijn van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landschap 
ter plaatse. Ook zal rekening worden gehouden met de reeds aanwezige molenbiotoop van de 
nabij gelegen molen. Daartoe zal een aanduiding op de verbeelding worden opgenomen.  
De locatie heeft conform de aangrenzende woonpercelen de bestemming “Tuin”, “Wonen – 2” 
en “Agrarisch met waarden - 2” gekregen.  
 

 
Afbeelding 9: Luchtfoto locatie Molenweg tussen nummer 17 en 23, Ouddorp met daarop aangegeven de te slopen 

bebouwing (rood gearceerd). 
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Afbeelding 10: Luchtfoto locatie Molenweg tussen nummer 17 en 23, Ouddorp met daarop aangegeven de nieuw te 

realiseren woningen. 

 
8. Molenweg 12 en 22, Oude-Tonge; 
Dit betreft een saneringslocatie in Oude-Tonge, waarbij op twee percelen bebouwing wordt 
gesloopt. Het betreft de percelen Molenweg 12 en 22.  
Het perceel Molenweg 12 ligt in een lint van bebouwing aan de Molenweg en wordt ingeklemd 
tussen twee woonpercelen. In de overgang naar het landelijk gebied ligt hier een voormalige 
agrarische bedrijfsloods. Door in deze overgangszone bebouwing te slopen wordt de openheid 
hersteld en het karakter van een bebouwingslint aan de Molenweg versterkt. In het 
bestemmingsplan wordt deze openheid gewaarborgd door ter plaatse de bestemming Wonen 
(zonder bouwvlak) op te nemen. Dat betekent dat deze gronden onbebouwd moeten blijven. 
Hetzelfde geldt voor het perceel aan de Molenweg 22. Aan de achterzijde van de bestaande 
woning is hier verstorende bedrijfsbebouwing aanwezig. Door deze bebouwing te slopen wordt 
het karakter van een bebouwingslint in een landelijk gebied verder versterkt en wordt aan de 
noordzijde van dit perceel een zichtlijn mogelijk naar het achterliggende gebied. Door de 
bestemming Wonen (zonder bouwvlak) wordt dit in het bestemmingsplan gewaarborgd.  
De saneringslocaties aan de Molenweg 22 en Molenweg 12 in Oude-Tonge voldoen aan het 
criterium dat de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse duurzaam wordt verbeterd. Door het amoveren 
van deze detonerende bebouwing is sprake van een impuls voor de ruimtelijke kwaliteit ter 
plaatse. In totaliteit worden op deze locaties circa 1.228 m² bebouwing gesloopt en hieruit 
voortkomende compensatierechten zullen worden aangewend op de locatie Molenweg te 
Ouddorp. 
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Afbeelding 11: Luchtfoto locatie Molenweg 12, Oude-Tonge met daarop aangegeven de te slopen bebouwing (rood 
gearceerd). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 12: Luchtfoto locatie Molenweg 22, Oude-Tonge met daarop aangegeven de te slopen bebouwing (rood 
gearceerd). 
 
9. Marijkeweg 24a, Ouddorp; 
Deze loods werd in het verleden gebruik voor de opslag van de strandpaviljoens. In deze 
schuur heeft in het verleden brand gewoed en in zowel de loods alsmede het van de brand 
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afkomstige puin is asbest geconstateerd. De loods is daarna weer teruggebouwd waarbij nog 
geen asbestsanering is uitgevoerd.  
 
De Marijkeweg wordt gekenmerkt door vrijstaande woningen met een landelijk karakter. De 
bouwmogelijkheid van een bedrijfsloods is hier een verstorend element in het gewenste 
bebouwingpatroon van de Marijkeweg. De sloop van de loods en herbouw door een vrijstaande 
woning betekent een versterking van het karakteristieke bebouwingspatroon van Ouddorp, 
bestaande uit vrijstaande woningen langs landschappelijke weggetjes. Door de nieuwbouw van 
de woning ontstaat tevens de mogelijkheid om de geconstateerde asfaltsanering uit te voeren. 
Milieuplanologisch leidt de uitvoering van het bouwplan tot een aanzienlijke verbetering van de 
huidige situatie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 13: Luchtfoto locatie Marijkeweg 24a, Ouddorp met daarop aangegeven de te slopen bebouwing (rood 
gearceerd). 
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Afbeelding 14: Luchtfoto locatie Marijkeweg 24a, Ouddorp met daarop aangegeven de nieuw te realiseren woning. 
 

10. Heerendijk 27, Oude-Tonge 
De locatie aan de Heerendijk 27 te Oude-Tonge voorziet in een bouwmogelijkheid voor een 
woning. Herbouw van de woning op deze locatie is niet gewenst in verband met de ligging in de 
EHS (ecologische hoofdstructuur). Het betreft hier de bouwtitel waaromtrent het Waterschap 
Hollandse Delta en de gemeente Goeree-Overflakkee op 3 maart 2014 een anterieure 
overeenkomst hebben gesloten.  In deze overeenkomst wordt gesteld dat indien de bij het 
Waterschap in bezit zijnde woning aan de Heerendijk 27 wordt gesloopt het hieruit 
voortkomende bouwrecht op een andere locatie een woning terug gebouwd kan worden. Hierbij 
wordt verwezen naar de Verordening Ruimte van de provincie luidde: “verplaatsing van een 
bestaand niet-agrarisch bedrijf of andere niet-agrarische bebouwing naar een nieuwe locatie 
buiten bestaand stads- en dorpsgebied is mogelijk indien per saldo de ruimtelijke kwaliteit 
verbetert en de bebouwing en de verharding op de oorspronkelijke locatie worden verwijderd”. 
 
11. Heerenweg, Oude-Tonge 
Aan de Heerenweg in Oude-Tonge wordt - ter uitvoering van de anterieure overeenkomst van 
locatie 10 – voorzien in een bouwtitel voor de bouw van een vrijstaande woning. Het betreft 
bestaand akkerland (bestemming Agrarisch) dat omgezet wordt naar een ruim woonperceel in 
een groene omgeving. Het nieuwe woonperceel zal bijdragen aan de bestaande 
landschappelijke kwaliteit van het gebied.  
Ten einde de ruimtelijke kwaliteit verder te verbeteren zal op de locatie de aanleg van een 
natuurvriendelijke oever en extra waterberging worden gerealiseerd, in overeenstemming met 
het gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee. Hierdoor ontstaat een versterking van de ecologische 
verbindingszone, de EHS en daarmee ook de krekenstructuur. Een natuurvriendelijke oever 
en/of extra waterberging is op dit moment nog niet aanwezig. De aanleg van een 
natuurvriendelijke oever en/of waterberging past ook geheel in de lijn welke reeds door het 
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Waterschap Hollandse Delta is ingezet in dit gebied. Daarnaast wordt aansluiting gezocht op 
het provinciale beheerplan.  
 

 
 

 
Afbeelding 15: Luchtfoto locatie Heerendijk  / Heerenweg, Oude-Tonge. 
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2.5  Kwaliteitsslag landelijk gebied door sanering bedrijfsbebouwing. 

Uitvoering van het bestemmingsplan leidt er toe dat in het landelijk gebied een forse 
kwaliteitsslag wordt gemaakt. Zie onderstaande fotocollage. 
Gekozen is voor één sanering ter plaatse en voor het overige een gebiedsgerichte, 
projectmatige toepassing van ‘Ruimte voor Ruimte’ waarbij de saneringslocaties en 
compensatielocaties worden gebundeld in het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte. 
 
Door de sanering van de diverse locaties wordt een aanzienlijke kwaliteitsslag gemaakt op 
Goeree-Overflakkee, daar er in totaliteit 12.128 m² aan detonerende opstallen worden gesloopt 
en op één locatie tevens intensieve veehouderij wordt wegbestemd. Hierbij geldt voorts dat er 
op de saneringslocaties (indien er geen compensatie ter plaatse wordt gerealiseerd) vervolgens 
geen bebouwing meer is toegestaan en in een aantal gevallen wordt aangeduid als zijnde 
Agrarisch met waarden, waardoor de openheid van het landschap is gewaarborgd. De 
Verordening Ruimte 2014 spreekt van ten minste gelijkblijvende ruimtelijke kwaliteit. Het spreekt 
voor zich dat de sloop van 12.128 m² landschapsontsierende opstallen en het wegbestemmen 
van intensieve veehouderij leidt tot een significante verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op 
Goeree-Overflakkee en tevens een milieuhygiënische kwaliteitsverbetering.  
 
De saneringslocatie te Nieuwe Tonge wijkt hierbij af van de regeling ‘Ruimte voor Ruimte’. De 
uit deze locatie voortvloeiende rechten zijn afkomstig van het wegbestemmen van een drietal 
bouwrechten. De gemeente heeft voor wat betreft deze locatie een belangenafweging gemaakt. 
Als gevolg van het voornemen om de provinciale weg N215 te verschuiven (waardoor deze 
provinciale weg dichter tegen de kern Nieuwe-Tonge komt te liggen) en het afsluiten van de 
Molendijk als doorgaande weg, wordt afgezien van de uitbreiding van Nieuwe Tonge in 
noordelijke richting (parallel aan de Molendijk van Nieuwe Tonge). De uitbreiding van Nieuwe 
Tonge wordt nu ingezet van oost naar west (haaks op de Molendijk te Nieuwe Tonge). Als 
gevolg hiervan zouden de drie uit de bouwrechten voorvloeiende woningen gerealiseerd dienen 
te worden op een geïsoleerde locatie tegen de verlegde N215 aan.  
 
Als gevolg hiervan is de gemeente van mening dat het vanuit ruimtelijk en milieukundig oogpunt 
(geluidsnormen en fijnstofproblematiek) niet wenselijk dat deze bouwrechten gehandhaafd 
bleven. Derhalve heeft men besloten deze rechten in het bestemmingsplan Nieuwe-Tonge weg 
te bestemmen en te verplaatsen naar de locatie aan de Prutweg te Sommelsdijk, daar in het 
bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte op deze locatie aan de Prutweg te Sommelsdijk reeds 
een aantal compensatiewoningen werden opgenomen. 
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Fotocollage: verstorende en te slopen bebouwing in het buitengebied van Goeree-Overflakkee 
 
 



35 
 

Bestemmingsplan ‘Ruimte voor ruimte’ 
Toelichting  

vastgesteld, 23 april 2015 

  

  

 

 

  
Fotocollage: verstorende en te slopen bebouwing in het buitengebied van Goeree-Overflakkee 
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2.6  Juridische aspecten 

2.6.1  Planmethodiek  

Voor de bestemmingsmethodiek is zoveel mogelijk aangesloten bij de omliggende 
bestemmingsplannen.  

2.6.2  Regels 

De regels bestaan uit vier hoofdstukken:  
- Inleidende regels (hoofdstuk 1) 
- Bestemmingsregels (hoofdstuk 2) 
- Algemene regels (hoofdstuk 3) 
- Overgangs- en slotregels (hoofdstuk 4) 
 
Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de in het plan voorkomende bestemmingen.  

Hoofdstuk 1 Inleidende regels  
In dit hoofdstuk is een aantal begrippen verklaard dat wordt gebruikt in de regels. Dit voorkomt 
dat er bij de uitvoering van het plan onduidelijkheden ontstaan over de uitleg van bepaalde 
regelingen. Daarnaast is het artikel "Wijze van meten” opgenomen waarin bepaald is hoe de 
voorgeschreven maatvoering in het plan gemeten moet worden. 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
In dit hoofdstuk zijn de in het plan voorkomende bestemmingen geregeld. In ieder artikel is per 
bestemming bepaald welk gebruik van de gronden is toegestaan en welke bouwregels er 
gelden. Tevens zijn, waar mogelijk, flexibiliteitsbepalingen opgenomen.  
 
Agrarisch 
Deze bestemming geldt voor een deel van de gronden die behoren bij locatie 2 (Oudelandsedijk 
te Oude-Tonge). Voor de inhoud van de bestemming is aansluiting gezocht bij de agrarische 
bestemming van de omliggende gronden waarvoor het bestemmingsplan “Buitengebied 
Oostflakkee” geldt. Op de gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. Voor het 
uitvoeren van bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde of voor het uitvoeren van bepaalde 
werkzaamheden is een omgevingsvergunning nodig. 
 
Agrarisch met waarden – 1 
Deze bestemming geldt voor locatie 3 (Rijzenburgseweg te Sommelsdijk). Ter plaatse zijn de 
bestaande gebouwen gesloopt. Voor de inhoud van de bestemming is aansluiting gezocht bij de 
bestemming “Agrarisch met waarden – 1” van de omliggende gronden waarvoor het 
bestemmingsplan “Buitengebied Middelharnis” geldt. Op de gronden mogen buiten de 
aanduiding “bijgebouwen” geen gebouwen worden gebouwd. Voor het uitvoeren van bepaalde 
werken, geen bouwwerken zijnde of voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning nodig. 
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Agrarisch met waarden – 2 
Deze bestemming geldt voor delen van locatie 5, 6 en 7 (locaties aan de Koolweg en Molenweg 
te Ouddorp). Voor de inhoud van de bestemming is aansluiting gezocht bij de bestemming 
“Agrarisch met waarden” en  “Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden” van de 
omliggende gronden waarvoor het bestemmingsplan “Stad Goedereede en dorpsgebied 
Ouddorp 2012” respectievelijk “Oudeland en Oude Nieuwland 2013” geldt. Op de gronden 
mogen geen gebouwen worden gebouwd. Voor het uitvoeren van bepaalde werken, geen 
bouwwerken zijnde of voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden is een 
omgevingsvergunning nodig. De bestemming verschilt voor wat betreft de bouwmogelijkheden 
van de bestemming “Agrarisch met waarden – 1”. 
 
Bedrijf - 1 
Voor locatie 3 aan de Rijzenburgseweg in Sommelsdijk is de bedrijfsbestemming behouden. De 
bestemming is overgenomen uit het bestemmingsplan “Buitengebied Middelharnis”. Op de 
gronden mag 15% aan bedrijfsbebouwing worden gerealiseerd. Dit percentage is gebaseerd op 
de oppervlakte van bestaande bebouwing (woning en bijgebouw) vermeerderd met 10%. 
 
Natuur 
Het perceel aan de Heerendijk 27 wordt na sloop van de woning ingericht als nieuwe natuur, in 
aansluiting op het bestaande natuurzone grenzend aan de Groote Kreek. Door de bestemming 
Natuur geldt voor de gehele zone een gelijke bestemming.  
 
Tuin 
Op een aantal locaties zijn de gronden die grenzen aan de woonbestemming bestemd als 
“Tuin”. De bestemming Tuin geeft mede uitdrukking aan de  gewenste openheid van het 
landschap, met name voor locatie 8 in Oude-Tonge.  Op deze gronden mogen geen gebouwen 
worden gerealiseerd. Alleen andere bouwwerken van maximaal 1 meter zijn toegestaan.  
 
Water 
Voor een deel van locatie 4 (Prutweg te Sommelsdijk) is een waterbestemming opgenomen. De 
waterbestemming is opgenomen aan de zuidwestzijde van de woon- en tuinbestemming en is 
opgenomen teneinde de openheid van de omgeving te waarborgen.  
 
Wonen -1  
Voor locatie 2 (Oudelandsedijk 2 te Oude-Tonge), locatie 4 (Prutweg te Sommelsdijk) en locatie 
11 (Heerenweg in Oude-Tonge) is de bestemming “Wonen – 1” opgenomen. Voor de regels van 
deze bestemming is aansluiting gezocht bij de bestemming “Wonen” uit het bestemmingsplan 
“Buitengebied Middelharnis”. Per bouwvlak mag het aantal woningen niet meer bedragen dan 
het bestaande aantal, tenzij met een aanduiding op de verbeelding anders is aangegeven. De 
inhoud van de woning mag niet meer bedragen dan 750 m3 inclusief aan- en uitbouwen, maar 
exclusief 50 m2 aan vrijstaande bijgebouwen. De goothoogte van de woning mag niet meer 
bedragen dan 6 meter. Voor de locatie 4 aan de Prutweg is aangegeven welke afstanden tot de 
zijdelingse perceelsgrenzen aangehouden dienen te worden, teneinde de ruimtelijke kwaliteit ter 
plaatse te waarborgen. De regeling vloeit voort uit het beeldkwaliteitsplan die als bijlage 1 bij 
deze toelichting is gevoegd. Vanwege de kleinschaligheid van de ontwikkeling en het 
woningtype wordt een afwijking tot 850 m3 alsmede een maximale bouwhoogte van 11,5 m 
passend op locatie 4 aan de Prutweg. Deze hoogte is passend bij het karakter van de locatie, 
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als overgang tussen bebouwd gebied en landschap. Voor locatie 11 (Heerenweg in Oude-
Tonge) is ook een voorwaardelijke verplichting opgenomen teneinde de realisatie van een 
natuurvriendelijke oever. De realisatie van de natuurvriendelijke oever moet uiterlijk binnen 6 
maanden na het onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan worden gestart en uiterlijk 
binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan zijn aangelegd, 
overeenkomstig de eisen uit het provinciale Gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee - oktober 2012 
(pagina 40) en dient vervolgens aldus in stand te worden gehouden. 
 
Wonen -2  
Voor de locaties aan de Koolweg, de Molenweg en de Marijkeweg in Ouddorp is een aparte 
woonbestemming opgenomen. De desbetreffende locaties liggen, anders dan de locaties 
waarvoor de bestemming “Wonen - 1” is opgenomen, in een bebouwd lint van Ouddorp. 
Derhalve gelden er voor het realiseren van de woningen andere regels dan voor de woningen 
met de bestemming “Wonen – 1”. Voor de regels van de bestemming “Wonen - 2” is aansluiting 
gezocht bij de bestemming “Wonen - 2” uit het bestemmingsplan “Stad Goedereede en 
dorpsgebied Ouddorp 2012” respectievelijk “Oudeland en Oude Nieuwland 2013””.  
Per bouwvlak mag het aantal woningen niet meer bedragen dan het bestaande aantal, tenzij 
met een aanduiding op de verbeelding anders is aangegeven. De inhoud van de woning mag 
niet meer bedragen dan 750 m3 inclusief aan- en uitbouwen, behoudens de twee woningen ter 
plaatse van locatie 7 aan de Molenweg die een inhoud van 900 m3 mogen hebben. De 
goothoogte van de woningen mag niet meer bedragen dan 5 meter.  
 
Waarde – Archeologie 5 
Alleen voor de locaties aan de Molenweg en Marijkeweg te Ouddorp is een dubbelbestemming 
“Waarde – Archeologie 5” opgenomen. De dubbelbestemming was reeds opgenomen in het ter 
plaatse voorheen vigerende bestemmingsplan. De dubbelbestemming is opgenomen ten 
behoeve van het beschermen van de archeologische waarden in de grond. In geval sprake is 
van het realiseren van bouwwerken met een oppervlakte van 2.500 m2 waarbij 
graafwerkzaamheden worden uitgevoerd die dieper reiken dan 50 cm, dient onderzoek 
uitgevoerd te worden. In het onderhavige geval is het uitvoeren van onderzoek niet nodig, 
gezien de beperkte omvang van het bouwplan. Om aan te sluiten bij de omliggende 
bestemmingen is de dubbelbestemming wel opgenomen. 
 
Waterstaat – Waterkering 
Deze bestemming is opgenomen voor de waterkerende dijk in Oude-Tonge. De 
dubbelbestemming was reeds opgenomen in het ter plaatse voorheen vigerende 
bestemmingsplan. 

Hoofdstuk 3 Algemene regels 
In deze paragraaf worden, in aanvulling op de bestemmingsbepalingen, aanvullende regels 
gesteld. 
 
Anti-dubbeltelregel 
In deze regel is vastgelegd dat grond die in aanmerking moest worden genomen bij het 
verlenen van een omgevingsvergunning, waarvan de uitvoering heeft plaatsgevonden of alsnog 
kan plaatsvinden, bij de beoordeling van een andere aanvraag om omgevingsvergunning niet 
opnieuw in beschouwing mag worden genomen. 
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Algemene bouwregels 
In dit artikel is een aantal aanvullende bouwregels opgenomen dat voor alle bestemmingen kan 
gelden. Het gaat bijvoorbeeld om extra bouwmogelijkheden voor ondergeschikte bouwdelen 
zoals balkons, galerijen en kelders.  
 
Algemene gebruiksregels 
In de algemene gebruiksregels is een algemeen verbod op strijdig gebruik opgenomen, en 
wordt een aantal voorbeelden genoemd wat in ieder geval als strijdig gebruik wordt beschouwd.  
 
Algemene aanduidingsregels 
Aanvullend op de (algemene) bouwregels gelden enkele bijzondere bouwbepalingen die met 
een aanduiding in de geometrische plaatsbepaling zijn weergegeven, het betreft een tweetal 
vrijwaringzones ten behoeve van twee molenbiotopen en een milieuzone voor een ecologische 
verbindingszone. 
 
Algemene afwijkingsregels 
Dit artikel is een aanvulling op de afwijkingsregels uit de bestemmingen. In het artikel is een 
aantal algemene afwijkingen opgenomen, dat middels een omgevingsvergunning kan worden 
verleend. Het betreft een standaardregeling die het mogelijk maakt om bij de uitvoering van 
bouwplannen beperkte afwijkingen van het plan bij een omgevingsvergunning mogelijk te 
maken. Het gaat bijvoorbeeld om een geringe overschrijding van de toegestane bouwhoogte of 
het mogelijk maken van de bouw van schakelkastjes (nutsgebouwtjes) in het openbare gebied.  
 
Algemene wijzigingsregels 
Ten behoeve van het overschrijden van bestemmingsgrenzen is een algemene 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen. De overschrijding mag maximaal 3 meter en ten hoogste 
10% van het bestemmingsvlag mag worden vergroot. 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 
In het overgangsrecht is een regeling opgenomen voor bebouwing en gebruik dat al bestond bij 
het opstellen van het plan, maar dat strijdig is met de opgenomen regeling. Onder bepaalde 
voorwaarden mag deze strijdige bebouwing en/of strijdig gebruik worden voortgezet of 
gewijzigd. 
 
In de slotregel is de officiële naam van het plan bepaald. Onder deze naam kan het 
bestemmingsplan worden aangehaald. 

2.6.3  Geometrische plaatsbepaling  

Voor het verbeelden van de geometrisch bepaalde bestemmingen is een GBKN-ondergrond 
gebruikt. Dit bestand is opgebouwd in coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting, of 
kortweg Rijksdriehoekscoördinaten (ook wel: RD-coördinaten). Dit zijn de coördinaten die in 
Nederland worden gebruikt als grondslag voor ondermeer geografische aanduidingen, waarbij 
de exacte locatie van een gebied wordt vastgelegd. In het plan is met behulp van lijnen, 
coderingen en arceringen aan gronden (en in dit geval ook wateren) een bepaalde bestemming 
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toegekend. Binnen een bestemmingsvlak zijn met aanduidingen nadere regels aangegeven. Op 
een afdruk van de geometrische plaatsbepaling, de verbeelding, zijn alle bestemmingen en 
aanduidingen naast elkaar zichtbaar. 



41 
 

Bestemmingsplan ‘Ruimte voor ruimte’ 
Toelichting  

vastgesteld, 23 april 2015 

3 Ruimtelijke Ordening 

3.1  Kader 

3.1.1 Nationaal beleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 inwerking getreden. 
Deze structuurvisie vervangt de Nota Ruimte. De structuurvisie geeft een nieuw, integraal kader 
voor het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op Rijksniveau en is de ‘kapstok’ voor bestaand en nieuw 
Rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. In de structuurvisie schetst het Rijk ambities tot 2040 
en doelen, belangen en opgaven tot 2028.  
 
De leidende gedachte in de SVIR is ruimte maken voor groei en beweging. De SVIR is de 
eerste Rijksnota die de onderwerpen infrastructuur en ruimte integraal behandelt. In de SVIR 
richt het Rijk zich vooral op decentralisatie. De verantwoordelijkheid wordt verplaatst van 
Rijksniveau naar provinciaal en gemeentelijk niveau. 
 
Door urbanisatie, individualisering, vergrijzing en ontgroening nemen de ruimtelijke verschillen 
toe. Vanaf 2035 groeit de bevolking niet meer. De samenstelling van de bevolking, en daarmee 
de samenstelling van huishoudens, verandert. Ambities tot 2040 zijn onder andere het 
aansluiten van woon- en werklocaties op de (kwalitatieve) vraag en het zoveel mogelijk 
benutten van locaties voor transformatie en herstructurering. Ook wil het Rijk ervoor zorgen dat 
in 2040 een veilige en gezonde leefomgeving met een goede milieukwaliteit wordt geboden. Dit 
moet voor zowel het landelijk als het stedelijk gebied gelden. In de SVIR is verder vastgelegd 
dat provincies en (samenwerkende) gemeenten verantwoordelijk zijn voor programmering van 
verstedelijking. (Samenwerkende) gemeenten zorgen voor (boven)lokale afstemming van 
woningbouwprogrammering die past binnen de provinciale kaders. Ook zijn de gemeenten 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de woningbouwprogramma’s.  
 
Ter versterking van het vestigingsklimaat in de stedelijke regio’s rondom de main-, brain- en 
greenports geldt een gebiedsgerichte, programmatische urgentieaanpak. In krimpregio’s wordt 
het interbestuurlijke programma bevolkingsdaling doorgezet.  
 
Goeree-Overflakkee maakt deel uit van de regio Zuidvleugel/Zuid-Holland. De MIRT-regio 
Zuidvleugel omvat de provincie Zuid-Holland, het Groene Hart en (een deel van) de 
Zuidwestelijke Delta. Opgaven van nationaal belang in dit gebied zijn onder meer: 
- versterking van de primaire waterkeringen (hoogwaterbeschermingsprogramma), het 

behouden van het kustfundament en het samen met decentrale overheden uitvoeren van 
de gebiedsgerichte deelprogramma’s Rijnmond-Drechtsteden, Kust, Rivieren en 
Zuidwestelijke Delta van het Deltaprogramma; 

- het samenwerken met decentrale overheden in de generieke deelprogramma’s 
Veiligheid, Zoet water en Nieuwbouw en Herstructurering van het Deltaprogramma; 

 



42 
 

Bestemmingsplan ‘Ruimte voor ruimte’ 
Toelichting  

vastgesteld, 23 april 2015 

Samenwerking met decentrale overheden vindt plaats op het gebied van veiligheid, zoet water 
en nieuwbouw en herstructurering van het Deltaprogramma.  
 
Binnen het plangebied bevinden zich geen ruimtelijke belangen zoals benoemd in de SVIR. Een 
doorvertaling is dan ook niet benodigd.  

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 
Het Rijk legt met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), de nationale 
ruimtelijke belangen juridisch vast. Enerzijds betreft het de belangen die reeds in de (ontwerp-) 
AMvB Ruimte uit 2009 waren opgenomen en anderzijds is het Barro aangevuld met 
onderwerpen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het besluit is op 30 
december 2011 in werking getreden. 
 
Onderwerpen waarvoor het Rijk ruimte vraagt zijn de mainportontwikkeling van Rotterdam, 
bescherming van de waterveiligheid in het kustfundament en in en rond de grote rivieren, 
bescherming en behoud van de Waddenzee en enkele werelderfgoederen, zoals de Beemster, 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam en de uitoefening van 
defensietaken. Ter bescherming van deze belangen zijn reserveringsgebieden, begrenzingen 
en vrijwaringszones opgenomen. In het besluit is aangegeven op welke wijze 
bestemmingsplannen voor deze gebieden moeten zijn ingericht. Indien geldende 
bestemmingsplannen niet voldoen aan het Barro dan moeten deze binnen drie jaar na 
inwerkingtreding van het besluit zijn aangepast. 
 
Bij besluit van 28 augustus 2012 (inwerking getreden op 1 oktober 2012) is het Barro aangevuld 
met de ruimtevraag voor de onderwerpen hoofdinfrastructuur (reserveringen voor hoofdwegen 
en landelijke spoorwegen en vrijwaring rond Rijksvaarwegen), de elektriciteitsvoorziening, het 
regime van de herijkte ecologische hoofdstructuur en waterveiligheid (bescherming van primaire 
waterkeringen en bouwbeperkingen in het IJsselmeergebied).  
 
Binnen het plangebied bevinden zich geen ruimtelijke belangen zoals benoemd in de Barro. 
Een doorvertaling is dan ook niet benodigd.  

3.1.2 Provinciaal beleid  

Visie Ruimte en Mobiliteit en Verordening Ruimte 
Op 9 juli 2014 heeft Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland de Visie Ruimte en 
Mobiliteit, het Programma Ruimte, het Programma Mobiliteit en de Verordening Ruimte 
vastgesteld. De documenten treden zijn in de zomer van 2014 in werking getreden. 
De Visie Ruimte en Mobiliteit en de Verordening Ruimte vervangen de huidige Structuurvisie en 
Verordening van Zuid-Holland.  
Deze tijd vraag om maatwerk, flexibiliteit en aanpassingsvermogen, onder andere omdat 
ontwikkelingen minder voorspelbaar zijn en demografische ontwikkelingen in de diverse regio’s 
verschillen. Maatwerk, flexibiliteit, aanpassingsvermogen en samenwerking zijn 
sleutelbegrippen in de Visie Ruimte en Mobiliteit.  
De provincie stelt de behoefte van de gebruiker centraal; het aanbod moet afgestemd zijn op de 
vraag. Daarbij zet de provincie in op een efficiënte benutting van de ruimte en de netwerken, 
met aandacht voor de (ruimtelijk) kwaliteit. De provincie heeft vier rode draden benoemd: 
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1. beter benutten van wat er is 
2. vergroten van de agglomeratiekracht 
3. verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit 
4. bevorderen van de transitie naar water- en energie efficiënte samenleving.  
 
De vier rode draden zijn uitgewerkt in regelgeving, door het toepassen van: 
A. de ladder voor duurzame verstedelijking  
B. de integrale kwaliteitskaart 
C. het categoriseren van alle gebieden naar kwaliteiten gekoppeld met de aard en schaal 

van ontwikkelingen. 
 
Ad A. 
De provincie Zuid-Holland past de ladder voor duurzame verstedelijking uit het Bro toe en heeft 
deze aangevuld (Lid 1 Verordening Ruimte): 
 
Lid 1 Ladder voor duurzame verstedelijking 
Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de 
volgende eisen: 
a. de stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele behoefte, die zo nodig regionaal is 

afgestemd; 
b. in die behoefte wordt binnen het bestaand stads- en dorpsgebied voorzien door benutting 

van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, of 
c. indien de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stads- en dorpsgebied van de 

betreffende regio kan plaatsvinden, wordt gebruik gemaakt van locaties die, 
i.gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als 
zodanig worden ontwikkeld, 

ii.passen in de doelstellingen en richtpunten van de kwaliteitskaart van de Visie ruimte en 
mobiliteit, waarbij artikel 2.2.1. van toepassing is, en 

iii.zijn opgenomen in het Programma ruimte, voor zover het gaat om locaties groter dan 3 
hectare. 

 
De regeling ruimte voor ruimte wordt niet aangemerkt als (extra) stedelijk ontwikkeling. Doel van 
de regeling is juist om de hoeveelheid bebouwing te reduceren en/of te verplaatsen 
(handreiking ladder voor duurzame verstedelijking, Ministerie I&M november 2013).  
 
Ad B.  
De integrale kwaliteitskaart is opgebouwd uit vier lagen: de laag van de ondergrond, de laag 
van de cultuur- en natuurlandschappen, de laag van de stedelijke occupatie en de laag van de 
beleving. De kwaliteitskaart is uitgewerkt in een aantal specifieke richtpunten per laag. 
Ontwikkelingen moeten rekening houden met deze richtpunten. De kwaliteiten zijn uitgewerkt in 
de gebiedsprofielen. Een van de richtpunten in de laag van de stedelijke occupatie is 
bijvoorbeeld dat ontwikkelingen aan de stads- en dorpsranden bij moeten dragen aan het 
realiseren van een rand met passende overgangskwaliteit (front, contact of overlap). In de laag 
van de beleving wordt onder andere aandacht besteed aan het schurvelingenlandschap ten 
westen en noorden van Ouddorp, als onderdeel van het kroonjuweel cultureel erfgoed. Nieuwe 
ontwikkelingen dienen te passen binnen de kleinschalige structuur van het landschap en 
behoud en versterking van het afwisselende en kleinschalige karakter van het landschap door 
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behouden en herstellen van de wallen (met begroeiing) en herkenbaar houden van de open en 
groene kamers, zijn twee belangrijke richtpunten bij het schurvelingenlandschap.  
 
Beleid t.a.v. compensatie elders 
In de Verordening Ruimte van 2014 staat vermeld (artikel 2.2.1) dat indien “de ruimtelijke 
ontwikkeling qua aard of schaal niet past binnen het gebied (aanpassen), wordt deze uitsluitend 
toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft door: 
ii. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen zoals bedoeld in het derde lid”. 
In dit derde lid staat vervolgens weer vermeld: “i. duurzame sanering van leegstaande 
bebouwing, kassen en/of boom- en sierteelt, ii. wegnemen van verhardingen, iii toevoegen of 
herstellen van kenmerkende landschapselementen, iv. andere maatregelen waardoor de 
ruimtelijke kwaliteit verbetert”. 
 
In de toelichting wordt aangegeven dat: “Bij aanvullende ruimtelijke maatregelen gaat het onder 
andere om de maatregelen uit de bestaande regeling ‘Ruimte voor Ruimte’”. Vervolgens wordt 
daarbij aangegeven dat in ruil voor de sloop van 1.000 m² bebouwing of 5.000 m² kassen een 
woning buiten bestaand dorpsgebied (BSD) wordt gebouwd.  
 
Het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte past in het beleid dat sinds 2000 in heel Nederland 
wordt toegepast. In 2003 is dat beleid ook juridisch verankerd in de regeling voornoemde 
regeling ‘Ruimte voor Ruimte’ van de provincie Zuid-Holland. Dit beleid heeft tot doel 
verstorende bedrijfsbebouwing in het landelijk gebied te slopen om hiermee de kwaliteit van het 
landelijk gebied te verbeteren.  
 
In deze regeling  staat ten aanzien van de compensatielocaties vermeld dat: “ Compensatie ter 
plekke (waarbij de compensatie woning wordt gebouwd op het perceel van de te slopen 
bebouwing) wordt beschouwd als een volwaardige toepassing van ‘Ruimte voor Ruimte’.  
 
Voorts staat er vermeld: 
Bij gebiedsgerichte (projectmatige) toepassing van ‘Ruimte voor Ruimte’ waarbij de 
gemeentelijke en provinciale overheid actief met de regeling aan de slag gaan, heeft 
compensatie elders, nadrukkelijk de voorkeur. In het belang van een goede ruimtelijke ordening 
moet voor compensatielocaties waar sprake is van de bouw van aanzienlijke aantallen 
compensatiewoningen worden gezocht naar locaties aansluitend aan de woonkern of andere 
bebouwingsclusters zoals lintbebouwing”. 
 
Ad C.  
De provincie heeft gebieden ingedeeld in drie beschermingscategorieën: 
1. Beschermingscategorie 1: gebieden met topkwaliteit (bv. EHS en Natura2000 en 

cultuurhistorische kroonjuwelen). Ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden met 
beschermingscategorie 1 zijn in beginsel alleen mogelijk voor zover ze bijdragen aan het 
behoud of de ontwikkeling van de specifieke waarden. 

2. Beschermingscategorie 2: gebieden met bijzondere kwaliteit (weidevogelgebieden buiten 
EHS, groene buffers, graslanden in Bollenstreek en openbare recreatiegebieden). 
Ruimtelijke ontwikkelingen in deze gebieden zijn mogelijk, maar met inachtneming van 
het instandhouden van de specifieke waarden. 

3. Beschermingscategorie 3: overige gebieden.  
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 Afbeelding 13: beschermingscategorieën provincie 
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Afhankelijk van de aard en de schaal van de ontwikkeling is er sprake van inpassing 
(gebiedseigen ontwikkeling, passend bij aard en schaal landschap), aanpassing 
(gebiedsvreemde ontwikkeling, met maatregelen passend te maken aan aard en schaal van het 
landschap) en transformatie (niet passend bij aard en schaal van het landschap). Voor 
ruimtelijke ontwikkelingen die (in eerste instantie) niet passen bij de aard en/of de schaal van 
het gebied zijn ontwerpoptimalisaties, inpassingsmaatregelen of aanvullende ruimtelijke 
maatregelen nodig om de ruimtelijke kwaliteit te behouden of te verbeteren. 
 
Het gaat dan om: 
• Duurzame sanering van leegstaande bebouwing, kassen en/of boom- en/of sierteelt; 
• Wegnemen van verharding; 
• Toevoegen of herstellen van kenmerkende landschapselementen 
• Andere maatregelen waarbij de ruimtelijke kwaliteit verbetert. 
 
Bij aanvullende ruimtelijke maatregelen gaat het onder andere om de maatregelen uit de 
bestaande regelingen ruimte-voor-ruimte en ‘nieuwe landgoederen’. Vooralsnog blijft de 
provincie de regel hanteren dat in ruil voor de sloop van 1.000 m2 bebouwing of 5.000 m2 
kassen een woning buiten BSD kan worden toegevoegd. 
 
Locatie gelegen in de gebied aangewezen als kroonjuwelen 
De locaties in Ouddorp zijn  gelegen in het gebied met een beschermingscategorie 1: 
kroonjuwelen. Ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden met beschermingscategorie 1 zijn in 
beginsel alleen mogelijk voor zover ze bijdragen aan het behoud of de ontwikkeling van de 
specifieke waarden. 
 
De Verordening Ruimte 2014 geeft het navolgende aan: 
 
“Lid 2 Uitzonderingen vanwege beschermingscategorieën 
a. Een bestemmingsplan voor een gebied met beschermingscategorie 1, waarvan de plaats 
geometrisch is bepaald en verbeeld op ‘Kaart 7 Beschermingscategorieën ruimtelijke kwaliteit’, 
kan niet voorzien in een ruimtelijke ontwikkeling als bedoeld in het eerste lid, onder b en c, tenzij 
het gaat om de ontwikkeling van bovenlokale infrastructuur of van natuur of om een in het 
Programma ruimte uitgezonderde ruimtelijke ontwikkeling en voorts wordt voldaan aan de onder 
b en c gestelde voorwaarden”. 
 
De locaties aan de Koolweg vallen conform Kaart 7 onder de beschermingscategorie 1. A. Dit 
impliceert echter niet dat er geen ontwikkelingsmogelijkheden zijn binnen dit gebied. Er staat 
onder 2.2.1 lid 1 a vermeld dat een bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke 
ontwikkeling, onder de voorwaarde a. de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de aard en schaal 
van het gebied en voldoet aan de richtpunten van de kwaliteitskaart (inpassen); 
 
Het gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee is een nadere uitwerking van de kwaliteitskaart. Het 
gebiedsprofiel is een handreiking bij het opstellen van regionale en gemeentelijke 
structuurvisies, bij bestemmingsplannen en beeldkwaliteitparagrafen in het bijzonder. Als er 
geen gemeentelijke leidraad is voor ruimtelijke kwaliteit kan de gemeente het gebiedsprofiel 
gebruiken om plannen van initiatiefnemers te beoordelen op hun bijdragen aan de ruimtelijke 
kwaliteit. 
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In de gebiedsprofielen wordt melding gemaakt van de identiteitsdrager schurvelingenlandschap. 
Voorts wordt er onder de kop Linten blijven linten de karakteristiek van de lintenstructuur in het 
schurvelingenlandschap vermeld waarbij de ontwikkelingen en ambities uit de kwaliteitskaart 
worden omschreven. Hier staat onder meer beschreven dat “Veranderingen binnen de linten 
vinden plaats door de behoefte aan extra ruimte voor wonen, recreatie, bedrijvigheid of 
agrarische activiteiten. Hierbij blijft de bebouwing soms gehandhaafd, maar verandert de 
functie. In andere gevallen verandert ook de bebouwing of wordt bebouwing toegevoegd.  
Door nieuwbouw wordt een lint verdicht, verbreed of verlengd of de schaal  
van de bebouwing veranderd”. Tevens staat hier vermeld dat: “Linten behouden hun lineaire 
karakter, waarbij de achterzijde van de bebouwing een direct contact met het landschap heeft 
en de voorzijde aan de openbare weg of waterloop grenst.  Bij nieuwe ontwikkelingen zijn de 
huidige korrel, profiel, transparantie en respect voor historische gaafheid van een lint 
richtinggevend”. 
 
Meer specifiek staat vermeld bij de ambities omtrent lintbebouwing in het 
schurvelingenlandschap: “Geen planmatige uitbreidingen, maar inzetten op inbreidingen of 
transformaties in het lint. Deze transformaties sluiten aan bij de bestaande korrel, het profiel en 
de transparantie van het lint. Het zicht op het achterliggende schurvelingenlandschap en de 
grote verscheidenheid aan functies en bebouwing behouden”.  
 
Daarnaast is er nog de welstandsnota, welke van kracht is voor de planlocaties te Ouddorp en 
welke dient als extra waarborg ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit. In deze welstandsnota 
staan onder meer gebiedsgerichte criteria voor de onderhavige planlocaties. Als volgt: 
 
Koolweg tussen nummer 27 en 27a alsmede Koolweg tussen nummer 44 en 46 
“Een landelijk zandlint wordt gekenmerkt door een wisseling van gesloten en openheid. De 
bebouwing staat als individueel object in het landschap. Her en der is clustering van bebouwing 
aanwezig. De bebouwing in landelijke zandlinten is opgebouwd uit een mix van voornamelijk 
staafvormige bouwmassa's en enkele kleinere bouwmassa's. Deze volgen gezamenlijk de loop 
van het zandlint. In het landelijke zandlint is de losse bebouwingsstructuur sterk bepalend voor 
de beleving van het buitengebied”.  
 
Molenweg tussen nummer 17 en 23 
“Een uitloper/buurtschap aan een zandlint bestaat uit een mix van gebouwen uit verschillende 
tijdsperiodes. Zowel in de van oorsprong agrarische als in de niet-agrarische 
uitlopers/buurtschappen bepalen de open tot half-open rooilijnen de structuur van het 
occupatiepatroon”. 
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Afweging van de locaties binnen het gebied aangewezen als kroonjuwelen. 
 
Koolweg tussen nummer 27 en 27A 
De locatie Koolweg 27 is aan alle zijden van het perceel voorzien van een zandwal welke is 
begroeid met opgaande beplanting. Het zicht vanaf de Koolweg naar de planlocatie is derhalve 
reeds zeer beperkt zicht op de tussen de zandwallen gelegen open ruimte. Het 
bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte staat de realisatie van één woning toe op deze locatie. 
De locatie heeft een oppervlakte van 5.660 m² waarbij slechts een deel is bestemd als zijnde 
Wonen c.q. Tuin en het overgrote deel is bestemd als Agrarisch met waarden waarbij 
bebouwing niet is toegestaan. Een globale rekensom leert dat de toegestane bebouwing 
maximaal circa 170 m² zal beslaan, conform de welstandsnota dient dit ook nog eens 
staafvormige bebouwing te behelzen. Hiermee wordt gewaarborgd dat er een ontwikkeling kan 
worden gerealiseerd welke aansluit bij de bestaande korrel en het profiel van de lintbebouwing 
in het schurvelingenlandschap. Voorts blijft de transparantie van het lint en het zicht (hetgeen in 
de huidige situatie reeds zeer beperkt is) op het schurvelingenlandschap gelijk daar er geen 
wijzigingen worden aangebracht aan de aanwezige zandwallen/schurvelingen welke de 
planlocatie omzomen. Dit is ook niet toegestaan daar deze zandwallen/schurveling in het 
bestemmingsplan Oude en Oude Nieuwland 2013 een beschermde status hebben. De op het 
perceel aanwezige dreef loopt nu over het perceel. In de nieuwe situatie blijft deze dreef 
behouden. Gezien het voorgaande is sprake van inpassing van een woning, in 
overeenstemming met artikel 2.2.1, lid 1 onder a van de Verordening Ruimte. 
 
Daarbij dient ook nog te worden opgemerkt dat het vigerende bestemmingsplan Oude en Oude 
Nieuwland 2013 een wijzigingsbevoegdheid omvat welke speciaal is gericht op Ruimte voor 
Ruimte. In artikel 5.7.2  van het vigerende bestemmingsplan staat het navolgende vermeld: 
“Ten behoeve van Ruimte voor Ruimte.  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de 
bestemming Agrarisch met waarden – Natuur en landschapswaarden te wijzigen ten behoeve 
van de bouw van één of meer burgerwoningen”.  
 

 
 Situatie ter plaats van Koolweg 27/Koolweg 27A 
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Koolweg tussen nummer 44 en 46 
De locatie is vanaf de openbare weg vrijwel niet zichtbaar doordat er zich een metershoge 
bosschage bevindt waardoor het zicht op de locatie wordt ontnomen. Voorts bevindt er zich aan 
de zijkant en achterkant van het circa 2.900 m² grote perceel een zandwal  welke is begroeid 
met opgaande beplanting. In de huidige situatie staat er al een woning in de kamer tussen de 
zandwallen. Het open gedeelte waar de woning komt is niet zichtbaar door bebouwing.  
Het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte staat de realisatie van één woning op deze locatie 
toe waarbij circa 50% van de planlocatie wordt bestemd als Agrarisch met waarden waarbij 
bebouwing niet is toegestaan. Een globale rekensom leert dat de toegestane bebouwing 
maximaal circa 170 m² zal beslaan, conform de welstandsnota dient dit ook nog eens 
staafvormige bebouwing te behelzen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de aanwezige 
zandwallen/schurveling een beschermde status heeft en derhalve in stand dient te blijven. De 
aanwezige bosschage zal deels worden verwijderd en daarmee wordt het zicht op het 
achtergelegen schurvelingenlandschap juist vergroot.  Derhalve is er sprake van een 
planontwikkeling welke aansluit op de bestaande korrel, het profiel en de transparantie van de 
lintbebouwing. Gezien het voorgaande is sprake van inpassing van een woning, in 
overeenstemming met artikel 2.2.1, lid 1 onder a van de Verordening Ruimte. 
 
Daarbij dient ook nog te worden opgemerkt dat het vigerende bestemmingsplan Oude en Oude 
Nieuwland 2013 een wijzigingsbevoegdheid omvat welke speciaal is gericht op Ruimte voor 
Ruimte. In artikel 5.7.2  van het vigerende bestemmingsplan staat het navolgende vermeld: 
“Ten behoeve van Ruimte voor Ruimte.  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de 
bestemming Agrarisch met waarden – Natuur en landschapswaarden te wijzigen ten behoeve 
van de bouw van één of meer burgerwoningen”.  
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Situatie ter plaatse Koolweg 44/46. 
Molenweg tussen nummer 17 en 23 
Deze locatie is gelegen in een lint van bebouwing, maar anders dan het geval van de locaties 
aan de Koolweg, ligt deze locatie ook tegen het dorpsgebied van Ouddorp aan. De locatie is 
vanaf de openbare weg slechts deels zichtbaar, over vrijwel de gehele perceelsbreedte staat 
een metershoge bosschage waardoor het zicht op de locatie zeer beperkt is. Op het deel waar 
er wel zicht is op de locatie wordt dit zicht gedomineerd door de aldaar aanwezige romney-
loods. Deze loods zal in het kader van ‘Ruimte voor Ruimte’ ook worden gesloopt. Aan de 
achterzijde van het perceel is een schurveling gelegen welke in het vigerende bestemmingsplan 
Stad Goeree en Dorpsgebied Ouddorp 2012 een beschermde status heeft.  
 
De planlocatie heeft een totale oppervlakte van circa 11.800 m² waarbij meer dan 60% wordt 
bestemd als Agrarisch met waarden, waarbij bebouwing niet is toegestaan. Binnen het op de 
planverbeelding aangewezen deel met de bestemming Wonen is de bouw van twee vrijstaande 
woningen mogelijk welke op een minimale afstand van 20 meter van elkaar dienen te worden 
gebouwd. Op de planlocatie worden twee bouwkavels gerealiseerd welke ieder circa 50 meter 
breed zijn. Een deel van de aanwezige bosschage zal worden verwijderd ten einde de 
bouwkavels te ontsluiten. Het overige deel van de bosschage blijft gehandhaafd en ook de aan 
de achterzijde gelegen beschermde schurveling blijft in stand. De bouw van de woningen zal 
nadelig zijn voor de bestaande openheid. Die zal deels verdwijnen. 
Daar staat tegenover dat ook een kwaliteitsverbetering wordt bereikt doordat het doorzicht 
vanuit de openbare weg wordt verbeterd. Door  het amoveren van de bestaande loods en het 
deels verwijderen van de thans gesloten bosschage ontstaat zicht op het achtergelegen 
schurvelingenlandschap. Na realisatie van het de twee woningen ontstaat een beeld vanuit de 
openbare weg dat aansluit op het beeld dat ook elders in Ouddorp aanwezig is. Door uitvoering 
van het bestemmingsplan ontstaan geen gebiedsvreemde toevoegingen. Gezien de grootte van 
de planlocatie in verhouding tot de toegestane bebouwing is sprake van een ontwikkeling die 
aansluit op de bestaande korrel, het profiel en de transparantie van de lintbebouwing. In relatie 
tot de verstorende bebouwing die elders in de omgeving wordt gesloopt is per saldo sprake van 
een kwaliteitsverbetering.    
 

 
 Situatie ter plaatse Molenweg 19/21. 
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Conclusie 
Bij het realiseren van 11 woningen wordt de ruimte-voor-ruimte regeling toegepast. Hierbij wordt 
voldaan aan het ‘ja, mits’ principe dat de provincie toepast, waarbij de ontwikkelingen een 
optimale wisselwerking tussen ruimtelijke ontwikkelingen en het verbeteren van de ruimtelijke 
kwaliteit tot stand brengen.  
Voor de overige 3 woningen is voorts sprake van het herleven van elders binnen de gemeente 
Goeree-Overflakkee wegbestemde rechten. Deze rechten zijn wegbestemd, omdat woningen 
op de oorspronkelijke locatie vanuit planologisch en milieu-hygiënisch oogpunt niet gewenst 
zijn. Het gaat derhalve niet om nieuw toegevoegde rechten voor woningen. 
 
Alle ontwikkelingen zijn gebiedseigen en passen bij de schaal en de maat van de bestaande 
kenmerken van de gebieden (allen beschermingscategorie 3, met uitzondering van locaties 5, 6 
en 7 (beschermingscategorie 1, zie afbeelding 13). Bij de ontwikkelingen is sprake van 
inpassing in het bestaande landschap en worden specifieke waarden in acht genomen. De 
locaties die vallen binnen beschermingscategorie 1 worden binnen de specifieke waarden van 
het kroonjuweel, de richtpunten die horen bij het schurvelingenlandschap (beschreven onder Ad 
B.) ontwikkeld. 
 
Molenbiotoop 
Op 2 locaties die binnen het plangebied liggen, is sprake van een molenbiotoop. Het betreft 
locatie 2 (Oudelandsedijk achter nummer 34 te Oude-Tonge) en locatie 7 (Molenweg tussen 
nummer 17 en 23 te Ouddorp). Aangezien er voor iedere locatie een andere regeling geldt, zijn 
er op de verbeelding 2 vrijwaringszones opgenomen. Het betreft een regeling die gebaseerd is 
op het provinciaal beleid. Op basis van deze regeling – opgenomen in artikel 16 van de regels, 
inclusief afbeelding – geldt vanwege de molen een maximale bouwhoogte voor op te richten 
bebouwing. Met toepassing van de molenbiotoop zullen de voorgenomen woningen worden 
gebouwd.  
 
De regels die zijn gesteld in de Provinciale Verordening Ruimte zijn doorvertaald in dit 
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt daarom haalbaar geacht.  

Gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee 
Op 28 november 2012 hebben Gedeputeerde Staten het gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee 
vastgesteld. Dit gebiedsprofiel omvat een beschrijving van karakteristieken, ontwikkelingen, 
kwaliteiten en ambities in het gebied. Het gebiedsprofiel is een hulpmiddel om de kwaliteit van 
plannen en ontwikkelingen te stimuleren. Het is nadrukkelijk geen blauwdruk of 
ontwikkelingsplan. Er wordt niet bepaald waar welke functie mag komen; er staan dus geen 
contouren, bestemmingen of functies in. Elke ontwikkeling vraagt uiteindelijk om maatwerk. 
 
De gebiedsprofielen zijn de schakel tussen de kwaliteitskaart van de structuurvisie en de 
beeldkwaliteitsparagrafen van lokale overheden. Het gebiedsprofiel is een uitwerking van de 
legendaeenheden van de kwaliteitskaart. Het geeft een beschrijving en ambitie voor de 
kenmerken en kwaliteiten van een gebied, zoals we dat nu om ons heen waarnemen. 
Gemeenten hebben nog steeds een eigen verantwoordelijkheid op het lokale schaalniveau en 
kunnen – aanvullend aan de ambities uit het gebiedsprofiel – lokaal waardevolle plekken of 
kwaliteiten beschermen door een gemeentelijk kwaliteitskader. Andersom geldt, dat het 
gebiedsprofiel niets expliciet verbiedt of gebieden op slot zet. 
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Thema’s die in het gebiedsprofiel voor Goeree-Overflakkee zijn opgenomen en voor het 
voorliggende bestemmingsplan van belang zijn, betreffen onder meer: 
 
1. Kwaliteit van de dorpsrand 
De dorpsrand is de zone op de grens van bebouwd gebied en landschap. De relatie tussen 
dorp en landschap is afhankelijk van de karakteristieken van de dorpsrand en die van het 
aangrenzende landschap. Het is een hoogwaardig en geliefd woonmilieu; dorps wonen met vrij 
zicht op en direct contact met het buitengebied. Daarnaast heeft de dorpsrand door de 
aanwezigheid van routes en functies betekenis voor de dorpsbewoners.  
 
Voor de dorpsrand worden in het gebiedsprofiel ambities uitgesproken. Daarbij dienen 
ontwikkelingen in de dorpsrand bij te dragen aan het realiseren van overgangskwaliteit. 
 
Dit thema speelt met name een rol voor de locatie 2 (Oude-Tonge) en locatie 4 (Sommelsdijk). 
Gesteld kan worden dat voor die locaties voldaan wordt aan de gestelde ambities. Op locatie 2 
is daar sprake van nu een ruim perceel bebouwd wordt met slechts één woning en de 
omvangrijke bebouwing die ter plaatse aanwezig was, gesloopt is. Kwantiteit maakt derhalve 
plaats voor kwaliteit. Voor locatie 4 wordt de kwaliteit en openheid van de omgeving bewaakt 
door de randvoorwaarden die opgenomen zijn in het beeldkwaliteitsplan (bijlage 1). Deze 
houden onder meer in dat er sprake is van ruime bouwkavels en het perceel aan de 
zuidwestzijde zal worden begrensd door een watergang. Gesteld kan worden dat de locatie leidt 
tot een heldere landschappelijke afronding van het dorp en een groene inrichting van de 
dorpsrand.  
 
2. Linten blijven linten 
Op de hals en de romp van het eiland Goeree – Overflakkee zijn meerdere dijklinten te vinden. 
Hier staat de bebouwing op of tegen de dijk. Vanwege de hogere ligging heb je hier goed zicht 
op het open en weidse polderlandschap. Daarnaast liggen de boerenerven verspreid in de 
weidse polders. Op de kop is een fijnere structuur van linten aanwezig, met name rondom 
Ouddorp. Deze lintenstructuur ligt grotendeels in het schurvelingenlandschap. De lintenstructuur 
geeft een afwisselend beeld tussen open en dicht. Van oudsher vindt hier veel bedrijvigheid 
plaats. Een belangrijke kwaliteit van linten is de sterke relatie met het omliggende landschap. 
Aangezien het landschap op de kop van Goeree-Overflakkee heel anders is dan op de hals en 
de romp hebben de linten hier een heel andere karakteristiek, sfeer en kwaliteit.  
 
Voor de linten worden in het gebiedsprofiel ambities uitgesproken. Ten aanzien van 
ontwikkelingen wordt gesteld dat veranderingen in de linten plaatsvinden door de behoefte aan 
extra ruimte voor wonen, recreatie, bedrijvigheid of agrarische activiteiten. Door nieuwbouw 
wordt een lint verdicht, verbreed of verlengd of de schaal van de bebouwing is veranderd. 
Ten aanzien van linten in het schurvelingenlandschap zijn specifieke ambities uitgesproken. 
Een daarvan is dat er geen planmatige uitbreidingen plaatsvinden, maar ingezet wordt op 
inbreiding of transformatie. 
 
Dit thema speelt met name een rol voor de locatie 5 en 6 (Koolweg te Ouddorp), locatie 7 
(Molenweg te Ouddorp) en locatie 9 (Marijkeweg in Ouddorp). Voor deze locaties is sprake van 
inbreiding en een kleinschalige transformatie van het lint waarbij de afwisseling tussen 
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bebouwing en landschap blijft behouden en de verwevenheid tussen de linten, de kern en het 
schurvelingenlandschap wordt versterkt. 

3.1.3 Regionaal beleid  

Regionale structuurvisie Goeree – Overflakkee 
In de Regionale Structuurvisie Goeree-Overflakkee (RSG) worden de ruimtelijke, sociaal-
culturele en economische aspecten integraal behandeld en wordt de ruimtelijke koers van het 
eiland tot 2030 uitgezet. Dit betekent dat fundamentele keuzen gemaakt worden. De 
waargenomen trend van sociaal-economische terugloop dient te worden doorbroken. Enerzijds 
zonder de kernkwaliteiten van het eiland (kust, rust, natuur en ruimte) uit het oog te verliezen.  
Anderzijds door ruimte te bieden aan kwalitatieve plannen voor het eiland. De RSG bestaat uit 
twee documenten, een visie en een onderbouwend analysedocument.  
  
De regionale structuurvisie is in december 2010 vastgesteld. In de RSG wordt de volgende 
centrale visie geschetst: Goeree-Overflakkee is een authentiek en vitaal belevingseiland in de 
Delta. Daarin is het ontspannen wonen, werken en recreëren in dorpen en landschappen met 
een hoge herkenbare ruimtelijke kwaliteit. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. De 
belangrijkste economische peiler is de toeristische sector. Ook andere economische initiatieven 
zijn welkom, als zij qua aard en schaal inpasbaar zijn in de cultuurhistorisch waardevolle 
landschapsstructuur en het open agrarisch karakter van het eiland.  
  
Met betrekking tot het thema “wonen” is in de RSG onder meer opgenomen dat tot 2030 er voor 
de eigen behoefte een toename van de woningvoorraad nodig van ongeveer 2.000 woningen. 
Tot 2020 kan de woningbehoefte worden gesteld op ongeveer 1350 woningen. Voorts is 
aangegeven dat er een duidelijke markt te herkennen is voor huishoudens die willen 
doorstromen van een 2-onder-1 kapwoning naar vrijstaande woningen. Tevens is er vanuit de 
regio ook een (beperkte) markt voor bijzondere woonprojecten (vrijstaande bouw) op ruime 
kavels aan de rand van de rode contour.  
  
De gemeente Goeree-Overflakkee is als nieuwe gemeente op 1 januari 2013 van start gegaan 
en als gevolg daarvan moest het woonbeleid van de vier voormalige gemeenten op elkaar 
worden afgestemd. Er was een groot aantal woningbouwplannen die in de voormalige 
gemeenten al tot stand waren gekomen en waarvoor de Regionale Structuurvisie de aanzet 
heeft geleverd. Mede door de economische recessie is de doorstroming op de woningmarkt 
gestagneerd wat weer de nodige gevolgen heeft voor de planontwikkeling. Daarnaast is de 
afgelopen jaren de woningmarkt duidelijk veranderd. Als gevolg van de economische crisis is de 
woningmarkt in slecht weer gekomen en zijn als gevolg van demografische ontwikkelingen de 
woonwensen van de huishoudens veranderd. Voorts is de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning in werking getreden met belangrijke consequenties voor het thema wonen, 
welzijn en zorg.  
  
Mede als gevolg van de gemeentelijke fusie, de economische crisis, het in werking treden van 
de WMO alsmede het gewijzigde provinciale beleid, nieuwe prognoses ten aanzien van 
woningbehoefte en de Verordening Ruimte 2014 was er derhalve voldoende aanleiding tot 
herziening van het in de RSG verankerde woonbeleid. De gemeente heeft een nieuwe visie op 
het thema wonen geformuleerd middels de Woonvisie 2014-2020 en het hieraan verbonden 
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woningbouwprogramma. Voor het onderdeel ‘Wonen’ is de Woonvisie in de plaats getreden van 
het in de RSG opgenomen woonbeleid. 
 
Woningbouwontwikkeling Prutweg in overeenstemming met regionale structuurvisie 
Met het vaststellen van de regionale structuurvisie is destijds aangesloten op de “oude” 
Verordening Ruimte uit 2010. Ten tijde van de vaststelling van de regionale structuurvisie was 
de provinciale regeling Ruimte voor Ruimte van kracht. Deze regeling maakte het mogelijk om 
woningbouw buiten de contouren te realiseren en wordt ook op meerdere plaatsen in de 
regionale structuurvisie vermeld: 
 
• In hoofdstuk 8 van deel A van de structuurvisie (Uitoering) staat vermeld dat kwaliteit  

vooropgesteld, zo ook de kwaliteit van het landschap. Zoals omschreven is in de 
structuurvisie is het doel niet om naar een vastomlijnd eindbeeld toe te werken, maar het 
versterken van het karakter, de identiteit en de vitaliteit van het eiland met kwalitatief 
hoogwaardige projecten. Nieuwe initiatieven worden hierbij zorgvuldig getoetst en zo nodig 
begeleid om de gewenste impuls voor het eiland goed uit de verf te laten komen. Hierbij 
wordt voortdurend gezocht naar een goede balans tussen economische vitaliteit en 
landschappelijke kwaliteit. 

• In hoofdstuk 2 van deel A van de structuurvisie (Opgaven voor een nieuwe koers) wordt 
Ruimte voor Ruimte bij de concrete beleidsopgaven vermeld in het kader van de toekomst 
van het landelijk gebied en de kansen en randvoorwaarden voor landbouw. 

• Eveneens in hoofdstuk 2 van deel A worden 14 strategische hoofdlijnen vermeld betreffende 
de centrale visie. Hierbij wordt sanering van verouderde agrarische complexen met 
toepassing van Ruimte voor Ruimte. 

• In hoofdstuk 4 van deel B van de structuurvisie (Landschap, cultuurhistorie en natuur) wordt 
Ruimte voor Ruimte vermeld onder het kopje kansen. 

 
De gemeenteraad heeft in de regionale structuurvisie derhalve uitdrukkelijk ruimte willen bieden 
om met toepassing van de Ruimte-voor-Ruimteregeling kwaliteitsverbeteringen tot stand te 
brengen.  
 
De raad heeft hier ook naar gehandeld door in de afgelopen jaren op diverse plaatsen, die 
(evenals de locatie aan de Prutweg) zijn gelegen buiten de contouren van het dorpsgebied, met 
toepassing van de Ruimte-voor-Ruimteregeling planologische medewerking te verlenen aan 
woningbouwontwikkelingen. Het betreft onder meer de navolgende locaties: 
 
o Hooidijk te Ooltgensplaat (vier woningen) 
o Oudedijk te Ooltgensplaat (één woning) 
o Molenweg te Oude-Tonge (zes woningen) 
o Zuiddijk te Oude-Tonge (drie woningen)  
o Westerweg te Ouddorp (één woning) 
o Heerendijk te Oude-Tonge (drie woningen) 
 
Daarnaast is in het onderhavige bestemmingsplan Ruimte voor ruimte de locatie aan de 
Heerenweg te Oude-Tonge eveneens buiten de contour van het dorpsgebied. Hetzelfde geldt 
voor de planlocaties aan de Molenweg en Koolweg te Ouddorp, met dien verstande dat deze 
zijn gelegen in bebouwingslinten. 
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Het feit dat de Ruimte-voor-Ruimte-regeling op provinciaal niveau is vervallen, betekent niet dat 
deze niet langer onderdeel uitmaakt van de regionale structuurvisie en het in de afgelopen jaren 
door de gemeente gevoerde bestendige beleid. 
 
Hieruit volgt dat het nimmer de bedoeling van de raad is geweest om met het vaststellen van de 
regionale structuurvisie kleinschalige ontwikkelingen buiten de in de regionale structuurvisie 
opgenomen contouren volledig uit te sluiten. De raad heeft hiernaar gehandeld door in het 
verleden ook in andere gevallen planologische medewerking te verlenen aan 
woningbouwontwikkelingen buiten de contouren mits daar kwaliteitsverbeteringen tegenover 
stonden. De raad is van oordeel dat dat ook bij de woningbouwlocatie aan de Prutweg aan de 
orde is. Met het bestemmingsplan Ruimte voor ruimte wordt een enorme kwaliteitsslag voor het 
landschap op Goeree-Overflakkee bewerkstelligd. De woningen aan de Prutweg maken 
onderdeel uit van een ontwikkeling die erin voorziet dat in het buitengebied van Stad aan het 
Haringvliet 2.000 m2 aan detonerende agrarische opstallen wordt gesaneerd en een 
bedrijfswoning gesloopt en wegbestemd. Daarnaast wordt er in Oude-Tonge 3.900 m2 aan 
agrarisch opstallen gesloopt en worden in Nieuwe Tonge een drietal bouwtitels wegbestemd 
welke op een locatie waar deze uit ruimtelijke en milieukundig oogpunt niet wenselijk waren en 
overigens ook buiten de bebouwingscontour van Nieuwe-Tonge gelegen. Deze locaties zijn 
vermeld in tabel 1 (saneringslocaties) welke is opgenomen in het bestemmingsplan Ruimte voor 
Ruimte 
 
Tabel 1 Saneringslocaties: 

Nr. locatie actie compensatierecht 
nieuwe woning 

1 Oostmoersedijk 3, Stad aan Sloop ca. 2.000 m² varkensstallen 2 
 ‘t Haringvliet +  
  Sloop   en   wegbestemmen    één 1 
  woning in het buitengebied  
2 Oudelandsedijk achter 

nummer 34, Oude-Tonge 
Sloop ca. 3.900 m² opstallen 3,9 

- Nabij Molendijk,   Nieuwe- 
Tonge 

Wegbestemmen 3 bouwrechten 
voor woningen 

3 

 
Afwijken regionale structuurvisie gerechtvaardigd 
Bovendien is de gemeenteraad van oordeel dat bovenstaande omstandigheden, voor zover er 
sprake zou zijn van strijd met de regionale structuurvisie, rechtvaardigen dat van de regionale 
structuurvisie wordt afgeweken. 
 
In aanvulling het op hetgeen onder 1 is uiteengezet, is nog het volgende van belang. 
 
De gemeenteraad heeft op 02 oktober 2014 en 03 september 2015 besloten de Woonvisie 
2014-2020 respectievelijk de actualisatie van het bij deze woonvisie behorende 
woningbouwprogramma vast te stellen. De aanleiding voor het vaststellen van deze woonvisie 
en het daarbij behorende woningprogramma was een wijziging van het provinciale beleid 
middels het in werking treden van de Verordening ruimte 2014. In deze woonvisie is de 
gemeentelijke visie voor ‘Wonen’ vastgelegd. Voor het onderdeel ‘Wonen’ is deze visie in de 
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plaats getreden van het in de regionale structuurvisie vervatte woonbeleid. Zoals in de 
Woonvisie uitdrukkelijk wordt gestipuleerd, zijn het veranderde provinciale beleid alsmede 
veranderde marktomstandigheden en nieuwe prognoses ten aanzien van woningbehoefte de 
belangrijkste redenen voor deze beleidswijziging.  
 
In het bij de Woonvisie behorende woningbouwprogramma worden tevens specifieke locaties 
vermeld alwaar de gemeente ten uitvoering van het nieuwe woonbeleid voornemens is te 
komen tot de realisatie van woningbouw. Naast de locatie aan de Prutweg te Sommelsdijk zijn 
er in dit woningbouwprogramma meerdere locaties opgenomen welke gelegen zijn buiten de 
contour van het dorpsgebied. Het betreffen hier onder andere de locatie Ouddorp Bad te 
Ouddorp (40 woningen) alsmede Nieuwe Marke te Sommelsdijk (40 woningen).  
 
Met het besluit tot vaststelling van de Woonvisie en het bijbehorende woningbouwprogramma 
heeft de raad dan ook reeds voor de vaststelling van het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte 
besloten om ten aanzien van het thema wonen af te wijken van de regionale structuurvisie. 
 

 3.1.4 Gemeentelijk beleid  

Woonvisie 2014 - 2020 
In deze woonvisie legt de gemeente Goeree-Overflakkee haar ambities, doelstellingen en 
beleid vast voor het wonen binnen de gemeente. Tot 2020 kunnen nog ongeveer 925 woningen 
voor de behoefte van de eigen bevolking worden toegevoegd. Voor de kernen Middelharnis en 
Sommelsdijk kunnen nog 375 woningen worden toegevoegd voor de eigen bevolking. 
Daarnaast zijn nog 300 woningen voorzien in Ouddorp, Dirksland en Oude-Tonge en 250 
woningen verdeeld over de kernen Goedereede, Stellendam, Melissant, Herkingen, Nieuwe-
Tonge, Stad aan ’t Haringvliet, Den Bommel en Ooltgensplaat. 
 
Het woningbouwprogramma uit de woonvisie is in het najaar van 2013 tot stand gekomen als 
eerste inventarisatie van de plannen die er liggen en op basis van gesprekken die zijn gevoerd 
met de initiatiefnemers. Op basis daarvan is tot 2020 een indeling gemaakt in 3 categorieën. 
Categorie 1 op te leveren, categorie 2 waarschijnlijk op te leveren in 2016-2019 en categorie 3 
reserveplannen. Als onderdeel van de woonvisie wordt jaarlijks een bijgesteld 
woningbouwprogramma opgesteld.  Momenteel wordt het nieuwe programma voor de periode 
2015-2020 opgesteld. 
 
Uit de woonvisie blijkt ook dat de gemeente wil inzetten op de ontwikkeling van nieuwe, 
onderscheidende woonconcepten, in alle marktsegmenten. Vernieuwend en kwalitatief 
hoogwaardig wonen in een stabiele regio, in de Randstad. Daarbij horen ook woningen die het 
mogelijk maken om wonen en werken te combineren (in dienstverlening, ambachten, handel en 
kleine nijverheid), evenals levensloopbestendige of kangoeroewoningen, waterwoningen, 
landgoederen etc. Huur-koopcombinaties en cascowoningen zullen de betaalbaarheid in de 
goedkopere / startersegmenten ten goede komen, maar het eiland biedt ook woongelegenheid 
in de top van de markt. Volgens de prognoses zal 30% van het nieuwbouwprogramma gericht 
moeten zijn op doorstromers op de woningmarkt, waarvan 25% in het middeldure segment en 
5% in het dure segment. 
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Aangezien gebruik wordt gemaakt van het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, zoals 
opgenomen in de Verordening Ruimte (artikel 2.2.1), hoeven de voorgenoemde locaties niet te 
zijn opgenomen in een zogenoemde planlijst. In dit geval zijn de ontwikkeling ook niet 
opgenomen in het woningbouwprogramma. Daarnaast blijkt uit de woonvisie dat er een vraag is 
naar woningen in het duurdere segment in Goeree-Overflakkee (5% van in totaal 925 
woningen). De 14 voorziene woningen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt, zijn passend 
binnen dat aantal van 46 (5% van 925). 
 
Overigens is sprake van het toevoegen van een klein aantal woningen op verschillende locaties 
in de gemeente Goeree-Overflakkee. Van de veertien voorzien woningen, zijn al vijf woningen 
afkomstig van bestaande rechten. In werkelijkheid komen er in Oude-Tonge 2 woningen bij, 
waarvan 1 na verplaatsing. Netto is daarmee sprake van het toevoegen van één extra woning. 
In Middelharnis vervolgens, zijn aan de Prutweg 7 woningen voorzien, waarvan 4 via 
verplaatsing van de rechten. Netto is daarmee sprake van het toevoegen van drie extra 
woningen. In Ouddorp tot slot, zijn 5 nieuwe woningen voorzien.  
 
Gezien het voorgaande betekent dit dat netto 9 vrijstaande nieuwe woningen aan het 
woningbouwprogramma worden toegevoegd, verspreid over verschillende locaties in de 
gemeente Goeree-Overflakkee. De overige 5 rechten zijn elders wegbestemd. De 9 woningen 
worden gerealiseerd omdat elders in de gemeente sanering van gebouwen heeft plaatsgehad, 
teneinde het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit binnen de gemeente Goeree-Overflakkee.  
 
Toekomstvisie Goeree-Overflakkee 
Tijdens de raadsvergadering van 12 februari 2015 is de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee 
unaniem akkoord gegaan met de toekomstvisie voor de gemeente, de Eilandvisie. Hiermee 
beschikt de gemeente over een heldere langetermijnvisie waar iedereen zich op kan richten en 
die de kaders biedt voor de besluitvorming van de gemeente. 
 
Vanuit de visie zijn zes strategische kernthema’s geformuleerd als de leidraad voor de 
toekomst: 
1. De eilanditeit, het behoud van de unieke identiteit van het eiland. 
2. De maatschappelijke balans, de versterking van de sociaaleconomische vitaliteit en het 

behoud van een voldoende zorg- en voorzieningenniveau. 
3. De kwaliteit, van leven en van groei. 
4. Duurzaamheid, Goeree-Overflakkee kan en wil het meest duurzame eiland worden. 
5. Innovatie, de vestigingsvoorwaarde voor bedrijven en onderwijs en dus als bron voor 

werkgelegenheid. 
6. Verbindingen, de versterking daarvan op het eiland en met de metropolen Rotterdam en 

Antwerpen, zowel sociaal, fysiek als digitaal. 
 
Deze thema’s hebben elk een toetsvraag. Deze kernthema’s fungeren als zeef voor alle 
beleidsplannen,  beleidsvoornemens en initiatieven, zodat  toekomstige plannen altijd binnen de 
Eilandvisie vallen. 
 
Kijkend naar de zes kernthema’s kan het volgende worden gesteld. De unieke identiteit wordt 
behouden en op sommige locaties versterkt. Daarnaast is er ruimte voor de ontwikkeling van 
bouwkavels zoals door het voorliggende bestemmingsplan worden mogelijk gemaakt. Dit mag 
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onder de voorwaarden dat het kleine aantallen betreft en deze leiden tot een ruimtelijke 
kwaliteitsverbetering. Bebouwing wordt gesaneerd en op andere locaties heeft 
nieuwbouwplaats met respect voor het landschap. Ruimtelijke kwaliteit speelt dan ook een grote 
rol van de realisatie van de 14 woningen. 

3.2  Onderzoek  

Zowel voor wat betreft het Rijks-, provinciaal als gemeentelijk beleid zijn geen belemmeringen 
te verwachten.  

3.3 Conclusies 

Gezien het bovenstaande vormen het Rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid geen 
belemmering voor de haalbaarheid van dit bestemmingsplan. 
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4  Natuur en landschap 

4.1  Kader 

Soortenbescherming 
De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, 
reptielen en amfibieën. Van deze soortgroepen zijn alleen huismuis, bruine en zwarte rat niet 
beschermd. Van de vissen, ongewervelde dieren (zoals vlinders, libellen en sprinkhanen) en 
planten zijn alleen de in de wet genoemde soorten beschermd. 
 
De Ffw gaat uit van het ‘nee, tenzij’-principe. Dit betekent dat alleen onder bepaalde (zeer 
stringente) voorwaarden een inbreuk mag worden gemaakt op de bescherming van soorten en 
hun leefomgeving. Daarnaast beschermt de wet niet alleen soorten in het algemeen, maar ook 
individuen van soorten. 
 
Voor ruimtelijke ingrepen die gevolgen hebben voor een beschermde soort en/of zijn leefgebied 
moet een ontheffing op grond van de Ffw worden aangevraagd. Voor een aantal soorten geldt 
daarenboven het beschermingsregime van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Voor 
werkzaamheden die uit een bestemmingsplan voortvloeien dient voor de start van die 
werkzaamheden ontheffing te worden aangevraagd indien beschermde soorten voorkomen. Bij 
de vaststelling van een bestemmingsplan dient duidelijk te zijn of en in hoeverre een ontheffing 
kan worden verkregen. 
 
De wettelijk beschermde soorten zijn ingedeeld in de volgende vier categorieën. 
1. Meer algemene soorten (tabel 1 Ffw): voor deze soorten is een algemene 

vrijstellingsregeling van kracht in geval van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 
2. Andere, niet algemeen voorkomende soorten (tabel 2 Ffw), met uitzondering van 

beschermde inheemse vogels: ontheffing is alleen mogelijk indien geen afbreuk wordt 
gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. Er is echter geen 
ontheffing nodig indien gewerkt wordt volgens een gedragscode. Deze code dient door 
een sector of ondernemer zelf opgesteld te worden en dient vervolgens goedgekeurd te 
zijn door het verantwoordelijke ministerie. 

3. Strikt beschermde soorten (tabel 3 Ffw): voor deze soorten dient in geval van ruimtelijke 
inrichting of ontwikkeling ontheffing te worden aangevraagd van de Ffw. Ontheffing 
wordt alleen verleend indien er geen alternatief is en geen afbreuk wordt gedaan aan 
de gunstige staat van instandhouding van de soort. Voor soorten in tabel 3 die ook op 
Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (HR) voorkomen, wordt ontheffing echter alleen nog 
maar verleend indien er daarnaast sprake is van één van de volgende belangen: 
b. de bescherming van flora en fauna; 
d. de volksgezondheid of openbare veiligheid; 
e. dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 
sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. 
Dit is het gevolg van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (ABRS) in januari 20091. 

                                                   
1 Zie ABRS 21 januari 2009, zaak nr. 200802863/1 
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4. Beschermde inheemse vogels: deze vallen onder de Europese Vogelrichtlijn (VR). 
Ruimtelijke inrichting of ontwikkeling en dwingende redenen van groot openbaar belang 
zijn volgens rechtspraak van de ABRS geen reden om ontheffing te verlenen2. 
Ontheffing is uitsluitend toegestaan op basis van de ontheffingsgronden die in de VR 
zijn genoemd. Overigens is het, indien geen ontheffing nodig is, volgens de huidige 
interpretatie van de wet wel verplicht rekening te houden met het broedseizoen van 
vogels. Voor sommige vogelsoorten met vaste verblijfplaatsen geldt dat deze vaste 
verblijfplaatsen en het essentiële leefgebied jaarrond beschermd zijn. 

 
Indien voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van soorten van tabel 2 Ffw en/of tabel 3 
Ffw niet (kunnen) worden ontzien, geldt dat het niet nodig is ontheffing aan te vragen als: 
• de functionaliteit van de voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen gegarandeerd 

wordt (het beschadigen en vernielen wordt voorkomen door maatregelen of er zijn 
voldoende alternatieven), en: 

• de voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen binnen of buiten het plangebied niet 
verstoord worden. 

Hetzelfde geldt voor de bestaande voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaats van vogels, 
met als extra toets dat aangetoond moet worden dat verstoring niet van wezenlijke invloed is op 
de populatie. 
 
Overigens geldt voor alle in het wild levende planten- en diersoorten de zogenaamde zorgplicht 
(ook bekend als de algemene zorgplicht uit artikel 2 Ffw). Dit houdt in dat ‘voldoende zorg’ in 
acht moet worden genomen voor alle planten en dieren en hun leefomgeving. Concreet 
betekent dit dat bij ruimtelijke ontwikkeling gezorgd moet worden dat dieren niet gedood worden 
en dat planten verplant worden. Ook dient gelet te worden op bijvoorbeeld de 
voortplantingsperiode van amfibieën en de zoogperiode van zoogdieren. 
 
Gebiedsbescherming 
Het voormalig Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV; het huidige Ministerie van 
Economische Zaken) heeft in 1990 de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geïntroduceerd. De 
EHS bestaat uit een netwerk van natuurgebieden. Het doel van de EHS is de instandhouding 
en ontwikkeling van deze natuurgebieden om daarmee een groot aantal soorten en 
ecosystemen te laten voortbestaan. 
 
Bescherming van (natuur)gebieden heeft daarnaast ook plaats middels de 
Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw). Daaronder vallen de volgende typen gebieden: 
• Natura2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden); 
• Beschermde Natuurmonumenten; 
• Wetlands. 
 
Voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen beschermde natuurgebieden, en tevens voor 
ontwikkelingen buiten beschermde natuurgebieden die van invloed kunnen zijn op beschermde 
natuurgebieden, gelden (strenge) restricties. Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn 
voor de beschermde natuur geldt een vergunningplicht. 

                                                   
2 Zie ABRS 13 mei 2009, zaak nr.  200802624/1 
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4.2  Onderzoek 

Soortenbescherming 
De Toets Ffw start met een globaal onderzoek (quick scan), waarin gekeken wordt of er een 
reële kans is op het al dan niet voorkomen van beschermde soorten in of net buiten het 
plangebied. Indien blijkt dat die kans aanwezig is, zal een uitgebreid veldonderzoek moeten 
plaatshebben op het moment dat er kans is op (negatieve) effecten op de mogelijk aanwezige 
beschermde soorten als gevolg van werkzaamheden die voortvloeien uit het plan. Als daarbij 
wordt aangetoond dat inderdaad beschermde soorten aanwezig zijn, zal een effectenstudie 
moeten worden gedaan. Indien daaruit blijkt dat er handelingen gaan plaatshebben die nadelige 
gevolgen hebben voor de aanwezige beschermde soorten, is mogelijk een aanvraag/ontheffing 
ex artikel 75 van de Ffw aan de orde. Daarbij moet in beeld worden gebracht hoe de 
voorgenomen werkzaamheden zodanig worden aangepast dat dergelijke gevolgen niet of in 
mindere mate zullen optreden. 
 
Ten behoeve van de quick scan naar het voorkomen van beschermde soorten is een 
bureauonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van verspreidingsgegevens uit databaken op 
internet zoals ‘www.telmee.nl’, ‘www.waarneming.nl’, ‘www.zoogdieratlas.nl’ en ‘www.ravon.nl’ 
en uit inventarisatieatlassen zoals de ‘Atlas van de Nederlandse vleermuizen’ (Limpens et al, 
1997) en habitateisen van beschermde flora en fauna, in combinatie met terreinkenmerken en 
de ligging van het plangebied in zijn omgeving, is een inschatting (expert judgement) gemaakt 
van het voorkomen van beschermde soorten. De quick scan is integraal opgenomen in deze 
toelichting (er is geen separaat verslag van opgesteld).  Voor locatie 2 (Oudelandsedijk achter 
nummer 34, Oude-Tonge) is nader onderzoek in het veld uitgevoerd (zie bijlage 3). 
 
1. Oostmoersedijk 3, Stad aan ’t Haringvliet 
De opstallen op deze locatie zijn reeds gesloopt. Er is geen oppervlaktewater aanwezig en de 
bestaande singelbeplanting wordt niet gekapt.  
 
Op deze locatie komen naar verwachting algemene beschermde soorten voor (tabel 1 Ffw). Het 
kan gaan om soorten zoals huisspitsmuis, mol, haas, wezel, bosmuis, veldmuis, bruine kikker 
en gewone pad. Voor deze soorten geldt een vrijstelling van de Ffw bij ruimtelijke ontwikkeling. 
 
In de erfsingel broeden waarschijnlijk vogels. Mogelijk zijn daarnaast vaste (jaarrond 
beschermde) verblijfplaatsen van vogels en/of vleermuizen in de erfsingel aanwezig. De 
erfsingel wordt echter gehandhaafd. Mogelijk wordt het plangebied gebruikt als foerageergebied 
van vogels en/of vleermuizen die in de erfsingel of in de omgeving een vaste verblijfplaats 
hebben. Andere juridisch zwaarder beschermde soorten (tabellen 2 en 3 Ffw / Bijlage IV HR) 
worden niet in het plangebied verwacht. Op de locaties is reeds een sloopvergunning verleend 
voor de te slopen bestaande bebouwing. In het kader van die sloopvergunning is reeds voldaan 
aan de verplichtingen vanuit de Ffw. In het kader van het voorliggende bestemmingsplan is dit 
derhalve niet aan de orde.  
 
2. Oudelandsedijk achter nummer 34, Oude-Tonge 
Er zijn twee verblijfplaatsen aangetroffen. Indien deze door de plannen aangetast zullen worden 
(zoals verdwijnen of ontoegankelijk gemaakt worden) moet maatregelen worden getroffen zoals 
beschreven in het rapport zoals opgenomen als bijlage 3. Hierbij moet gedacht worden aan het 
tijdelijk aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen, in bepaalde perioden geen werkzaamheden 
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uitvoeren (in onderhavig geval in ieder geval niet in de paarperiode) en het aanbieden van 
vervangende verblijfplaatsen (zoals inpandige voorzieningen of kasten in de nieuwe situatie).  
Tevens bestaat de mogelijkheid ontheffing aan te vraag op grond van de Flora- en faunawet. 
 
3. Rijzenburgseweg 1, Sommelsdijk 
Op deze locatie wordt een groot deel van de aanwezige kassen gesloopt. De bestaande schuur 
wordt gehandhaafd. Er is geen oppervlaktewater en nauwelijks opgaande beplanting aanwezig. 
 
Op het terrein komen naar verwachting algemene beschermde soorten voor (tabel 1 Ffw). 
Daarbij gaat het waarschijnlijk om dezelfde soorten als op locatie 1 (Oostmoersedijk 3, Stad aan 
’t Haringvliet). Voor deze soorten geldt een vrijstelling van de Ffw bij ruimtelijke ontwikkeling. 
 
Op de locatie broeden waarschijnlijk vogels. Mogelijk zijn daarnaast vaste (jaarrond 
beschermde) verblijfplaatsen van vogels en/of vleermuizen in de bestaande schuur aanwezig. 
De schuur wordt echter gehandhaafd. De kassen die gesaneerd worden, zijn weinig geschikt 
voor vaste verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen. Mogelijk wordt het plangebied gebruikt 
als foerageergebied van vogels en/of vleermuizen die in de schuur of in de omgeving een vaste 
verblijfplaats hebben. Gezien de aard en schaal van de voorgenomen ontwikkeling komt deze 
eventuele functie niet in gevaar. Andere juridisch zwaarder beschermde soorten (tabellen 2 en 
3 Ffw / Bijlage IV HR) worden niet in het plangebied verwacht. 
 
4. Prutweg, Sommelsdijk 
Deze locatie bestaat in de huidige situatie uit open agrarisch gebied (akker) met watergangen 
langs de noordwest- en zuidoostrand. In de bestaande situatie is geen hoog opgaande 
beplanting en ook geen bebouwing. Op de locatie worden woningen gebouwd en worden 
waterpartijen gegraven, aansluitend op de bestaande watergangen. 
 
Op deze locatie komen naar verwachting algemene beschermde soorten voor (tabel 1 Ffw). 
Daarbij gaat het waarschijnlijk om dezelfde soorten als op locatie 1 (Oostmoersedijk 3, Stad aan 
’t Haringvliet). Voor deze soorten geldt een vrijstelling van de Ffw bij ruimtelijke ontwikkeling. 
 
Mogelijk komen daarnaast broedvogels voor. Vaste verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen 
zijn niet aanwezig, gezien het ontbreken van bebouwing en bomen. De watergangen langs de 
noordwest- en zuidoostrand van het plangebied zijn smal en hebben vrij steile taluds, waardoor 
ze niet geschikt zijn voor de strikt beschermde soorten noordse woelmuis en waterspitsmuis. 
Het voorkomen van beschermde vissen en ongewervelden (platte schijfhoren) wordt - op basis 
van verspreidingsgegevens - uitgesloten. 
 
5. Koolweg tussen nummer 44 en 46, Ouddorp 
Dit terrein bestaat uit een kleine akker aan het lint van de Koolweg. Er is geen hoog opgaande 
beplanting, bebouwing of oppervlaktewater aanwezig. Op de locatie wordt een woning 
gebouwd. 
 
Op deze locatie komen naar verwachting algemene beschermde soorten voor (tabel 1 Ffw). 
Daarbij gaat het waarschijnlijk om dezelfde soorten als op locatie 1 (Oostmoersedijk 3, Stad aan 
’t Haringvliet). Voor deze soorten geldt een vrijstelling van de Ffw bij ruimtelijke ontwikkeling. 
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Waarschijnlijk komen op de aangrenzende percelen broedvogels voor. Vaste verblijfplaatsen 
van vogels en vleermuizen zijn niet aanwezig, gezien het ontbreken van bebouwing en bomen. 
Mogelijk wordt het plangebied gebruikt als foerageergebied van vogels en/of vleermuizen die in 
de omgeving een vaste verblijfplaats hebben. Gezien de aard en schaal van de voorgenomen 
ontwikkeling komt deze eventuele functie niet in gevaar. Andere juridisch zwaarder beschermde 
soorten (tabellen 2 en 3 Ffw / Bijlage IV HR) worden niet in het plangebied verwacht. 
 
6. Koolweg tussen nummer 27 en 27a, Ouddorp 
Deze locatie is zeer nabij de locatie aan de Koolweg tussen nummer 44 en 46 gelegen en heeft 
dezelfde terreinkenmerken. Ook hier is geen opgaande beplanting, bebouwing of 
oppervlaktewater aanwezig. De te verwachten soorten zijn dan ook dezelfde. Op de locatie 
wordt een woning gebouwd. 
 
7. Molenweg tussen nummer 17 en 23, Ouddorp 
Dit terrein aan de Molenweg bestaat eveneens uit een zandige akker. Langs de rand staat een 
rij bomen (zomereik, paardenkastanje) met daartussen een dichte hoge haag (veldesdoorn). 
Naast de akker (maar binnen het plangebied) staat een houten schuurtje en ook een loods 
bestaande uit een stalen opbouw met plaatmateriaal daaraan bevestigd. Deze opstallen worden 
gesloopt. Op de locatie wordt een woning gebouwd. De beplanting langs de Molenweg wordt 
gehandhaafd.  
 
Deze locatie ligt in hetzelfde gebied als de beide locaties aan de Koolweg en heeft min of meer 
dezelfde terreinkenmerken. De te verwachten soorten zijn dan ook dezelfde. De te slopen 
opstallen zijn erg laag en zijn daarom weinig geschikt voor (vaste verblijfplaatsen van) vogels of 
vleermuizen. 
 
8. Molenweg 12 en 22, Oude-Tonge 
De gronden aan de Molenweg 12 en 22 in Oude-Tonge betreffen bestaande bebouwde 
percelen. Op deze percelen zijn geen natuurwaarden aanwezig. Onderzoek naar vleermuizen 
of vogels van de te slopen bebouwing vindt plaats in het kader van de sloopvergunning. 
 
9. Marijkeweg 24a. 
De bebouwing op dit perceel is recent door brand verwoest. Aangenomen kan worden dat er op 
dit moment geen te beschermen natuurwaarden aanwezig zijn. 
 
10/11 Heerendijk 27/Heerwenweg 
De gronden aan de Heerdendijk en Heerenweg in Oude-Tonge betreffen bestaande percelen. 
Op deze percelen zijn geen natuurwaarden aanwezig. Onderzoek naar vleermuizen of vogels 
van de te slopen bebouwing vindt plaats in het kader van de sloopvergunning. 

Gebiedsbescherming 

De verschillende locaties zijn niet gelegen in de EHS. 
 
De locaties zijn evenmin gelegen in een gebied dat onder de Nbw valt. In de omgeving liggen 
echter wel verschillende Natura2000-gebieden, te weten: 
• Voordelta; 
• Duinen Goeree & Kwade Hoek; 
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• Haringvliet; 
• Grevelingen. 
 
Gezien de aard en schaal van de ruimtelijke ontwikkelingen worden negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen voor de soorten en habitats, waarvoor de Natura2000-gebieden 
als zodanig zijn aangewezen, niet verwacht. Er zijn geen verplichtingen vanuit de Nbw. 

4.3  Conclusie 

Soortenbescherming 

Op de verschillende locaties komt waarschijnlijk een aantal door de Ffw beschermde soorten 
voor. Het betreft waarschijnlijk vooral algemene beschermde soorten (tabel 1 Ffw). Voor deze 
soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Wel is de zorgplicht van toepassing op 
deze (en alle andere in het wild levende) planten- en diersoorten. 
 
Waarschijnlijk komen op of nabij alle locaties vogels tot broeden. Voor alle inheemse 
vogelsoorten (dus ook die soorten die geen jaarrond beschermde vaste verblijfplaatsen hebben) 
geldt dat ze zijn beschermd door de Ffw en dat rekening dient te worden gehouden met het 
broedseizoen. Er mag derhalve niet met verstorende werkzaamheden worden begonnen in het 
broedseizoen, dat ongeveer van half maart tot half juli loopt (soortspecifiek), tenzij door een 
deskundige is vastgesteld dat op dat moment ter plaatse van de werkzaamheden geen vogels 
broeden. 

Gebiedsbescherming 

De verschillende locaties zijn niet gelegen in de EHS. Een planologische natuurtoets is derhalve 
niet aan de orde. 
 
Verplichtingen vanuit de Natuurbeschermingswet zijn niet aan de orde. 



65 
 

Bestemmingsplan ‘Ruimte voor ruimte’ 
Toelichting  

vastgesteld, 23 april 2015 

5  Water  

5.1  Inleiding 

Op grond van de “Handreiking  Watertoets 2; samenwerken aan water in ruimtelijke plannen” 
alsmede artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening dient bij het opstellen van 
bestemmingsplannen in een vroegtijdig stadium overleg plaats te vinden met de betrokken 
waterbeheerder. Daarnaast worden initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen verplicht “een 
beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de 
waterhuishouding” (3.1.6. eerste lid, sub b Besluit ruimtelijke ordening) op te nemen in de 
toelichting van bestemmingsplannen. Dat betekent dat elk plan moet worden voorzien van een 
zogenoemde “waterparagraaf”, die tenminste de volgende elementen bevat: 

1. een omschrijving van de te verwachten effecten van de ruimtelijke ingreep op de 
waterkeringszorg en de waterhuishouding. Het inundatierisico en de consequenties voor 
de waterkwantiteit, de waterkwaliteit en de riolering worden behandeld; een beschrijving 
van de wijze waarop de initiatiefnemer het wateradvies van de waterbeheerder(s) heeft 
verwerkt. Indien wordt afgeweken van het wateradvies dient daarvoor een motivering te 
worden opgenomen; 

2. een beschrijving van de wijze waarop het wateradvies vertaald wordt naar de regels en 
de verbeelding geometrische plaatsbepaling. 

5.2  Kader 

5.2.1 Rijksbeleid 

Nationaal waterplan 
Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en is 
opgesteld voor de planperiode 2009 - 2015. Het Nationaal Waterplan is in december 2009 door 
de ministerraad vastgesteld. 
 
Het Nationaal Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid. Het Rijk streeft 
naar een duurzaam en klimaatbestendig waterbeheer en heeft de ambitie om de komende 
decennia te investeren in bescherming tegen overstromingen en in de zoetwatervoorziening. 
 
Voor een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem is het van belang bij ruimtelijke 
ontwikkelingen rekening te houden met waterhuishoudkundige eisen op de korte en de lange 
termijn. Om een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem te bereiken moet het water meer 
bepalend zijn bij de besluitvorming over grote ruimtelijke opgaven dan voorheen. De mate van 
bepalendheid wordt afhankelijk gesteld van, onder meer, de omvang en de aard van de 
ingrepen, bestaande functies, nieuwe andere ruimteclaims en de bodemgesteldheid van een 
gebied. 
 
Vierde Nota Waterhuishouding 
De Vierde Nota Waterhuishouding gaat uit van integraal waterbeheer en een 
watersysteembenadering. Hoofddoelstelling van de Nota is het hebben en houden van een 
veilig en bewoonbaar land. Verdere uitgangspunten zijn dat zoveel mogelijk op een natuurlijke 
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wijze moet worden omgegaan met het water en de watersystemen, dat een watersysteem- en 
stroomgebiedbenadering zowel nationaal als internationaal de nadruk moet krijgen, en dat een 
goede samenhang tussen waterbeleid, milieubeleid en ruimtelijke ordening moet worden 
bewerkstelligd. 
 
Waterwet 
In de Waterwet (2009) zijn acht oude waterwetten samengebracht. De Waterwet regelt het 
beheer van de waterkeringen, het oppervlaktewater en het grondwater, verbetert de 
samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening en zorgt voor een eenduidige 
bestuurlijke procedure en daarbij behorende rechtsbescherming voor besluiten. De Waterwet 
dient als paraplu om de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te implementeren en geeft ruimte 
voor implementatie van toekomstige Europese richtlijnen. 
De waterschappen krijgen een nieuwe bevoegdheid voor het verlenen van vergunningen voor 
grondwateronttrekkingen, bemalingen en infiltraties, met uitzondering van onttrekkingen voor 
drinkwater, koude- en warmteopslag en grote industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 
m3/jaar. Gemeenten krijgen verdergaande taken en bevoegdheden in het kader van de 
zorgplicht voor het inzamelen van afvalwater in de riolering en voor hemelwater en grondwater. 
 
Nationaal Bestuursakkoord Water 
De hoofddoelstellingen van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) zijn: het waarborgen 
van het veiligheidsniveau bij overstromingen en het verminderen van wateroverlast. Daarbij 
wordt de voorkeur gegeven aan ruimtelijke maatregelen boven technische maatregelen.  
 
In het NBW is ook de watertoets als procesinstrument opgenomen. De watertoets is het proces 
van vroegtijdig informeren, adviseren en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in 
ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel van dit instrument is waarborgen dat de 
waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet in beschouwing worden genomen als het gaat 
om waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Uitvoering van de 
watertoets betekent in feite dat de gemeente en de waterbeheerder samenwerken bij het 
uitwerken van ruimtelijke plannen, zodat problemen in het gebied zelf en de omgeving worden 
voorkomen. De watertoets is sinds 2003 verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening 1985 (Bro 
1985) en is overgenomen in het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en hiermee verplicht 
voor alle ruimtelijke plannen en besluiten. In 2008 is het NBW geactualiseerd met als doel de 
watersystemen in 2015 op orde te krijgen, vooral op het gebied van wateroverlast en 
watertekort. 
 
Europese Kaderrichtlijn Water 
In 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht geworden. De KRW geeft een 
kader voor de bescherming van de ecologische en chemische kwaliteit van oppervlaktewater en 
grondwater. De KRW eist dat de ecologische toestand van het water een goede kwaliteit 
weerspiegelt. Dit betekent dat in alle Europese wateren de soorten organismen moeten 
voorkomen die daar in een onverstoorde situatie thuis horen. Deze natuurlijke 
soortensamenstelling komt in Nederland vrijwel nergens meer voor. De EU verplicht de lidstaten 
om een goede ecologische toestand voor verschillende watertypen te definiëren. Indien nodig 
moeten de landen maatregelen treffen om een goede ecologische toestand te bereiken. 
 
In 2000 heeft de commissie Waterbeheer 21e eeuw (WB21) advies uitgebracht over het 
toekomstig waterbeheer in Nederland. Belangrijk onderdeel van WB21 is het uitgangspunt van 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stroomgebied
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ruimte voor water. Er mag geen afwenteling plaatshebben; berging moet binnen het 
stroomgebied plaatshebben. Dit betekent onder andere het aanwijzen en in stand houden van 
waterbergingsgebieden. Daarnaast wordt verdroging bestreden en worden watertekorten 
verminderd. 
 
Nationaal beleidskader ISV 
Het nationale beleidskader ISV vraagt gemeenten bij de stedelijke vernieuwingsprojecten de 
relatie inzichtelijk te maken met activiteiten die voortkomen uit het Nationaal Bestuursakkoord 
Water, en dan meer specifiek het oplossen van grondwateroverlast. Om nadelige invloeden van 
het bebouwd gebied op de lokale en regionale watersystemen te ondervangen, is duurzaam 
waterbeheer een uitgangspunt bij herinrichting van bestaand stedelijk gebied. Hieruit kunnen, 
afhankelijk van de lokale waterhuishoudkundige situatie, de volgende operationele doelen 
volgen voor de stedelijke vernieuwing: 
• waterneutraal (her)ontwikkelen, dat wil zeggen bebouwing en verharding ten minste zonder 

negatieve invloed op de waterafvoer uit een gebied; 
• voldoende ruimte voor waterberging en afvoercapaciteit; 
• afkoppelen van verhard oppervlak; 
• compenseren van de toename van verharding en bebouwing; 
• oplossen van problemen met (grond)wateroverlast; 
• behouden en verbeteren van de waterkwaliteit in de wijk; 
• aanpak van overstorten via ten minste de basisinspanning riolering (voor 2006); 
• op peil houden van de grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden. 

5.2.2 Provinciaal beleid 

Provinciaal Waterplan 
Op 1 januari 2010 is het Provinciaal Waterplan 2010 - 2015 in werking getreden. Dit plan 
vervangt het provinciale Waterhuishoudingplan, dat was opgenomen in het Beleidsplan Groen, 
Water en Milieu 2006 - 2010 en in het Grondwaterplan 2007 - 2013. In het Provinciaal 
Waterplan zijn de opgaven van de KRW, het NBW en het Nationaal Waterplan vertaald naar 
strategische doelstellingen voor Zuid-Holland. Het Provinciaal Waterplan beschrijft op 
hoofdlijnen wat de Provincie in de periode tot 2015 samen met haar waterpartners wil bereiken. 
Het Waterplan heeft vier hoofdopgaven: 
1. waarborgen van waterveiligheid; 
2. zorgen voor mooi en schoon water; 
3. ontwikkelen van een duurzame zoetwatervoorziening; 
4. realiseren van een robuust en veerkrachtig watersysteem. 

 
In het plan zijn deze opgaven verder uitgewerkt in 19 thema’s én voor drie gebieden, in 
samenhang met economische, milieu- en maatschappelijke opgaven. Dit heeft geleid tot een 
integrale visie op de ontwikkeling van de Zuid-Hollandse Delta, het Groene Hart en de 
Zuidvleugel van de Randstad.  
 
Waterverordening Zuid-Holland 
Op 14 oktober 2009 is de Waterverordening Zuid-Holland vastgesteld. Hierin is regelgeving 
opgenomen voor waterkeringen, normen voor waterkwantiteit. Op grond van de Waterwet stelt 
de provincie kaders op, in casu het onderhavige Provinciaal  waterplan 2010-2015 en de 
Provinciale Waterverordening. Binnen deze twee kaders voeren waterschappen en gemeenten 
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het provinciaal beleid en de daaraan gekoppelde wateropgaven uit. Op basis van beide kaders 
kan de provincie de realisatie van de wateropgaven op hoofdlijnen toetsen. 
 
Actieprogramma Water 
Het Actieprogramma Water richt zich, aanvullend op kaderstelling en toezicht, op de 
gebiedsgerichte programma’s en projecten. De provincie werkt hierbij nauw samen met andere 
partners als ministeries (V&W, LNV, I &M), de aangrenzende provincies, waterschappen en 
gemeenten. 
 
Actieprogramma Klimaat en Ruimte 
Het Actieprogramma Klimaat en Ruimte richt zich op vergroting van de klimaatbestendigheid 
van Zuid-Holland en sluit aan op de ruimtelijke ontwikkelopgaven uit de PSV én de 
wateropgave uit het Waterplan (zie figuur 1). Daarmee bestaat het AKR uit zes met elkaar 
samenhangende pakketten, de AKR-pakketten genoemd. 
1. veiligheid benedenrivierengebied; 
2. klimaatbestendige zoetwatervoorziening; 
3. wateroverlast stedelijke agglomeraties; 
4. integrale ontwikkelopgave in de Zuid-Westelijke Delta 
5. integrale ontwikkelopgave Groene Hart/ Zuidvleugel 
6. overige integrale opgaven landelijk gebied. 
 
Verordening Ruimte 
In de Verordening Ruimte (2010) is regelgeving opgenomen voor de regionale en primaire 
waterkeringen. Voor bestemmingsplannen zijn randvoorwaarden opgenomen die een 
onbelemmerde werking, instandhouding en het onderhoud van de primaire en regionale 
waterkeringen mogelijk maken, Dit geldt voor de beschermingszone en de kernzone die hoort 
bij de waterkeringen zoals opgenomen in de vastgestelde leggers van de waterschappen. 

5.2.3 Beleid waterbeheerder  

Waterbeheerplan 2009 – 2015 van waterschap Hollandse Delta 
De waterbeheerder ter plaatse van het plangebied is het Waterschap Hollandse Delta. In het 
Waterbeheerplan 2009-2015 (2008) staat hoe het Waterschap Hollandse Delta het waterbeheer 
in het werkgebied in de komende jaren wil uitvoeren. Daarbij gaat het om betaalbaar 
waterbeheer met evenwichtige aandacht voor veiligheid, waterkwaliteit, waterkwantiteit, 
duurzaamheid en om het watersysteem als onderdeel van de ruimtelijke inrichting van ons land. 
Het Waterbeheerplan beschrijft de uitgangspunten voor het beheer, de ontwikkelingen die de 
komende jaren verwacht worden en de belangrijkste keuzen die het Waterschap moet maken. 
Daarnaast geeft het Waterbeheerplan een overzicht van maatregelen en kosten. De 
maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn onderdeel van het plan. 
 
Voor het afvoeren van hemelwater van verhard oppervlak groter dan 500 m² naar open water, 
dient ontheffing te worden aangevraagd op grond van de Keur. Wanneer de toename aan 
verhard oppervlak groter is dan 500 m² is het beleid van het Waterschap om 10% van de gehele 
toename te compenseren in de vorm van open water.   
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5.2.4 Regionaal beleid  

Waterplan Goeree-Overflakkee 
In 2008 is door het Waterschap Hollandse Delta) het Waterplan Goeree-Overflakkee opgesteld. 
Het hoofddoel van het waterplan is het opstellen van een gezamenlijke koers van de 
gemeenten en het waterschap voor de realisatie van een veilig, schoon, aantrekkelijk en een 
goed beheerd watersysteem in de stedelijke kernen op Goeree-Overflakkee. 
 
In het waterplan zijn de volgende drie punten geregeld: 
• De inrichting van het gebied en de afstemming tussen de ruimtelijke ordening (RO) en het 

waterbeheer. Het gaat daarbij niet alleen om de hoeveelheid water die nodig is voor het 
realiseren van een bepaald beschermingsniveau tegen wateroverlast, maar nadrukkelijk ook 
om de beleving van het water binnen de kernen; 

• Het gebruik en het beheer en onderhoud van oppervlaktewater. Hierbij horen afspraken over 
de beheergrenzen en wie wat doet. Het waterplan zal daarnaast helpen bij de verankering 
van de waterzaken binnen de organisaties; 

• De omgang met afvalwater en regenwater in het gebied. Hierbij speelt onder andere de 
relatie tussen de afvalwaterketen en de kwaliteits- en kwantiteitsaspecten van het 
oppervlaktewatersysteem. 

 
De focus van dit waterplan is gericht op het water in en rond de kernen op Goeree-Overflakkee. 
Het vormt een uitwerking van de eilandbrede plannen, zoals onder andere het 
waterstructuurplan Goeree-Overflakkee. Hierbij is rekening gehouden met de resultaten van 
andere studies naar de inrichting en het beheer van het water op het eiland. Voorbeelden 
hiervan zijn: de visie voor de havenkanalen, het krekenplan Goeree-Overflakkee, het 
Deltanatuurproject Zuiderdiep, de Regionale Contourenvisie, en de regionale uitwerking van de 
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). 
 
Het waterplan is een overkoepelend plan, waarin alle maatregelen op het gebied van 
waterbeheer in de stedelijke kernen opgenomen zijn. Om deze reden zijn - naast de 
verbeteringsmaatregelen voor de inrichting en het beheer van het watersysteem - ook een 
aantal maatregelen uit de Gemeentelijke Rioleringsplannen (GRP’s) en STIWAS (Stimulering 
waterkwaliteit) studies opgenomen. 
 
Waar bij ruimtelijke ontwikkeling meer verharding komt, dienen (extra) compenserende 
maatregelen te worden getroffen voor waterberging. Voor bestaand stedelijk gebied geldt voor 
de toename aan verharding 10% in de vorm van open water moet worden gerealiseerd. Voor 
nieuwe ontwikkelingen geldt dat 10% van het bruto oppervlak in de vorm van water moet 
worden gerealiseerd. Uitgangspunt van de hiervoor genoemde waterbergingseisen geldt dat 
compensatie altijd dient plaats te vinden binnen hetzelfde peilgebied. In uitzonderlijke gevallen 
kan hiervan worden afgeweken, in overleg met het waterschap. 

5.3  Onderzoek  

In het kader van dit bestemmingsplan vinden op 11 locaties ontwikkelingen plaats. Op een 7 tal 
locaties wordt een nieuwe ontwikkeling mogelijk gemaakt. Op 4 locaties vindt sloop van 
bestaande bebouwing plaats. Gezien de beperkte omvang van de ontwikkelingen zijn geen 
significante effecten op de waterhuishouding te verwachten. Enkel de toename aan verharding 
en eventuele benodigde waterberging lijkt van belang. Hierom is er voor gekozen om in deze 
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waterparagraaf per locatie beknopt de waterhuishoudkundige situatie te omschrijven en 
separaat in te gaan op de benodigde waterberging. Daarbij wordt opgemerkt dat compensatie 
van waterberging plaats dient te vinden binnen het peilgebied waar de toename aan verharding 
plaatsvindt. Daar is in dit bestemmingsplan sprake van. 
 
1. Locatie Oostmoersedijk 3, Stad aan ‘t Haringvliet 
Op de locatie aan de Oostmoersedijk 3 vindt door middel van bestemmingswijziging een 
beperking plaats van de planologische mogelijkheden voor het oprichten van bebouwing. Waar 
voorheen sprake was van 2.000 m2 aan agrarische bedrijfsbebouwing en het gehele perceel 
bebouwd kon worden, verdwijnen in het kader van dit plan deze mogelijkheden. Er wordt ter 
plaatste geen nieuwe bebouwing meer mogelijk gemaakt. Hierdoor heeft deze ontwikkeling 
geen negatieve invloed op de plaatselijke waterhuishouding.  
 
2. Locatie Oudelandsedijk achter nummer 34, Oude-Tonge 
De locatie ‘Oudelandsedijk achter nummer 34’ is een saneringslocatie. Het gehele bouwvlak ter 
plaatse kan worden bebouwd met o.a. circa 4.000 m2 aan bedrijfsbebouwing. Deze 
mogelijkheid verdwijnt en met uitzondering van de bedrijfswoning wordt alle bedrijfsbebouwing 
gesloopt. Op deze locatie wordt één nieuwe woning gebouwd met een inhoud van 750 m3. 
 
Met de ontwikkeling van één woning wordt minder dan 500 m2 aan verharding toegevoegd. 
Compenserende waterberging is niet noodzakelijk.  
 
3. Locatie Rijzenburgseweg 1, Sommelsdijk 
De locatie aan de Rijzenburgseweg 1 betreft tevens een saneringslocatie, hier vindt in het kader 
van dit bestemmingsplan sloop van bebouwing plaats. In totaal wordt 3.600 m2 aan bebouwing 
gesloopt. De mogelijkheid blijft bestaan om 20% van het perceel te bebouwen, dit betreft in 
totaal ruim 1.300 m2. 
Gelet op de planologische huidige en toekomstige situatie vindt middels dit bestemmingsplan 
een afname aan verharding plaats. Hierdoor heeft deze ontwikkeling geen negatieve invloed op 
de plaatselijke waterhuishouding. 
 
4. Locatie Prutweg, Prutweg 
Op deze locatie zullen 7 woningen gebouwd worden waardoor een toename van de verharding 
plaatsvindt. Het bouwvlak van deze woningen heeft een oppervlakte van circa 9.940 m2. Ervan 
uitgaande dat dit bouwvlak geheel verhard wordt dient 10% hiervan te worden gecompenseerd 
in de vorm van waterberging. Dit betekent dat 994 m2 aan compensatie plaats dient te vinden. 
Om deze toename te compenseren wordt de naastgelegen watergang verbreed, zodat circa 
1.686 m2 aan waterberging ontstaat. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de 
compensatienorm. Daarnaast is de doelstelling om de woningen aan de Prutweg aan te laten 
sluiten op het gemeentelijk riool waarbij sprake is van een gescheiden rioolstelsel. 
 
5. Locatie Koolweg tussen nummer 44 en 46, Ouddorp 
Op deze locatie zal één woning worden gebouwd met een inhoud van 750 m3. Met de 
ontwikkeling van één woning wordt minder dan 500 m2 aan verharding toegevoegd. 
Compenserende waterberging is niet noodzakelijk.  
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6. Locatie Koolweg tussen nummer 27 en 27a, Ouddorp 
Op deze locatie zal één woning worden gebouwd met een inhoud van 750 m3. Met de 
ontwikkeling van één woning wordt minder dan 500 m2 aan verharding toegevoegd. 
Compenserende waterberging is niet noodzakelijk.  
 
7. Locatie Molenweg tussen nummer 17 en 23, Ouddorp 
Op deze locatie worden twee woningen gebouwd. De inhoud van deze woning bedraagt 900 
m3. Met de ontwikkeling van twee woningen wordt minder dan 1.000 m2 aan verharding 
toegevoegd.  Op het perceel worden een houten schuurtje en loods gesloopt met een 
oppervlakte van ongeveer 400 m2. Compenserende waterberging is niet noodzakelijk.  
 
8. Locatie Molenweg 12 en 22, Oude-Tonge; 
Op de percelen Molenweg 12 en 22 wordt bestaande bebouwing gesloopt. Per saldo neemt het 
watercompenserende bergingsvermogen toe.  
 
9.  Locatie Marijkeweg 24a, te Ouddorp  
Op het perceel Marijkeweg 24a zullen de bebouwingsmogelijkheden afnemen. Per saldo neemt 
het watercompenserende bergingsvermogen toe. 
 
10/11.  Locatie Heerendijk / Heerenweg 
Op de percelen aan de Heerendijk en Heerenweg is in overleg met het waterschap (anterieure 
overeenkomst) overeenstemming bereikt over de toekomstige inrichting. Door de sloop van 
bebouwing aan de Heerendijk neemt per saldo het waterbergend vermogen toe. Op het perceel 
aan de Heerweg zal extra waterberging worden gerealiseerd (met natuurvriendelijke oevers). 
De waterkwaliteit zal door de uitvoering van beide plannen toenemen. Op de locatie Heerenweg 
zal één woning worden gebouwd. De inhoud van deze woning bedraagt 750 m3. Met de 
ontwikkeling van één woning wordt minder dan 500 m2 aan verharding toegevoegd. Extra 
compenserende waterberging is niet noodzakelijk.  
 
Algemene waterhuishoudingsaspecten 
 
Veiligheid 
Het plangebied ligt niet in een beschermingszone van een waterkering.  
 
Riolering 
Er zal gestreefd worden om zoveel mogelijk huishoudens aan te sluiten op een gescheiden 
rioolstelsel. Hierdoor kan relatief schoon hemelwater buiten het rioolstelsel worden gehouden, 
waardoor minder riooloverstorten van vuil water zullen plaatshebben. Dit is overeenkomstig de 
wens van het Waterschap. Daarbij dient wel gelet te worden op de waterkwaliteit: het 
afgekoppelde water dient van voldoende kwaliteit te zijn: tenminste op het niveau van 
‘biologisch gezond’. Het oppervlaktewater waarop het afgekoppelde water wordt geloosd, dient 
bijvoorbeeld te kunnen worden gebruikt als zwemwater en om te kanoën. Riooloverstorten zijn 
dan niet acceptabel. Kortom, de ambities van het gemeentelijk Waterplan dienen nagestreefd te 
worden. 
 
Bij toekomstige ruimtelijke ontwikkeling mogen geen (bouw)materialen toegepast worden 
waardoor het afstromende hemelwater bijvoorbeeld door uitloging verontreinigd kan raken. 
Gestreefd dient te worden naar het volgen van het voorkeursbeleid van het Waterschap. Gevolg 
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van het aanbrengen van een gescheiden rioolstelsel is wel dat meer water in het projectgebied 
opgevangen moet worden.  
 
Volksgezondheid  
Overstorten van vuilwater dient te worden voorkomen. Door het afkoppelen van hemelwater van 
de droogweerafvoer (DWA) worden vuilwateroverstorten (in de omgeving) tegengegaan. De 
risico’s van watergerelateerde ziekten en plagen worden hierdoor geminimaliseerd. 
 
Bodemdaling 
De huidige waterpeilen worden niet aangepast ten behoeve van het plan. Hierdoor zal 
bodemdaling niet aan de orde zijn. 
 
Grondwateroverlast 
Het grondwater zit vrij diep in het plangebied; grondwateroverlast is niet bekend en is ook niet te 
verwachten. Indien bij toekomstige ruimtelijke ontwikkeling ondergrondse constructies worden 
gebouwd, waarvan de onderkant dieper ligt dan de hoogste grondwaterstand, wordt 
geadviseerd waterdicht te bouwen om te voorkomen dat overlast van grondwater ontstaat. 
 
Waterkwaliteit 
Het plan heeft geen effect op de waterkwaliteit. Bij toekomstige ruimtelijke ontwikkeling dient het 
ontstaan van (nieuwe) vervuilingsbronnen zoveel mogelijk voorkomen te worden om vervuiling 
van grond- en oppervlaktewater te beletten. Het toepassen van niet-uitloogbare bouwmaterialen 
voorkomt dat het hemelwater wordt vervuild. In verband hiermee dienen geen (sterk) 
uitloogbare materialen zoals koper, lood, zink of teerhoudende dakbedekking te worden 
gebruikt op delen die met hemelwater in contact komen, zoals de dakbedekking, goten en 
pijpen of er moet voorkomen worden dat deze materialen kunnen uitlogen (bijvoorbeeld door 
het coaten van loodslabben). 
 
Verdroging 
De huidige waterpeilen worden niet aangepast ten behoeve van het plan. Het plan heeft 
derhalve geen (negatieve) invloed op karakteristieke grondwaterafhankelijke ecologische 
waarden; er is immers geen kans op verdroging als gevolg van het plan. 
 
Natte natuur 
Negatieve effecten op EHS-gebieden in de omgeving zijn uit te sluiten, omdat ontwikkelingen 
niet plaatshebben binnen deze EHS.  
 
Keur 
Alle handelingen of werkzaamheden in de nabijheid van watergangen en waterschapswegen 
vallen onder de regels van de Keur. In deze verordening van het Waterschap zijn gebods- en 
verbodsbepalingen opgenomen om de waterstaatsbelangen veilig te stellen. In de meeste 
gevallen zal een vergunning moeten worden verleend door het Waterschap. In de Legger van 
oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken voor waterschap Hollandse Delta zijn de 
watergangen opgenomen, waarop de Keur van toepassing is.  
 
Beheer en onderhoud 
In de legger van het Waterschap zijn tevens de onderhoudsverplichtingen en de 
onderhoudsplicht opgenomen van de wateren en kunstwerken in het plangebied. De legger 
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bestaat uit een algemene toelichting, tekeningen en een administratief register. De legger is een 
aanvulling op de Keur. 
 
Beheer en onderhoud van de riolering is in handen van de gemeente Goeree-Overflakkee. 
Langs watergangen en hoofdwatergangen wordt een keurstrook (waterstaat) van 3,5 meter 
vanaf de waterlijn gehanteerd.  

5.4  Conclusie 

Gezien het voorgaande, is geen sprake van belemmeringen voor wat betreft het aspect “water”. 
Bovendien is het voorontwerpbestemmingsplan, conform het gestelde in ex artikel 3.1.1. van 
het Bro, aan het Waterschap voorgelegd waarbij een formeel advies kon worden afgegeven 
door het Waterschap. De reactie die door het Waterschap is gegeven, is opgenomen in 
voorliggende bestemmingsplan. 
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6  Archeologie en cultuurhistorie 

6.1  Archeologie 

6.1.1  Kader  

Wet op de archeologische monumentenzorg 
In de Wet op de archeologische monumentenzorg (2007) zijn de uitgangspunten van het 
Verdrag van Malta (1992) binnen de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De wet regelt 
de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke 
ontwikkeling en de financiering van opgravingen, waarbij in beginsel geldt: “de veroorzaker 
betaalt”. Het belangrijkste doel van de wet is het behoud van het bodemarchief “in situ” (ter 
plekke), omdat de bodem de beste garantie biedt voor een goede conservering van de 
archeologische waarden. Het is verplicht om in het proces van ruimtelijke ordening tijdig 
rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Op die 
manier komt er ruimte voor overweging van archeologievriendelijke alternatieven.  

Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland 
De provincie Zuid-Holland hanteert het beleidsinstrument “Cultuurhistorische Hoofdstructuur 
Zuid-Holland (CHS)”. In de CHS heeft de provincie bestaande en mogelijk te verwachten 
archeologische waarden in beeld gebracht. In het bijbehorende “Beleidskader 
Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland” zijn per waarderingscategorie algemene 
beleidsuitgangspunten geformuleerd. De waardering zoals vastgelegd in de cultuurhistorische 
hoofdstructuur geldt als uitgangspunt van beleid.  
 
Uit de bijbehorende Cultuurhistorische atlas blijkt dat met name het gebied rondom Ouddorp en 
Goedereede archeologisch waardevol is. Enkele locaties hebben een zeer hoge tot hoge 
archeologische waarde. De trefkans op archeologische sporen is daar hoog. Voor de overige 
locaties die binnen het plangebied liggen is geen sprake van een hoge archeologische waarde. 

Regionaal archeologiebeleid 
Voor Goeree-Overflakkee geldt regionaal archeologie beleid. Hiertoe is het document 
“Archeologiebeleid, Goeree-Overflakkee, duurzaam omgaan met ons bodemarchief bij 
ruimtelijke ordening” opgesteld. Bij het beleidsstuk behoort een beleidskaart archeologie. Op dit 
kaart is inzichtelijk gemaakt welke archeologische waarde op Goeree-Overflakkee verwacht 
worden.  

6.1.2  Onderzoek 

Uit de beleidskaart archeologie blijkt dat alleen voor de locaties aan de Molenweg en 
Marijkeweg te Ouddorp sprake is van een archeologische waarde, te weten “Waarde 5”. De 
overige locaties hebben blijkens de kaart geen archeologische waarde. Hierna is een uitsnede 
van de beleidskaart opgenomen. 
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Afbeelding 15: uitsnede van de beleidskaart en legenda archeologie Goeree-Overflakkee  

 
Waarde 5 houdt in dat voor werkzaamheden tot 2500 m2 en niet dieper dan 50 centimeter geen 
omgevingsvergunning nodig is. Voor werkzaamheden met een grotere omvang en die dieper 
reiken is het nodig een omgevingsvergunning aan te vragen. Of de omgevingsvergunning 
verleend kan worden, hangt af van de uitkomsten van uit te voeren archeologisch onderzoek. 
Alleen as uit dit onderzoek blijkt dat geen sprake is van aantasting van mogelijk aanwezige 
archeologische waarden, zal de omgevingsvergunning verleend worden. 
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Teneinde het beschermen van de aanwezige archeologische waarde in dit bestemmingsplan te 
waarborgen, is voor de locatie aan de Molenweg te Ouddorp een dubbelbestemming 
opgenomen. Conform de beleidskaart archeologie en het omliggende bestemmingsplan “Stad 
Goedereede en dorpsgebied Ouddorp 2012” betreft het de dubbelbestemming “Waarde – 
Archeologie 5” opgenomen.  
 
Nu de ontwikkeling die ter plaatse van de Molenweg zal gaan plaatsvinden een kleiner 
oppervlak heeft dan 2500 m2 is het echter niet nodig om archeologisch onderzoek uit te voeren, 
alvorens de ontwikkeling kan plaatsvinden. De desbetreffende dubbelbestemming is wel 
opgenomen, zodat aangesloten wordt bij de bestemmingen van de omliggende gronden. 

6.1.3  Conclusie 

Het aspect archeologie vormt – gezien het bovenstaande – geen belemmering voor de 
haalbaarheid van dit bestemmingsplan. 

6.2  Cultuurhistorie 

6.2.1  Kader 

Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland 
Kortheidshalve wordt verwezen naar paragraaf 7.1.1 waarin de Cultuurhistorische 
Hoofdstructuur Zuid-Holland reeds beschreven wordt. 
 
Ten westen en noorden van Ouddorp bepalen de schurvelingen het landschap. Het gebied is 
uitermate karakteristiek: een patroon van kronkelige wegen met lintbebouwing die vanuit 
Ouddorp het achterland in waaieren, ingevuld met een lappendeken van onregelmatige akkers 
omzoomd door schurvelingen. Schurvelingen en zandwallen zijn beeldbepalende elementen in 
het landschap van de Kop van Goeree. De oorsprong van dit landschap is Middeleeuws. 
Boeren legden in de binnenduinrand kleine akkers aan, de zogenaamde haaimeten, omgeven 
door een aarden wal van ongeveer één meter hoog beplant met stekelige struiken (bramen en 
meidoorns). Rondom de haaimeet lag een greppel. De combinatie van wal en greppel heet een 
schurveling en diende als perceelsscheiding en veekering. In de negentiende eeuw werden de 
haaimeten afgegraven om dichterbij het grondwater te komen. Het overtollige zand werd 
rondom het perceel opgeworpen: een ‘hoagte’. Vaak werden hoagtes op oude schurvelingen 
gelegd. In het schurvelingenlandschap komen bebouwingslinten voor met de typologie 
‘zandnederzetting’ voor (Dijkstelweg, Koolweg, Marijkeweg, Kolderweg, Dorpsstraat, 
Hazersweg). 
 
Gezien het voorgaande is het gebied ten westen en noorden van Ouddorp aangewezen als 
Kroonjuweel. Voor kroonjuwelen geldt de algemene sturingsrichtlijn behoud van uitzonderlijke 
kwaliteit. Met deze richtlijn wordt aangegeven hoe de provincie in beginsel met ontwikkelingen 
wil omgaan wat betreft cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit. Cultuurhistorie is hier dé drager 
van ruimtelijke ontwikkeling 
Uitgangspunt is om bij toekomstige ontwikkelingen: zowel de structuur alsook van fysieke 
elementen (gebouwen, waterlopen, kades, e.d.) te behouden en versterken van door het 
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herkenbaar houden van de ruimtelijke kenmerken hiervan (verkavelingspatroon, openheid, 
bebouwingsstructuur, profiel van kades, wegen en waterlopen). 
Dit betekent dat bij ruimtelijke ontwikkelingen die strijdig zijn met genoemd uitgangspunt de 
cultuurhistorische en landschappelijke belangen in principe prevaleren boven andere belangen 
c.q. dat ruimtelijke ontwikkelingen die strijdig zijn met genoemd uitgangspunt in principe 
uitgesloten zijn (tenzij sprake is van een groot openbaar/maatschappelijk belang). Ruimtelijke 
ontwikkelingen die passen binnen genoemd uitgangspunt zijn in principe mogelijk. 

Regioprofielen Cultuurhistorie 
De provincie Zuid-Holland wil waardevolle cultuurhistorische elementen behouden of inpassen 
bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Om dit richting te geven, zijn Regioprofielen 
Cultuurhistorie opgesteld. De zestien regioprofielen dienen als een handreiking en 
sturingskader voor gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders en adviesbureaus om 
cultuurhistorie op te nemen in ruimtelijke plannen. Ze zijn een uitwerking van de algemene 
richtlijnen voor cultuurhistorie in ruimtelijke plannen zoals die staan in de provinciale 
Structuurvisie.  
 
Voor het plangebied is alleen het regioprofiel “Kop van Goeree” van belang. Hieruit blijkt onder 
meer dat kenmerkend voor dit regioprofiel het duinlandschap met gelaagde opbouw is. Ook de 
schurvelingen en zandwallen zijn typerend voor dit gebied. De algemene richtlijn voor het 
gebied is continuïteit van karakter. Dat betekent dat de gelaagde opbouw behouden dient te 
blijven, het contrast tussen open polders en de binnenduinrandzone bewaard moet blijven en 
de zichtrelatie tussen duinvoet en Goedereede gekoesterd moet worden. Er moet voorts 
worden vastgehouden aan de ijle tot verspreide bebouwingsstructuur van de linten. 
Onbebouwde kavels moeten gekoesterd worden en bij nieuwe ontwikkelingen dient de 
bestaande kavelopbouw als uitgangspunt genomen te worden. De oorspronkelijke maat en 
schaal van de bebouwing moet worden doorgezet. Dit geldt te meer in relatie tot aanwezige 
schurvelingen. 

Nota Cultuurhistorie 
Op 7 juni 2012 heeft de gemeente Goedereede de Nota Cultuurhistorie vastgesteld. In deze 
Nota is de cultuurhistorische waardenkaart opgenomen voor het gehele grondgebied van de 
gemeente Goedereede. Op deze kaart zijn een aantal cultuurhistorische elementen, objecten, 
terreinen en structuren opgenomen. Totaal betreft dit zo’n 800 waarden waarvan een groot deel 
bestaat uit rijks- en gemeentelijke monumenten en schurvelingen. 

 6.2.2  Onderzoek 

Rondom de locaties aan de Koolweg en Marijkeweg te Ouddorp bevinden zich schurvelingen. 
Deze schurvelingen maken geen deel uit van het plangebied, maar grenzen daar direct aan. De 
schurvelingen zullen als gevolg van de ontwikkelingen op de locaties niet worden aangetast. 
 
In het omliggende bestemmingsplan “Oudeland en Oude Nieuwland 2013” hebben de 
schurvelingen een bestemming “Natuur - Schurvelingen”. In het voorliggende bestemmingsplan 
is bepaald dat bouwwerken op een afstand van minimaal 3 meter tot die bestemming 
gerealiseerd moeten worden. Daarmee wordt gewaarborgd dat de schurvelingen bij het bouwen 
van bouwwerken op aangrenzende percelen niet worden aangetast. 
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Op basis van de gemeentelijke nota cultuurhistorie is nagaan of uitvoering van het plan 
gevolgen heeft voor de bestaande cultuurhistorische waarden. De drie locaties in Ouddorp 
hebben geen betrekking op concrete cultuurhistorische elementen. Uitvoering van de plannen 
leidt niet tot aantasting van omliggende cultuurhistorische waarden zoals de schurvelingen. De 
nieuw te bouwen woningen passen binnen de bestaande stedenbouwkundige structuur en 
vormen daarmee een versterking van de bestaande karakteristiek. Door de sloop van 
voormalige bedrijfsbebouwing neemt de kwaliteit van het groen toe.  

6.2.3  Conclusie 

Het aspect cultuurhistorie vormt – gezien het voorgaande – geen belemmering voor de 
haalbaarheid van dit bestemmingsplan. De nabij gelegen schurvelingen welke buiten het 
plangebied gelegen zijn zullen niet worden aangetast. Dit wordt gewaarborgd doordat in de 
regels een bepaling is opgenomen op grond waarvan bij het oprichten van bouwwerken een 
afstand van 3 meter bewaard moet blijven tot de bestemming waarbinnen schurvelingen 
mogelijk zijn.  
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7  Milieu 

7.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk worden de ruimtelijke (on)mogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Waar nodig dient 
een vertaling plaats te vinden naar de juridische regeling. Het uitgangspunt hierbij is dat de 
juridische regeling zowel de ruimtelijke kwaliteit als de milieukwaliteit voldoende dient te borgen. 

7.2 M.e.r.-beoordeling 

7.2.1 Kader 

Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 
(Besluit m.e.r.) is het noodzakelijk om ten behoeve van een bestemmingsplan dat kaderstellend 
is voor projecten met grote milieugevolgen, een milieueffectrapportage of m.e.r.-beoordeling op 
te stellen. Onderdeel D van de bijlage Besluit m.e.r. geeft de omvang van dergelijke projecten. 
Hierbij geldt sinds de aanpassing van het Besluit m.e.r. per 1 april 2011 de omvang als 
richtwaarde en niet als absolute drempelwaarde. Daarom is altijd een toets noodzakelijk of 
sprake is van een project met grote milieugevolgen. Deze toets dient plaats te vinden aan de 
hand van de criteria van Bijlage III, van de EU-richtlijn m.e.r. De hoofdcriteria waaraan moet 
worden getoetst zijn: kenmerken van de projecten, plaats van de projecten en kenmerken van 
het potentiële effect. Het mag duidelijk zijn dat wanneer een project ruim beneden de omvang 
uit de bijlage van het Besluit m.e.r. blijft, deze beoordeling beknopt kan zijn. 

7.2.2 Afweging en conclusie 

De planontwikkeling blijft ruim beneden de omvang uit de hiervoor genoemde bijlage van het 
Besluit m.e.r. Hierin staat namelijk dat een milieueffectrapportage of m.e.r.-beoordeling 
opgesteld moet worden bij een stedelijk ontwikkelingsproject van 100 hectare of meer of 2.000 
of meer woningen. De ontwikkelingen in het onderhavige bestemmingsplan, zijn veel minder 
omvangrijk en blijven ver beneneden deze norm. Omvangrijke negatieve milieueffecten zijn dan 
ook uitgesloten, waardoor het opstellen van een milieueffectrapportage of m.e.r.-beoordeling 
niet zinvol is. 

7.3 Bodemkwaliteit 

7.3.1  Kader 

Wet bodembescherming  
De Wet bodembescherming (Wbb) voorziet in maatregelen indien sprake is van ernstige 
bodemverontreiniging. Het doel van de Wbb is in de eerste plaats het beschermen van de (land- 
of water-) bodem zodat deze kan worden benut door mens, dier en plant, nu en in de toekomst. 
Via de Wbb heeft de Rijksoverheid de mogelijkheid algemene regels te stellen voor de 
uitvoering van werken, het transport van stoffen en het toevoegen van stoffen aan de bodem.  
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Ontwikkelingen kunnen pas plaatsvinden als de bodem, waarop deze ontwikkelingen gaan 
plaatsvinden, geschikt is of geschikt is gemaakt voor het beoogde doel. Bij 
nieuwbouwactiviteiten dient de bodemkwaliteit door middel van onderzoek in beeld te zijn 
gebracht. In het algemeen geldt dat nieuwe bestemmingen bij voorkeur op een schone bodem 
dienen te worden gerealiseerd.  

Besluit bodemkwaliteit 
Het doel van het Besluit bodemkwaliteit (2008) is de bodem beter te beschermen en meer 
ruimte te bieden voor nieuwe bouwprojecten. Ook geeft het besluit gemeenten en provincies 
meer verantwoordelijkheid om de bodem te beheren. Het Bouwstoffenbesluit (Bsb) is 
opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit.  

Relatie Wabo, Wbb en Woningwet (Wonw) 
De inwerkingtreding van de Wabo (1 oktober 2010) heeft ook effect op de Wbb en de 
Woningwet (Ww): in de Wabo is aangegeven dat in de plaats van de aanhoudingsgrond (uit de 
Ww) een afstemmingsregeling wordt opgesteld waarbij de inwerkingtreding van de 
omgevingsvergunning wordt afgestemd op de acties ten aanzien van de bodemverontreiniging. 
Voorts geldt ten aanzien van de bodem dat artikel 8, tweede lid, onderdeel c, van de Woningwet 
gemeenten verplicht in hun bouwverordening voorschriften omtrent het tegengaan van bouwen 
op verontreinigde bodem op te nemen. Die voorschriften moeten in elk geval betrekking te 
hebben op het verrichten van onderzoek naar aard en mate van verontreiniging van de bodem, 
op de aard en omvang van dat onderzoek en op inrichting van het op te stellen 
onderzoeksrapport. 

Gemeentelijk of regionaal bodembeleid 
In opdracht van het voormalige ISGO is door CSO Adviesbureau voor het eiland Goeree-
Overflakkee een bodemkwaliteitskaart (21-09-2005, kenmerk: 04.K015) opgesteld. Uit die kaart 
blijkt welke kwaliteit de bodem op een bepaalde locatie heeft. 

7.3.2  Onderzoek 

Op grond van de bodemkwaliteitskaart van het voormalige ISGO is per locatie het aspect 
“bodemkwaliteit” bekeken. 
 
1. Oostmoersedijk 3, Stad aan ’t Haringvliet 
Op deze locatie is geen sprake van een ontwikkeling, maar wordt enkel bebouwing gesloopt. 
Nader onderzoek naar de locatie is dan ook niet nodig. 
 
2. Oudelandsedijk achter nummer 34, Oude-Tonge 
Op deze locatie is inmiddels bodemonderzoek uitgevoerd en zal op schone grond gebouwd 
gaan worden. Ter plaatse van de te bouwen woning blijkt uit het onderzoek dat geen sprake is 
van bodemverontreiniging  Ten aanzien van de mogelijke aanwezigheid van asbest geldt dat 
gekoppeld aan de omgevingsvergunning voor de sloop een asbestinventarisatie moet worden 
overlegd. Als uit de inventarisatie blijkt dat asbest aanwezig is, zal deze op de juiste wijze 
worden verwijderd door een gecertificeerd bedrijf.   
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3. Rijzenburgseweg 1, Sommelsdijk 
Op deze locatie is geen sprake van een ontwikkeling, maar wordt enkel bebouwing gesloopt. 
Nader onderzoek naar de locatie is dan ook niet nodig. 
 
4. Prutweg, Sommelsdijk 
Op deze locatie worden 7 nieuwe woningen gerealiseerd. Blijkens voornoemde 
bodemkwaliteitskaart is ter plaatse sprake van “Zuid-Hollandse eilanden, subzone 
boomgaarden/Jonge zeeklei”.  De bovengrond voor deze locatie kan getypeerd worden als 
gebiedstype 2.2 terwijl de ondergrond veel minder verontreinigd is. De ondergrond is tevens 
laag variabel terwijl de bovengrond wordt gekenmerkt door hoge variabiliteit van de gehalten 
binnen de zone. De hoge variabiliteit kan verklaard worden door het feit dat bepaalde gebieden 
van deze zone in de periode tussen 1950 en 1973 gebruikt zijn als boomgaard.  
In het kader van de verlening van de omgevingsvergunning zal nader onderzoek naar de 
kwaliteit van de bodem worden uitgevoerd. 
 
5. Koolweg tussen nummer 44 en 46, Ouddorp 
Dit betreft een locatie waar één nieuwe woning gerealiseerd zal gaan worden. Blijkens 
voornoemde bodemkwaliteitskaart is ter plaatse sprake van “Woonbebouwing tussen 1950-
1970 op zand”.  Voor de bodemkwaliteit geldt hier dat alleen de bovengrond gezoneerd kan 
worden. De ondergrond kan alleen voor zware metalen gezoneerd worden. De variabiliteit van 
de bovengrond is relatief hoog (27%) en wordt gekarakteriseerd als gebiedstype 2.2.  
In het kader van de verlening van de omgevingsvergunning zal, indien noodzakelijk, nader 
onderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden uitgevoerd. Daarbij wordt opgemerkt dat er 
door de gemeente Goeree-Overflakkee een nieuwe bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld. 
Mogelijkerwijs blijkt uit deze kaart dat bodemonderzoek niet noodzakelijk is. 
 
6. Koolweg tussen nummer 27 en 27a, Ouddorp 
Dit betreft een locatie waar één nieuwe woning gerealiseerd zal gaan worden. Blijkens 
voornoemde bodemkwaliteitskaart is ter plaatse sprake van “Woonbebouwing tussen 1950-
1970 op zand”.  Voor de bodemkwaliteit geldt hier dat alleen de bovengrond gezoneerd kan 
worden. De ondergrond kan alleen voor zware metalen gezoneerd worden. De variabiliteit van 
de bovengrond is relatief hoog (27%) en wordt gekarakteriseerd als gebiedstype 2.2.  
In het kader van de verlening van de omgevingsvergunning zal, indien noodzakelijk, nader 
onderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden uitgevoerd. Daarbij wordt opgemerkt dat er 
door de gemeente Goeree-Overflakkee een nieuwe bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld. 
Mogelijkerwijs blijkt uit deze kaart dat bodemonderzoek niet noodzakelijk is. 
 
7. Molenweg tussen 17 en 23, Ouddorp 
Dit betreft een locatie waar twee nieuwe woningen gerealiseerd gaan worden. Blijkens 
voornoemde bodemkwaliteitskaart is ter plaatse sprake van “Woonbebouwing voor 1950 op 
zand”.  Er is sprake van grond met een hoge variabiliteit. De bovengrond en ondergrond worden 
gekarakteriseerd als 2.2. respectievelijk 1.3.  
 
In het kader van de verlening van de omgevingsvergunning zal, indien noodzakelijk, nader 
onderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden uitgevoerd. Daarbij wordt opgemerkt dat er 
door de gemeente Goeree-Overflakkee een nieuwe bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld. 
Mogelijkerwijs blijkt uit deze kaart dat bodemonderzoek niet noodzakelijk is. 
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8. Molenweg 12 en 22, Oude-Tonge; 
In het kader van de verlening van de omgevingsvergunning zal, indien noodzakelijk, nader 
onderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden uitgevoerd. Daarbij wordt opgemerkt dat er 
door de gemeente Goeree-Overflakkee een nieuwe bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld. 
Mogelijkerwijs blijkt uit deze kaart dat bodemonderzoek niet noodzakelijk is. 
 
9.  Locatie Marijkeweg 24a, te Ouddorp  
Het betreft de locatie aan de Marijkeweg 24A te Ouddorp, alwaar een loods van circa 800 m² is 
gesitueerd welke in het verleden werd gebruikt voor de opslag van de strandpaviljoens. In deze 
schuur heeft in het verleden brand gewoed en in zowel de loods alsmede het van de brand 
afkomstige puin is asbest geconstateerd. Voor de locatie zijn diverse onderzoeken uitvoert:  
- volledige asbestinventarisatie, Marijkeweg 24 a te Ouddorp, AM&P, 23 mei 2014. 
- Asbestonderzoek in puin, Marijkeweg 24 a te Ouddorp, 17 maart 2014. 
- Verkennend bodemonderzoek Marijkeweg 24A te Ouddorp. 6 februari 2014. 
 
In de toplaag van het maaiveld en in het puin zijn zeer veel restanten asbestverdachte 
materialen waargenomen. In de ondergrond is geen asbest aangetroffen. 
Uit het onderzoek van ATKB blijkt dat sprake is van asbesthoudende weg (geasfalteerd 
voorterrein). Dat betekent dat maatregelen moeten worden getroffen om blootstelling van 
gebruikers aan asbest tegen te gaan (verwijdering asfalt of afscherming door het aanbrengen 
van verharding). In een plan van aanpak dient e.e.a. nader te worden uitgewerkt. Uit het 
uitgevoerde verkennend bodemonderzoek blijkt dat – naast asbest - er geen andere 
verontreinigingen zijn aangetroffen die nader onderzoek noodzakelijk maken.  
 
10/11.  Locatie Heerendijk / Heerenweg 
In het kader van de verlening van de omgevingsvergunning zal, indien noodzakelijk, nader 
onderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden uitgevoerd. Daarbij wordt opgemerkt dat er 
door de gemeente Goeree-Overflakkee een nieuwe bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld. 
Mogelijkerwijs blijkt uit deze kaart dat bodemonderzoek niet noodzakelijk is. 

7.3.3  Conclusie 

Voor de locaties Prutweg te Sommelsdijk, Koolweg te Ouddorp en Molenweg te Ouddorp is het 
nodig de bodemkwaliteit nader te onderzoeken. Bij de verlening van de omgevingsvergunning 
zal, indien noodzakelijk, dit nadere bodemonderzoek worden uitgevoerd.  
Opgemerkt wordt dat door de gemeente Goeree-Overflakkee een nieuwe bodemkwaliteitskaart 
wordt opgesteld. Mogelijkerwijs blijkt uit deze kaart dat bodemonderzoek niet noodzakelijk is. 

7.4  Akoestische aspecten 

7.4.1  Kader 

De Wet geluidhinder (Wgh) verlangt inzicht in de akoestische effecten bij de realisatie van 
nieuwe geluidsgevoelige objecten, zoals woningen. In dit bestemmingsplan is het voornemen is 
om op diverse locaties nieuwe woningen mogelijk te maken 
 
Behalve langs 30 km/uur-wegen bevindt zich conform artikel 74 van de Wgh aan weerszijden 
van een weg een zone waarbinnen akoestisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. Alvorens 
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geluidgevoelige de beoogde woningen kunnen worden geprojecteerd, dient te worden 
onderzocht of aan de normen van de Wgh wordt voldaan. De zonebreedte is afhankelijk van het 
aantal rijstroken en van de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk gebied).  

7.4.2  Onderzoek 

In onderstaande tabel is per ontwikkellocatie beschreven welke wegen in het onderzoek worden 
betrokken. De overige locaties waar geen woningen worden gebouwd, maar slechts gebouwen 
worden gesloopt, is het niet nodig nader onderzoek te doen. 
 
Tabel: Overzicht ontwikkelingen en welke wegen zijn onderzocht.  

Ontwikkeling Gelegen binnen zone 
van een weg 

Goede RO  
(30 km/uur) 

2. Oudelandsedijk achter nr. 34 Nee Oudelandsedijk 
(gedeelte bibeko) 

4. Prutweg Prutweg 
Kraaijensteinsedijk 

Nee 

5. Koolweg tussen nr. 44 en 46 Nee Koolweg 
6. Koolweg tussen nr. 27 en 27a Nee Koolweg 
7. Molenweg tussen nr. 17 en 23 Nee Molenweg 
9. Marijkeweg 24a Nee Marijkeweg 
11. Heerenweg Heerenweg - 

 
Ten opzichte van genoemde wegen is onderzocht wat de te verwachte geluidsbelasting is op de 
nieuwe wonignen. 
 
Tabel 3: Berekende geluidbelastingen. 

Ontwikkeling Geluidbron Berekende    
geluidbelasting 

Overschrijding  
voorkeurswaarde  

Onderzoek verplicht vanuit de Wgh 
4. Prutweg Prutweg 

Kraaijensteinsedijk 
46 dB 
36 dB 

Nee 
Nee 

11. Heerenweg Heerenweg 33 dB Nee 
Onderzoek in het kader van een goede ruimtelijke ordening (30 km/uur-wegen) 
2. Oudelandsedijk achter nr. 34 Oudelandsedijk 38 dB Niet van toepassing 
5. Koolweg tussen nr. 44 en 46 Koolweg 52 dB Niet van toepassing 
6. Koolweg tussen nr. 27 en 27a Koolweg 45 dB Niet van toepassing 
7. Molenweg tussen nr. 17 en 23 Molenweg 46 dB Niet van toepassing 
9. Marijkeweg 24a Marijkeweg 42 dB Niet van toepassing 

 
Uit de tabel blijkt dat voldaan wordt aan de Wet geluidhinder. Uit het onderzoek blijkt dat de 
voorkeurswaarde niet wordt overschreden als gevolg van het verkeer op de gezoneerde wegen 
voor de locaties 4 en 11. Het vaststellen van een hogere waarden is dan ook niet benodigd.  
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is alleen een geluidbelasting berekend die 
hogere is dan 48 dB op de grens van de woonbestemming voor locatie 5. Deze overschrijding is 
niet dusdanig dat er uit oogputn van een goede ruimtelijke ordening aanleiding bestaat 
maatregelen te onderzoeken. Ter plaatse van de overige locaties is de geluidbelasting lager 
dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Voor een volledige inzicht in de 
onderzoeksresultaten wordt verwezen naar bijlage 2. 
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7.4.3  Conclusie 

Het aspect “geluid” vormt geen belemmeringen voor de ontwikkelingen die in het voorliggende 
bestemmingsplan mogelijk gemaakt worden. 

7.5  Luchtkwaliteit 

7.5.1  Kader 

Het onderzoek naar luchtkwaliteit wordt uitgevoerd op grond van hoofdstuk 5, titel 5.2 
‘Luchtkwaliteitseisen’ van de Wet milieubeheer. De titel 5.2 ‘Luchtkwaliteitseisen’ is beter 
bekend als de Wet luchtkwaliteit.  
 
De kern van de Wet luchtkwaliteit (titel 5.2 luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer) is het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is een bundeling 
maatregelen op regionaal, nationaal en internationaal niveau die de luchtkwaliteit verbeteren en 
waarin alle ruimtelijke ontwikkelingen/projecten zijn opgenomen die de luchtkwaliteit 
verslechteren.  
 
Het doel van de NSL is om overal in Nederland te voldoen aan de Europese normen voor de 
luchtverontreinigende stoffen. Voor wegverkeer zijn stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) de 
belangrijkste stoffen. De in de Wet luchtkwaliteit gestelde norm voor NO2 en PM10 
jaargemiddelde grenswaarde is voor beide stoffen 40 µg/m3. Daarnaast mag de PM10 24 
uurgemiddelde grenswaarde van 50 µg/m3 maximaal 35 keer per jaar worden overschreden. 
Met het van kracht worden van het NSL zijn de tijdstippen waarop moet worden voldaan aan de 
jaargemiddelde grenswaarden NO2 en PM10 aangepast. Voor PM10 is dat 11 juni 2011 en 1 
januari 2015 voor NO2.  
 
Naast de introductie van het NSL is het begrip ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen een 
belangrijk onderdeel van de Wet luchtkwaliteit. Een project draagt NIBM bij aan de 
verslechtering van de luchtkwaliteit als de NO2 en PM10 jaargemiddelde concentraties niet meer 
toeneemt dan 1,2 µg/m3 (3% van 40 µg/m3). In dat geval is de ontwikkeling als NIBM te 
beschouwen. 
 
Een ruimtelijke ontwikkeling vindt volgens de Wet luchtkwaliteit doorgang als ten minste aan 
één van de volgende voorwaarden is voldaan: 
- de ontwikkeling is opgenomen in het NSL; 
- de ontwikkeling aangemerkt wordt als een NIBM-project; 
- de gestelde grenswaarden in bijlage 2 van de Wet luchtkwaliteit niet worden 

overschreden; 
- projectsaldering kan worden toegepast. 
 
Voor zover de ruimtelijke ontwikkeling is opgenomen in het NSL of de ontwikkeling kan worden 
aangemerkt als NIBM-project is toetsing aan de grenswaarden van de Wet luchtkwaliteit niet 
nodig. 
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7.5.2  Onderzoek 

Beoordeling luchtkwaliteit 
In de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdrage (luchtkwaliteitseisen)’ (Regeling NIBM) zijn 
voor verschillende functiecategorieën cijfermatige kwantificaties opgenomen, waarbij een 
ontwikkeling als een NIBM-project kan worden beschouwd. Deze categorieën betreffen 
landbouwinrichtingen, spoorwegemplacementen, kantoorlocaties, woningbouwlocaties en een 
combinatielocatie van woningbouw en kantoren. 
 
In de regeling NIBM is aangegeven dat een woningbouwlocatie met maximaal 1.500 woningen 
aan één ontsluitingsweg is aan te merken als een ontwikkeling die NIBM bijdraagt aan de 
verslechtering van de luchtkwaliteit. In dit bestemmingsplan wordt in totaal de realisatie van 
maximaal 11 woningen mogelijk gemaakt, op vijf verschillende locaties. 
 
Dit betekent dat de toegestane ontwikkeling in dit bestemmingsplan zijn aan te merken als een 
ontwikkeling die NIBM bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Daardoor is toetsing 
aan de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit niet nodig. 
 
Goede ruimtelijke ordening  
In de NSL-rekentool zijn de jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10 opgenomen voor drukke 
wegen, waarlangs deze concentraties het hoogst zijn. In de NSL-rekentool zijn voor de 
gemeente Goeree-Overflakkee alleen provinciale wegen opgenomen. In de volgende tabel zijn 
de in de NSL-rekentool opgenomen jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10 in de omgeving 
van de ontwikkellocaties weergegeven. 
 
Tabel: Overzicht jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10 in de omgeving van de locaties. 
Ontwikkellocatie Weg in de NSL-rekentool Concentraties  
Oudelandsedijk achter 
nummer 34, Oude-
Tonge 

Oudelandsedijk (N59) en de 
Magdalenadijk (N498) 

NO2 < 35 µg/m3 
PM10 < 35 µg/m3 

Prutweg, Sommelsdijk Staverseweg/Langeweg (N215) NO2 < 35 µg/m3 
PM10 < 35 µg/m3 

Koolweg, tussen 44-46, 
Koolweg tussen 27-27a, 
Molenweg tussen 17 en 
23,  
Marijkwegweg 24a  
te Ouddorp 
Heerenweg 

Dammenweg (N57) NO2 < 35 µg/m3 
PM10 < 35 µg/m3 

 
Uit de tabel blijkt dat, nabij de ontwikkellocaties, de jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10 
de jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m3 voor de beide stoffen niet overschrijdt. Daarnaast 
is de trend dat in de toekomst de emissies en de achtergrondconcentraties van deze stoffen 
zullen dalen, waardoor geen overschrijdingen van de grenswaarden zijn te verwachten.  
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7.5.3  Conclusie 

De realisatie van maximaal 14woningen op verschillende locaties in de gemeente Goeree-
Overflakkee is aan te merken als een ontwikkeling die NIBM bijdraagt aan de verslechtering van 
de luchtkwaliteit. Toetsing aan de grenswaarden van de Wet luchtkwaliteit is dan ook niet nodig.  
 
Daarnaast is in het kader van een goede ruimtelijke ordening ter plaatse van het plan de 
jaargemiddelde achtergrondconcentraties NO2 en PM10 bepaald. Deze waarden zijn veel lager 
dan de gestelde grenswaarden uit bijlage 2 van de Wet luchtkwaliteit. Een overschrijding van de 
grenswaarden is dan ook niet te verwachten.  

7.6  Milieuzonering 

7.6.1  Kader 

Kwaliteit woon- en leefomgeving 
Voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving is een juiste 
afstemming tussen de verschillende voorkomende functies en wonen noodzakelijk. Daarbij kan 
gebruik worden gemaakt van een milieuzonering die uitgaat van richtinggevende afstanden 
tussen hinderlijke functies (in de vorm van gevaar, geluid, geur, stof) en gevoelige functies. In 
de brochure “Bedrijven en Milieuzonering” van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) (versie 2009) zijn deze richtafstanden opgenomen. Van deze richtafstanden kan 
gemotiveerd worden afgeweken. In de onderstaande tabel is aangegeven welke richtafstanden 
bij welke milieucategorie horen. 
 
milieucategorie richtafstand 
1 10 m 
2 30 m 
3.1 50 m 
3.2 100 m 
4.1 200 m 
4.2 300 m 
5.1 500 m 
5.2 700 m 
5.3 1.000 m 
6 1.500 m 

 
In de VNG-brochure wordt onderscheid gemaakt tussen een rustige woonwijk en een gemengd 
gebied. Een ‘gemengd gebied’ is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Indien 
er sprake is van het omgevingstype 'gemengd gebied' kan de richtafstand terug worden 
gebracht met één afstandsstap, omdat sprake is van een zekere verstoring van het gebied ten 
opzichte van een rustige woonwijk.  
 
Beperking omliggende bedrijven 
Daarnaast dient beoordeeld te worden of in geval van het realiseren van nieuwe woningen, voor 
omliggende bedrijven sprake zou kunnen zijn van een beperking van de bedrijfsactiviteiten. In 
principe impliceert het voldoen aan voornoemde richtafstanden dat daar geen sprake van zal 
zijn. Echter, de richtafstanden zijn gebaseerd om algemene indicaties met betrekking tot hinder 
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voor de milieuaspecten “geur”, “stof”, “geluid”, “gevaar”. Feitelijk kan voor de desbetreffende 
milieuaspecten sprake zijn van ruimere afstanden. Een en ander moet blijken uit de verleende 
milieuvergunning. In het onderhavige kader is er geen aanleiding geweest om 
milieuvergunningen van omliggende bedrijven te raadplegen. Op basis van de VNG-
richafstanden is bepaald of sprake zou kunnen zijn van een beperking van bedrijfsactiviteiten 
van omliggende bedrijven. 

7.6.2  Onderzoek 

Voor de locaties waar alleen sprake is van sanering van gebouwen, is het aspect milieuzonering 
niet van belang. Dat is wel het geval voor de locaties waar sprake is van de realisering van 
nieuwe woningen. Per ontwikkellocatie wordt het aspect “milieuzonering” beoordeeld. 
 
Oudelandsedijk achter nummer 34, Oude-Tonge (locatie 2) 
Op ongeveer 225 meter afstand van het bouwvlak ten behoeve van de nieuwe woning ligt aan 
de Langeweg een bedrijfsperceel waar op grond van het bestemmingsplan “Buitengebied 
Oostflakkee” bedrijfsactiviteiten uit milieucategorie 1 en 2 zijn toegestaan. De afstand van de 
reeds bestaande bedrijfswoning die in het voorliggende bestemmingsplan als burgerwoning 
bestemd is, tot het bedrijfsperceel is ongeveer 200 meter. 
 
Gelet op de hiervoor weergegeven tabel dient een minimale afstand van 10 meter 
aangehouden tussen het bedrijfsperceel en woningen. Aan deze afstand wordt ruimschoots 
voldaan. Er is ter plaatse van de voormalige bedrijfswoning en de nieuwe woning dan ook 
sprake van een aanvaardbaar woon- en leefmilieu. 
 
Gelet op het voorgaande, alsmede gelet op de omstandigheid dat op kortere afstand andere 
woningen liggen, wordt aangenomen dat ook geen sprake kan zijn van een beperking van 
bedrijfsactiviteiten van het bedrijf ter plaatse. 
 
Er zijn geen andere (agrarische) bedrijfspercelen in de omgeving aanwezig die in het kader van 
het aspect “milieuzonering” bekeken moeten worden. 
 
Prutweg, Sommelsdijk (locatie 4) 
Op ongeveer 105 meter afstand van het bouwvlak ten behoeve van de nieuwe woning ligt aan 
de Kraaijensteinsdeijk een bedrijfsperceel waar op grond van het bestemmingsplan 
“Sommelsdijk” bedrijfsactiviteiten uit milieucategorie 1 en 2 zijn toegestaan. Tevens is ter 
plaatse een paardenfokkerij en een antiekrestauratiebedrijf toegestaan. Een paardenfokkerij 
behoort tot milieucategorie 3.1. Het aspect “geur” speelt hierbij een bepalende rol. 
 
Gelet op de hiervoor weergegeven tabel dient een minimale afstand van 30 meter 
aangehouden tussen het bedrijfsperceel en woningen. Aan deze afstand wordt ruimschoots 
voldaan. Er is ter plaatse van de nieuwe woningen dan ook sprake van een aanvaardbaar 
woon- en leefmilieu. 
 
Gelet op het voorgaande, kan ook geen sprake zijn van een beperking van bedrijfsactiviteiten 
van het bedrijf ter plaatse. 
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Er zijn geen andere (agrarische) bedrijfspercelen in de omgeving aanwezig die in het kader van 
het aspect “milieuzonering” bekeken moeten worden. 
 
Koolweg tussen nummer 44 en 46, Ouddorp (locatie 5) 
Er zijn geen (agrarische) bedrijfspercelen in de omgeving aanwezig die in het kader van het 
aspect “milieuzonering” bekeken moeten worden. 
 
Koolweg tussen nummer 27 en 27a, Ouddorp (locatie 6) 
Er zijn geen (agrarische) bedrijfspercelen in de omgeving aanwezig die in het kader van het 
aspect “milieuzonering” bekeken moeten worden. 
 
Molenweg tussen nummer 17 en 23, Ouddorp (locatie 7) 
Op ongeveer 30 meter afstand van het bouwvlak ten behoeve van de nieuwe woningen, ligt aan 
de overzijde van de Molenweg een bedrijfsperceel waar op grond van het bestemmingsplan 
“Stad Goedereede en dorpsgebied Ouddorp 2012” bedrijfsactiviteiten uit categorie B1 zijn 
toegestaan. Deze categorisering van bedrijfsactiviteiten is gebaseerd op een andere 
benadering dan die hiervoor onder 8.6.1 is beschreven. Het betreft de benadering voor een 
gemengd gebied waarbij functiemenging wordt toegepast. In deze benadering wordt ervan 
uitgegaan dat in een bepaalde gebieden waar de functies divers zijn, andere normen gelden 
voor wat betreft milieubelasting. Met andere worden: milieubelastende functies mogen op 
kortere afstand van woonfuncties gerealiseerd worden. Bedrijven uit categorie B betreffen 
functies die een zodanige milieubelasting voor hun omgeving hebben dat zij bouwkundig 
afgescheiden van woningen en andere gevoelige functies dienen plaats te vinden. 
 
Gezien het voorgaande, de reeds in de direct nabijheid van het desbetreffende bedrijfsperceel 
gelegen woningen alsmede de afstand en situering van de woningen tot dat bedrijfsperceel, kan 
worden aangenomen dat ter plaatse van de twee nieuwe woningen een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat gegarandeerd kan worden. Daarnaast is het niet waarschijnlijk dat op het 
bedrijfsperceel sprake is van een beperking van bedrijfsactiviteiten. 
Er zijn geen andere (agrarische) bedrijfspercelen in de omgeving als gevolg waarvan het aspect 
“milieuzonering” een rol kan spelen. 
 
Molenweg 12 en 22, Oude-Tonge 
Geen toevoeging van nieuwe gevoelige functies en daarmee geen invloed op het aspect 
milieuzonering. 
 
Marijkeweg 24a 
Er zijn geen (agrarische) bedrijfspercelen in de omgeving aanwezig die in het kader van het 
aspect “milieuzonering” bekeken moeten worden. 
 
Heerendijk/Heerwenweg 
Er zijn geen (agrarische) bedrijfspercelen in de omgeving aanwezig die in het kader van het 
aspect “milieuzonering” bekeken moeten worden. 

7.6.3  Conclusie 

Gezien het voorgaande vormt het aspect milieuzonering geen belemmering voor de 
haalbaarheid van dit bestemmingsplan. 
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7.7  Externe veiligheid 

7.7.1  Kader 

Externe veiligheid richt zich op gevaar van overlijden van mensen als gevolg van opslag, 
gebruik en transport van gevaarlijke stoffen. Bij de (her)inrichting van een gebied bepaalt de 
externe veiligheidssituatie mede de ruimtelijke (on)mogelijkheden. 
 
In het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gelezen in samenhang met de regels 
omtrent externe veiligheid moet worden onderzocht of er sprake is van aanwezigheid van 
risicobronnen in de nabijheid van de locatie waarop het Wro besluit betrekking heeft en dienen 
het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR), en de eventuele toename hiervan, 
berekend te worden.  
 
Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks 
gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die 
plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of 
langs een vervoersas. De normstelling heeft de status van een grenswaarde die niet 
overschreden mag worden. Voor kwetsbare objecten wordt in zowel bestaande als nieuwe 
situaties het niveau van 10-6 per jaar als grenswaarde gehanteerd. Nieuwe beperkt kwetsbare 
objecten zijn alleen toegestaan onder een gewichtige motivering. Bestaande beperkt kwetsbare 
objecten zijn toegestaan binnen de PR 10-6 contour.  
 
Het GR kan worden beschouwd als de maat van maatschappelijke ontwrichting in geval van 
een calamiteit (en drukt dus de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal 10 
personen overlijdt als rechtstreeks gevolg van een calamiteit). De normstelling heeft de status 
van een oriënterende waarde. Deze waarde is geen vastgestelde wettelijke norm. Desondanks 
hebben overheden en betrokken private instellingen een inspanningsverplichting om te voldoen 
aan deze oriënterende waarde en dient een toename van het GR bestuurlijk te worden 
verantwoord.  

Besluit externe veiligheid inrichtingen 
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) uit 2004 legt veiligheidsnormen op aan 
overheden die besluiten nemen over bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het 
bedrijfsterrein. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld chemische fabrieken, LPG-tankstations en 
spoorwegemplacementen waar goederentreinen met gevaarlijke stoffen rangeren. Deze 
bedrijven verrichten soms risicovolle activiteiten dichtbij (beperkt) kwetsbare objecten 
waaronder woningen, ziekenhuizen, scholen, winkels, horecagelegenheden en sporthallen. 
Hierdoor ontstaan risico’s voor mensen die in de buurt ervan wonen of werken.  
 
Het besluit verplicht gemeenten en provincies bij het verlenen van milieuvergunningen en het 
maken van bestemmingsplannen met externe veiligheid rekening te houden. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat woningen op een bepaalde afstand moeten staan van een bedrijf dat werkt met 
gevaarlijke stoffen. 
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Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over wegen, water en spoor 
De regelgeving met betrekking tot het transport van gevaarlijke stoffen over openbare wegen, 
water en spoorwegen is neergelegd in de circulaire “Risiconormering vervoer gevaarlijke 
stoffen” (cRNVGS). Deze circulaire kan worden beschouwd als voorloper van een eventuele 
wettelijke verankering van de risiconormen en is gewijzigd per 31 juli 2012. In 2013 treedt het 
Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) in werking. Hierin staan regels op het gebied 
van externe veiligheid voor de ruimtelijke inrichting rond wegen, waterwegen en spoorwegen 
met vervoer van gevaarlijke stoffen. 
 
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van het Btev zijn de Basisnetten Weg en Water als bijlage 
bij de cRNVGS opgenomen. 

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen  
Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Het 
Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond 
buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi). Daarmee zijn nieuwe kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour niet 
toegestaan. Ook is vastgesteld dat wanneer binnen het invloedsgebied van een buisleiding een 
ruimtelijk besluit wordt genomen, de verantwoordingsplicht van toepassing is. 
 
Het Bevb gaat uit van een belemmerde strook van 4 of 5 meter, afhankelijk van de werkdruk. 
Voor deze strook geldt een bouwverbod en een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 
werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden.  
 
Net als bij het Bevi worden de risicoafstanden en rekenmethodiek die volgen uit het Bevb 
opgenomen in een regeling, de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). 

7.7.2  Onderzoek 

Een nieuw bestemmingsplan is een nieuwe situatie in het kader van het bestemmingsplan en 
dient daarom beschouwd te worden. Op basis van de provinciale risicokaart zijn per locatie de 
relevante risicobronnen beschouwd. Hierbij zijn enkel de locaties genoemd waarbij nieuwe 
kwetsbare objecten (woningen) worden mogelijk gemaakt. 
 
Oudelandsedijk achter nummer 34, Oude-Tonge (Locatie 2) 
In de omgeving van het plangebied zijn geen relevante risicobronnen aanwezig.  
 
Prutweg, Sommelsdijk (Locatie 4) 
In de nabijheid van het plangebied zijn twee hogedruk aardgasleidingen gelegen. Dit betreffen:  
- W538-26; 
- W538-06. 
Beide leidingen zijn ten westen van het plangebied gelegen, hebben beide geen PR10-6 contour 
en hebben beiden een invloedsgebied van 100 meter. Omdat het plangebied op een afstand 
van meer dan 275 meter ligt, is deze risicobron niet relevant voor de voorgenomen ontwikkeling. 
 
Koolweg, Ouddorp tussen nummer 44 en 46, Ouddorp (Locatie 5) 
In de omgeving van het plangebied zijn geen relevante risicobronnen aanwezig.  
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Koolweg, Ouddorp tussen nummer 27 en 27a, Ouddorp (Locatie 6) 
In de omgeving van het plangebied zijn geen relevante risicobronnen aanwezig.  
 
Molenweg, Ouddorp tussen nummer 17 en 23, Ouddorp (locatie 7) 
In de omgeving van het plangebied zijn geen relevante risicobronnen aanwezig. 
 
Molenweg 12 en 22, Oude-Tonge 
In de omgeving van het plangebied zijn geen relevante risicobronnen aanwezig. 
 
Marijkeweg 24a, Ouddorp 
In de omgeving van het plangebied zijn geen relevante risicobronnen aanwezig. 
 
Heerendijk/Heerwenweg 
In de omgeving van het plangebied zijn geen relevante risicobronnen aanwezig. 

7.7.3  Conclusie 

Het  aspect externe veiligheid is geen belemmering voor onderhavig bestemmingsplan. 

7.8 Overige belemmeringen 

Inleidend  
Naast de hiervoor beschreven milieuaspecten kunnen er nog andere belemmeringen in of nabij 
het plangebied aanwezig zijn die van invloed kunnen zijn op de planvorming. Het gaat 
bijvoorbeeld om de aanwezigheid van straalpaden, planologisch relevante kabels en leidingen 
(zoals waterleidingen of rioleringsleidingen), beschermingszones en dergelijke.  

Onderzoek  
In het plangebied is geen sprake van belemmeringen. 

Conclusie 
Het aspect overige belemmeringen vormt geen belemmering voor de haalbaarheid van het 
voorliggende bestemmingsplan. 
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8  Uitvoerbaarheid 

8.1  Economische uitvoerbaarheid 

Bij de voorbereiding van een ontwerpbestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 van het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in de plantoelichting van een bestemmingsplan minimaal 
inzicht te worden gegeven in de economische uitvoerbaarheid van het plan. Tevens is met de 
inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening de verplichting ontstaan om, indien sprake is 
van ontwikkelingen waarvoor de gemeente redelijkerwijs kosten moet maken (bijvoorbeeld voor 
de aanleg van voorzieningen van openbaar nut en de plankosten), deze moeten kunnen 
worden verhaald op de initiatiefnemer c.q. ontwikkelaar. Een en ander is vastgelegd in 
privaatrechtelijke overeenkomsten met de initiatiefnemer. De gemeente maakt tegelijkertijd met 
de bekendmaking van het bestemmingsplan melding van de gesloten overeenkomst(en). 
 
Gezien het voorgaande kan worden aangenomen dat het bestemmingsplan economisch 
uitvoerbaar is. 
 

8.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het voorliggende bestemmingsplan betreft de toepassing van de ruimte voor ruimte regeling. Bij 
toepassing van deze regeling staat de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit voorop. Als gevolg 
van dit bestemmingsplan zal bestaande (agrarische) bedrijfsbebouwing worden gesloopt. Dit 
slopen levert ter plaatse ruimtelijke kwaliteitswinst op. Als compensatie voor het slopen, zullen 
nieuwe woningen gerealiseerd worden. Deze woningen zullen ingepast worden in de omgeving. 
Het behoud van het karakter van de omgeving staat daarbij voorop. 
 
Gezien het voorgaande kan worden aangenomen dat het bestemmingsplan maatschappelijk 
uitvoerbaar is. 
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9  Procedure 

9.1  Voorbereidingsfase 

Vooraankondiging 

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient voorafgaand aan een 
procedure van een bestemmingsplan waarin een ruimtelijke ontwikkeling wordt gefaciliteerd, 
een vooraankondiging te worden gepubliceerd waarin de gemeente aangeeft een 
bestemmingsplan voor te bereiden.  

Inspraak 
Het voorontwerpbestemmingsplan is, conform de gemeentelijke inspraakverordening, 
voorafgaand aan de formele bestemmingsplanprocedure voor inspraak vrijgegeven. Gedurende 
de inspraaktermijn is een ieder in de mogelijkheid gesteld schriftelijke en/of mondeling te 
reageren op het bestemmingsplan. In bijlage 4 is een verslag van de inspraak opgenomen. 
Naar aanleiding hiervan is het voorontwerp op enkele onderdelen aangepast. Verwezen wordt 
naar de staat van wijzigingen behorende bij deze nota.   

Overleg 
Conform artikel 3.1.1. van het Bro dienen burgemeester en wethouders bij de voorbereiding van 
een bestemmingsplan overleg te plegen met de besturen van betrokken gemeenten en 
waterschappen en met de rijks- en provinciale diensten die betrokken zijn bij de zorg voor de 
ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het 
geding zijn. In bijlage 4 is een verslag van het overleg opgenomen. Naar aanleiding hiervan is 
het voorontwerp op enkele onderdelen aangepast. Verwezen wordt naar de staat van 
wijzigingen behorende bij deze nota.   
 

9.2  Ontwerpfase 

Na afronding van de inspraakprocedure en het vooroverleg is de formele 
bestemmingsplanprocedure gestart. De aanpassingen die volgen/volgden uit de 
inspraakreacties en de overlegreacties zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Ook zijn 
er - indien nodig - ambtshalve aanpassingen doorgevoerd.  
 
Op de voorbereiding van een bestemmingsplan is artikel 3.8 Wro (gelezen in samenhang met 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) van toepassing. De kennisgeving van het 
ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan moet in de Staatscourant worden 
geplaatst en dient - met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening - ook via 
elektronische weg te geschieden. Tevens dient de kennisgeving te worden toegezonden aan 
die diensten van Rijk en provincie die belast zijn met de behartiging van belangen die in het 
plan in het geding zijn, aan het waterschap en aan belanghebbende gemeenten. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan is gedurende zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn 
is een ieder in de gelegenheid gesteld schriftelijk en/of mondeling een zienswijze op het plan in 
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te dienen. Ook zijn de stukken met de kennisgeving aan de eerder genoemde diensten en 
instanties toegezonden (artikel 3:13 Awb), of is aangegeven waar de (digitale) stukken te 
vinden zijn (elektronische kennisgeving).  
 
Op het ontwerpbestemmingsplan zijn tien zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn 
samengevat en beantwoord in een Nota zienswijzen. De nota is als bijlage 5 aan deze 
toelichting toegevoegd.  

9.3  Vaststellingsfase 

Binnen twaalf weken na de termijn van terinzagelegging moet de gemeenteraad beslissen 
omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan. 



Bijlagen bij de toelichting
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Deze beeldkwaliteitplan is onderdeel van het bestemmingsplan ‘Ruimte voor ruimte’ dat voor 10 

locaties op Goeree-Overflakkee een nieuwe bestemmingsregeling geeft. Het bestemmingsplan voorziet 

in de sloop van bestaande (agrarische bedrijfs) gebouwen en de bouw van 14 nieuwe woningen, met 

toepassing van artikel 2.2.1 van de Verordening ruimte 2014.   

 

Een van de locaties waar op grond van het bestemmingsplan Ruimte voor ruimte woningbouw zal gaan 

plaatsvinden, betreft de locatie aan de Prutweg te Sommelsdijk. Hier zullen 7 vrijstaande woningen 

gerealiseerd worden. De onderhavige beeldkwaliteitsparagraaf ziet op die locatie.  Ten behoeve van een 

goede landschappelijke inpassing en een passende architectonische en ruimtelijke kwaliteit in het 

plangebied is het beeldkwaliteitsplan opgesteld. Deze wordt aan het bestemmingsplan toegevoegd als 

bijlage. 

 

Middels dit beeldkwaliteitsplan worden richtlijnen voor de gewenste beeldkwaliteit gegeven. Bij 

beeldkwaliteit gaat het naast zaken die in het bestemmingsplan zijn opgenomen om bouwkundige en 

architectonische aspecten als vormgeving en uiterlijk van het gebouw. Het beeldkwaliteitplan biedt een 

toetsingskader waaraan de welstandscommissie het bouwplan kan toetsen op redelijke eisen van 

welstand. 

 

In dit beeldkwaliteitplan wordt ingegaan op de volgende onderdelen. 

1. Beschrijving van de ruimtelijke structuur en relatie met de omgeving. 

2. Doelstellingen met betrekking tot het bereiken en handhaven van de ruimtelijke structuur van het 

plangebied. 

3. Beeldvorming van het bebouwingspatroon. 

4. Vertaling in beeldkwaliteitrichtlijnen. 

5. Landschappelijke inpassing 

  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1  De ligging en omgeving 
 

 

Het plangebied is gelegen aan de dorpsrand ten westen van de kern Middelharnis-Sommelsdijk aan de 

Prutweg en nabij de Kraaijensteinsedijk  

 

De bebouwing in de directe omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door vrijstaande 

woningen/boerderijen met een overwegend rood/oranje dakbedekking.  De woningen in de eveneens 

nabijgelegen woonwijk Everdinapolder/Westplaat kennen een meer gemêleerd beeld met zowel 

rood/oranje daken als antraciet daken.  

 

Het plangebied wordt middels de Prutweg gescheiden van het open landschap alwaar, evenals op de 

planlocatie, akkerbouw plaatsvindt. De woningen/boerderijen in de omgeving worden omringt door 

bomen en langs sommige wegen staan ook bomenrijen. Hierdoor ontstaat een open landschap met 

groene kamers. Ten noorden van het plangebied staat een rij bomen van het naastgelegen perceel. 

Langs de Kraaijensteinsedijk staat ook een bomenrij. Ten zuidwesten van het plangebied ligt een 

waterpartij die door de naast gelegen woonwijk heen loopt.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Luchtfoto plangebied  



 
Streetview plangebied 

 
Streetview plangebied 



 

                  Indicatief verkavelingsplan 

 

 



 

 

 

 

2  De gewenste ruimtelijke structuur 
 
 

Het plangebied van de “Prutweg” ligt aan de westrand van de bebouwde kom van Sommelsdijk. Ten 

noorden daarvan liggen twee bestaande woningen met bijbehorend perceel. Voorts is ten oosten 

sprake van bestaande woonbebouwing, te weten in de vorm van twee woonpercelen. Het betreft een 

woonwijk met bijbehorend voorzieningen die aan de westrand van Sommelsdijk ligt. 

 

Het perceel waarop de nieuwe woningen gerealiseerd zullen worden zal ruimtelijk gezien deel uit gaan 

maken van de bebouwing aan de westrand van Sommelsdijk. Omdat aan de westzijde van het perceel 

sprake is van een gebied met een landelijk karakter, wordt wel voorgesteld om de nieuwe woningen 

landschappelijk in te passen en het groene karakter te benadrukken. Bijvoorbeeld door een groene 

omzoming van het gebied met bomen of ander opgaand groen. Hierdoor sluit het perceel op het 

stedelijk en het landelijk gebied aan.  

 

De woningen vormen in de beeldkwaliteit een eenheid in de open ruimte, waarbij de dichtheid iets 

hoger is dan die van woonpercelen in het buitengebied, maar met 7 woningen per hectare fors lager is 

dan de dichtheid van de naastgelegen woonwijk. De bebouwing zal zich enigszins onderscheiden van de 

bebouwing van de kern aan de oostzijde. Indien teveel overeenkomsten zouden ontstaan dan ontstaat 

teveel een beeld van het uitbreiden of vergroten van de kern. 

 

Door een afstemming van de verkaveling op zowel de verkaveling in het buitengebied als de 

naastgelegen woonwijk en de aanleg van een waterpartij ontstaat er een heldere landschappelijke 

afronding van het dorp en een blauw/groene inrichting van de dorpsrand. 

 

 



3  Het bebouwingspatroon 

 

In tegenstelling tot een aantal andere locaties die deel uitmaken van het bestemmingsplan Ruimte voor 

ruimte’ en waar bebouwing wordt gesloopt voor meer openheid in het landschap, wordt op de locatie 

aan de Prutweg geen bebouwing gesloopt, maar alleen bebouwing opgericht. De locatie wordt geen 

nieuwe uitbreiding van Sommelsdijk, maar vormt een kleinschalige bebouwingscluster in de 

overgangszone tussen het bestaande dorp en het landelijk gebied.  Hierdoor komen de twee 

karakteristieke gezichten van de plek tot uiting. Enerzijds krijgt de Prutweg een duidelijke 

verbondenheid met het open polderlandschap en met de naastgelegen landelijke woonkavels en 

anderzijds met de kern Sommelsdijk. De overgang wordt versterkt door het doortrekken van de reeds 

aanwezig waterpartij in de richting van de Prutweg. Daarbij dient te worden opgemerkt dat ten noorden 

van het perceel aan de Prutweg al sprake is van twee bestaande woonpercelen. Het huidige beeld van 

de bebouwing in het landelijk gebied en de naastgelegen woonwijk geeft een mengeling aan van 

bebouwingsvormen en architectonische stijlen, die qua hoofdrichting zowel evenwijdig als haaks op de 

verkavelingstructuur staan. De bebouwing op de locatie aan de Prutweg sluit aan bij dit gevarieerde 

beeld. 

 

1. Er wordt bij de Prutweg ingezet op een menging van vrijstaande woningtypen; De woningen 

kunnen variëren in kapvormen en gevelindeling waardoor een afwisseling in het straatbeeld kan 

ontstaan; 

 

2. De nieuwe bebouwing van de woningen zoekt in materiaal- en kleurgebruik aansluiting bij de 

bebouwing in Sommelsdijk/Middelharnis. Dit betekent gebruik van aardse kleuren, lichte tingen en 

een afwisseling aan kapvormen en kaprichtingen met bij voorkeur rode en donkere pannen. De 

kozijnen zijn voornamelijk van hout. Uiteraard kunnen als incidenteel of  ondergeschikt accent ook 

andere materialen worden toegepast, bijvoorbeeld in de vorm van wit stucwerk of keimwerk, een 

zinken dakkapel of afwijkende gevelkleur (wit) als accent.  

 

Bovenstaande randvoorwaarden vormen de belangrijkste uitgangspunten bij de architectonische 

uitwerking van de woningen en garanderen de interne samenhang en samenhang met de omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Er is naast bovenstaande randvoorwaarden bewust niet gekozen voor een al te gedetailleerd en vooraf 

opgelegd eindbeeld, maar voor enige bewegingsruimte in het interpreteren en vormgeven van de 

identiteit van de plek. De overtuiging is dat een overvloed aan strikte architectonische regels geen 

garantie vormen voor kwaliteit. 

 

In aanvulling op de twee belangrijkste randvoorwaarden zijn een aantal aanvullende 

randvoorwaarden en aanwijzingen te benoemen: 

 Het parkeren vindt voornamelijk plaats op eigen erf. Waar nodig wordt geparkeerd langs de kant 

van de weg. In het straatbeeld domineert groen. 

 De materialisering van de openbare ruimte sluit aan op de uitstraling van het gebied 

 



4  De beeldkwaliteit 

 
Gedacht wordt aan een variatie van verschillende vrijstaande woningtypen zoals landelijk boerderij 

type, (landelijke) villa’s en voorname woningen zoals notariswoningen. 

 

De gewenste beeldkwaliteit van de in het plangebied “Prutweg” te bouwen woningen is als volgt 

omschreven: 

 

Positionering van de bouwmassa op de kavel 

De hoofdgebouwen dienen op een afstand van minimaal 5 meter tot de weggekeerde perceelsgrens te 

staan. De hoofdgebouwen kunnen zowel evenwijdig aan, als haaks op, de perceelsgrens worden 

gepositioneerd. De woningen welke direct aan de Prutweg worden gepositioneerd worden hierbij met 

de voornaamste gevel richting de Prutweg gesitueerd.   

 

Daken 

Alle hoofdgebouwen dienen te worden voorzien van een kap, de kaprichting is hierbij vrij te bepalen. Er 

kunnen op de hoofdmassa zadeldaken, mansardekappen, tentdaken en/of schilddaken toegepast 

worden. De daken van de woningen dienen te worden afgedekt met gebakken pannen of rieten daken. 

Geglazuurde pannen zijn niet toegestaan; mat verglaasd wel.  

 

Gevels 

De maximale gevelhoogte (goothoogte) van de woningen bedraagt 6 meter. Het betreft een maximale 

maat. Woningen met een lagere goothoogte zijn mogelijk. 

 

De gevels van de woningen worden uitgevoerd in metselwerk met aardse kleuren of lichte tinten. Harde 

tinten zijn niet gewenst. Hout als gevelmateriaal, alsmede incidenteel of ondergeschikt gebruik van 

stucwerk of keimwerk in lichte tinten als accent zorgt voor variatie in het beeld. 

 

Erfafscheidingen 

De erfafscheidingen dienen zoveel mogelijk met beplanting te worden gerealiseerd. Dit wordt 

gestimuleerd door de positionering van de woning op de kavels. Erfafscheidingen in de vorm van een 

combinatie van een constructie en begroeiing zijn denkbaar. 

 

Bovenstaande kwaliteitseisen zullen als welstandscriteria in de welstandsnota worden opgenomen. 

Alleen op die manier mag de welstandscommissie bouwplannen toetsen. 
 

 

 

 



 

5  Landschappelijke inpassing 

 

De planlocatie is gelegen aan de dorpsrand van Sommelsdijk, ten aanzien van de Stads- en dorpsrand 

stelt de provinciale kwaliteitskaart (Laag van de stedelijke occupatie) als richtpunt dat ontwikkelingen 

bijdragen aan het realiseren van een rand met een passende overgangskwaliteit (contact), één en ander 

zoals nader omschreven in het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte. 

 

Ten einde dit te bewerkstellingen is het van belang dat er sprake is van een goede landschappelijke 

inpassing in de omgeving van zowel de woningen alsmede het gehele plangebied. Het streefbeeld voor 

de planlocatie is dat er een fraaie en heldere landschappelijke afronding van het dorp wordt 

bewerkstelligd waarbij tevens de toegankelijkheid en beleefbaarheid van de dorpsrand wordt verbeterd, 

dit middels het versterken van fysieke en/of visuele relaties tussen de bestaande woonwijk en het open 

landschap aan de westzijde van de Prutweg. 

 

Het plangebied valt onder te verdelen in twee gebieden, zijnde het openbare gebied en het 

woongebied. Ten einde de landschappelijk inpassing te realiseren zijn onderstaand de criteria ten 

behoeve van de landschappelijke inpassing weergegeven. 

 

Openbaar gebied 

 

 De aan te leggen waterpartij vormt een doorloop van de reeds bestaande waterpartij waardoor er 

een zichtlijn ontstaat vanuit het open landschap richting de bestaande woonwijk; 

 De entree van het plangebied zal groen worden ingericht; 

 De straat in het plangebied zal worden ontworpen als zijnde een beplante dorpsstraat welke 

bestaat uit een laan met aan beide zijden bomen en een groen ingerichte berm. Dit draagt bij aan 

het dorpse karakter van de planlocatie; 

 Parkeergelegenheid wordt zo min mogelijk in het openbare gebied gerealiseerd.  Parkeren zal 

zoveel als mogelijk geschieden op eigen terrein, hetgeen het straatbeeld ten goede komt. 

 

 



 

 

 

Woongebied 

 

 Ten einde een landelijk uitstraling te creëren is het aantal woningen binnen het plangebied 

alsmede het volume van de woningen gelimiteerd. Hiermee wordt een lage woondichtheid 

bewerkstelligd hetgeen passend is binnen dit gebied; 

 Ter waarborging van de realisatie van een groene omzoming is In het bestemmingsplan een 

tuinbestemming opgenomen. Dit deel van de kavels mag niet worden bebouwd en zal worden 

voorzien van beplanting; 

 De erfafscheidingen dienen zoveel mogelijk met beplanting te worden gerealiseerd. Dit wordt 

gestimuleerd door de positionering van de woning op de kavels. Erfafscheidingen in de vorm van 

een combinatie van een constructie en begroeiing zijn denkbaar. 
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NOTITIE – Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 
 
  

Betreft Bestemmingsplan ‘Ruimte voor ruimte’ 
Opdrachtgever Estate Invest 
Contactpersoon dhr. L. Boone  
Werknummer 730.302.00 
Datum 29 oktober 2014 
 

Aanleiding 
Met het bestemmingsplan ‘Ruimte voor ruimte’ wordt het mogelijk gemaak om op diverse loca-
ties woningen te realiseren. Twee van deze locaties is gelegen binnen de onderzoekszone van 
een weg. De overige vijf locaties, waar woningen mogelijk zijn, zijn niet gelegen in een onder-
zoekszone van een weg. In het kader van een ruimtelijke ordening is de ontsluitende weg van 
deze locaties meegenomen in dit onderzoek.  
 
Tabel 1: Overzicht ontwikkelingen en welke wegen zijn onderzocht.  

Ontwikkeling Gelegen binnen zone 
van een weg 

Goede RO  
(30 km/uur) 

2. Oudelandsedijk achter nr. 34 Nee Oudelandsedijk 
(gedeelte bibeko) 

4. Prutweg Prutweg 
Kraaijensteinsedijk 

Nee 

5. Koolweg tussen nr. 44 en 46 Nee Koolweg 
6. Koolweg tussen nr. 27 en 27a Nee Koolweg 
7. Molenweg tussen nr. 17 en 23 Nee Molenweg 
9. Marijkeweg 24a Nee Marijkeweg 
11. Heerenweg Heerenweg - 

 
De ontwikkellocatis zijn niet gelegen in de zone van een spoorlijn of een gezoneerd industrieter-
rein. Daardoor is onderzoek naar railverkeers- en industrielawaai niet aan de orde.  
 

Wettelijk kader 
Op grond van hoofdstuk VI ‘Zones langs wegen’ van de Wgh is een akoestisch onderzoek uit-
gevoerd naar wegverkeerslawaai.  
 
Onderzoekszone 
Behalve langs 30 km/uur-wegen en woonerven bevindt zich aan weerszijden van een weg een 
zone waarbinnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Voordat nieuwe woningen 
binnen deze zone kunnen worden geprojecteerd dient te worden onderzocht of aan de normen 
van de Wgh wordt voldaan. De zonebreedte is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de 
aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk gebied). 
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De definities van stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn opgenomen in artikel 1 Wgh. Deze defi-
nities luiden: 
- stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom (bepaald door komgrensborden) met 

uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg; 
- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de be-

bouwde kom dat is gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. 
 
Langs de Prutweg, de Kraaijensteinsedijk en de Heerenweg is een onderzoekszone van 250 
meter (2x1 rijstrook, buitenstedelijk gebied). Deze zone wordt gemeten vanaf de buitenste be-
grenzing van de buitenste rijstrook.  
 
Op de Oudelandsedijk, de Koolweg, de Molenweg en de Marijkeweg wegen geldt een wettelijke 
maximale rijsnelheid van 30 km/uur. Langs deze wegen is geen onderzoekszone aanwezig, 
waardoor toetsing aan de grenswaarden van de Wgh niet aan de orde is.   
 
Normstelling 
In het geval nieuwe woningen worden gerealiseerd binnen een zone van een weg, dan mag de 
geluidsbelasting in beginsel niet meer bedragen dan de voorkeurswaarde. Indien de geluidsbe-
lasting hoger is dan de voorkeurswaarde moeten er maatregelen worden getroffen om hieraan 
alsnog te kunnen voldoen. Blijkt dat niet mogelijk te zijn of op zwaarwegende bezwaren te stui-
ten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard dan is het 
college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het vaststellen van hogere waarden.  
 
De twee ontwikkellocatie die binnen de zone van een weg zijn gelegen bevinden zich buiten de 
bebouwde kom. In tabel 2 is aangegeven wat de voorkeurswaarde en de maximale onthef-
fingswaarde is voor nieuwe woningen in een buitenstedelijke situatie voor wegverkeerslawaai. 
 
Tabel 2: Normenstelling wegverkeerslawaai. 

 Voorkeurswaarde Maximale ontheffingswaarde 

Buitenstedelijk gebied 48 dB (art. 82, lid 1 Wgh) 53 dB (art. 83, lid 1 Wgh) 

 
Reductie geluidsbelastingen wegverkeerslawaai 
Op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal 
afnemen staat artikel 110g Wgh toe om een reductie toe te passen. Deze reductie bedraagt 2, 3 
of 4 dB (afhankelijk van de berekende geluidbelasting) voor wegen met een rijsnelheid van 
70 km/uur en hoger en 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van lager dan 70 km/uur. Alle in het 
onderzoek betrokken wegen hebben een wettelijke rijsnelheid van 30 of 60 km/uur, waardoor 
voor alle wegen een reductie van 5 dB van toepassing is. 
 

Uitgangspunten berekening 
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten voor de berekeningen beschreven. Het gaat om de 
gehanteerde verkeersgegevens en de gebruikte berekeningsmethode. 
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Wegverkeersgegevens 
Door de gemeente Goeree-Overflakkee en het Waterschap Hollandse Delta zijn telgegevens 
aangeleverd voor de Kraaijensteinsedijk, de Koolweg, de Marijkweg en de Heerenweg. Het 
betreft tellingen uit 2013 of 2014. Voor de verkeersgegevens van de overige wegen worden de 
verkeersgegevens uit de telgegevens als representatief geacht.  
 
In dit onderzoek moeten de geluidbelastingen worden berekend voor het prognosejaar 2025 (10 
jaar na vaststelling van het bestemmingsplan). De etmaalintensiteiten van het teljaar zijn tot het 
prognosejaar 2025 opgehoogd met een autonome groei van 1,5% per jaar.  
 
Een overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens is opgenomen in bijlage 1 ‘Overzicht ver-
keersgegevens’ van deze notitie.  
 
Berekeningsmethode 
Voor de bepaling van de geluidsbelasting door het wegverkeer zijn berekeningen uitgevoerd 
met Standaardrekenmethode 1 overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het rekenprogramma SRM 1, versie 2.0. 
 
Bij toetsing aan de grenswaarden voor wegverkeerslawaai wordt in de Wgh gewerkt met een 
gemiddelde etmaalwaarde van het geluidniveau (Lden) over alle perioden, te weten de dagperio-
de (07.00 tot 19.00 uur), de avondperiode (van 19.00 tot 23.00 uur) en de nachtperiode (van 
23.00 tot 07.00 uur) van een jaar.  
 

Onderzoek 
In de volgende tabel zijn de berekende geluidbelastingen per locatie waar woningen mogelijk 
zijn weergegeven. Op de berekende geluidbelastingen is reeds rekening gehouden met de toe-
gepaste reductie volgens artikel 110g Wgh. Een overzicht van de berekende geluidbelastingen 
is opgenomen in bijlage 2 van deze notitie.  
 
Tabel 3: Berekende geluidbelastingen. 

Ontwikkeling Geluidbron Berekende    
geluidbelasting 

Overschrijding  
voorkeurswaarde  

Onderzoek verplicht vanuit de Wgh 
4. Prutweg Prutweg 

Kraaijensteinsedijk 
46 dB 
36 dB 

Nee 
Nee 

11. Heerenweg Heerenweg 33 dB Nee 
Onderzoek in het kader van een goede ruimtelijke ordening (30 km/uur-wegen) 
2. Oudelandsedijk achter nr. 34 Oudelandsedijk 38 dB Niet van toepassing 
5. Koolweg tussen nr. 44 en 46 Koolweg 52 dB Niet van toepassing 
6. Koolweg tussen nr. 27 en 27a Koolweg 45 dB Niet van toepassing 
7. Molenweg tussen nr. 17 en 23 Molenweg 46 dB Niet van toepassing 
9. Marijkeweg 24a Marijkeweg 42 dB Niet van toepassing 
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Conclusie 
Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeurswaarde niet wordt overschreden als gevolg van het 
verkeer op de gezoneerde wegen voor de locaties 4 en 11. Het vaststellen van een hogere 
waarden is dan ook niet benodigd.  
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is alleen een geluidbelasting berekend die ho-
gere is dan 48 dB op de grens van de woonbestemming voor locatie 5. Ter plaatse van de ove-
rige locaties is de geluidbelasting lager dan 48 dB. 
 
 
 
 KuiperCompagnons 

Projectverantwoordelijke: mr. D. van de Rijdt 
Behandeld door: ing. J. Sips 
Telefoonnummer: 010-4330099 

 
File: j:\730\302\00\3 projectresultaat\milieu\geluid\notitie_srm 1_bp ruimte voor ruimte.docx 

 
 
 
   
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bijlagen >>> 



 

  

Bijlage 1 
Overzicht verkeersgegevens 
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Bijlagen >>> 



 

  

Bijlage 1 
Overzicht verkeersgegevens 



Tabel: Wegverkeersgegevens 2025, bestemmingsplan 'Ruimte voor ruimte'.
Weg- Omschrijving Teljaar intensiteit Autonome Intensiteit Rij- Wegdek-
vak teljaar groei 2025 snelheid type

[mvt/etm] [%/jaar] [mvt/etm] [km/uur]
1 Oudelandsedijk - - - 500 30 DAB
2 Prutweg - - - 500 60 SMA-NL8
3 Kraaijensteinsedijk 2013 259 1,5 310 60 SMA-NL8
4 Koolweg 2013 877 1,5 1.048 30 DAB
5 Molenweg - - - 500 30 DAB
6 Marijkeweg 2014 152 1,5 179 30 DAB
7 Heerenweg 2013 145 1,5 173 60 SMA-NL8

Tabel: Wegverkeersgegevens 2025, bestemmingsplan 'Ruimte voor ruimte'.
Weg- Omschrijving
vak Gem. uur Licht Middel Zwaar
1 Oudelandsedijk 7,01 62,02 24,87 13,11
2 Prutweg 6,66 82,61 12,08 5,31
3 Kraaijensteinsedijk 6,66 82,61 12,08 5,31
4 Koolweg 7,01 53,21 18,24 28,56
5 Molenweg 7,01 62,02 24,87 13,11
6 Marijkeweg 7,01 62,02 24,87 13,11
7 Heerenweg 6,67 82,76 12,93 4,31

Tabel: Wegverkeersgegevens 2025, bestemmingsplan 'Ruimte voor ruimte'.
Weg- Omschrijving
vak Gem. uur Licht Middel Zwaar
1 Oudelandsedijk 2,68 69,74 22,81 7,46
2 Prutweg 4,34 86,67 8,89 4,44
3 Kraaijensteinsedijk 4,34 86,67 8,89 4,44
4 Koolweg 2,68 53,21 18,24 28,56
5 Molenweg 2,68 69,74 22,81 7,46
6 Marijkeweg 2,68 69,74 22,81 7,46
7 Heerenweg 4,14 87,50 12,50 0,00

Tabel: Wegverkeersgegevens 2025, bestemmingsplan 'Ruimte voor ruimte'.
Weg- Omschrijving
vak Gem. uur Licht Middel Zwaar
1 Oudelandsedijk 0,64 55,96 27,52 16,51
2 Prutweg 0,34 85,71 14,29 0,00
3 Kraaijensteinsedijk 0,34 85,71 14,29 0,00
4 Koolweg 0,64 53,21 18,24 28,56
5 Molenweg 0,64 55,96 27,52 16,51
6 Marijkeweg 0,64 55,96 27,52 16,51
7 Heerenweg 0,43 100,00 0,00 0,00

Opmerkingen: 

- Voor de Koolweg zijn telgegevens beschikbaar en betreft de etmaalintensiteit en de samenstelling van het verkeer. Voor de 
verdeling van het verkeer zijn dezelfde gegevens gehanteerd als voor de Marijkeweg.

- Voor de Marijkeweg zijn telgegevens uit 2014 beschikbaar.

- Voor de Molenweg zijn geen verkeersgegevens beschikbaar. Voor etmaalintensiteit is een aanname gedaan (worst-case). 
Voor de overige gegevens zijn dezelfde gegevens gehanteerd als voor de Marijkeweg. 

- Voor de Heerenweg zijn telgegevens uit 2013 beschikbaar.

Dagperiode [%]

Avondperiode [%]

Nachtperiode [%]

- Voor de Oudelandsedijk zijn geen verkeersgegevens beschikbaar. Voor etmaalintensiteit is een aanname gedaan (worst-
case). Voor de overige gegevens zijn dezelfde gegevens gehanteerd als voor de Marijkeweg. 
- Voor de Prutweg zijn geen verkeersgegevens beschikbaar. Voor etmaalintensiteit is een aanname gedaan (worst-case). Voor 
de overige gegevens zijn dezelfde gegevens gehanteerd als voor de Kraaijensteinsedijk. 
- Voor de Kraaijensteinsedijk zijn telgegevens uit 2013 beschikbaar.



Tellingen Kraaijensteinsedijk.
Teljaar 2013
van tot licht middel zwaar weekdag (mvt/etm)
00.00 01.00 0 0 0 in 2013 259
01.00 02.00 0 0 0 groei/jaar 1,5%
02.00 03.00 0 0 0 planbijdrage 0
03.00 04.00 0 0 0 in 2025 310
04.00 05.00 1 0 0 Controle
05.00 06.00 1 0 0 Daguur 6,66% 1,00
06.00 07.00 3 1 0 licht da 82,61%
07.00 08.00 4 2 1 middel da 12,08%
08.00 09.00 8 1 1 zwaar da 5,31% OK
09.00 10.00 11 2 1 Avonduur 4,34% 1,00
10.00 11.00 13 2 1 licht av 86,67%
11.00 12.00 16 2 2 middel av 8,89%
12.00 13.00 14 2 0 zwaar av 4,44% OK
13.00 14.00 17 2 1 Nachtuur 0,34% 1,00
14.00 15.00 17 3 1 licht na 85,71%
15.00 16.00 18 2 1 middel na 14,29%
16.00 17.00 23 2 1 zwaar na 0,00% OK
17.00 18.00 15 2 1
18.00 19.00 15 3 0 da/av/na 100,00% OK
19.00 20.00 17 2 1
20.00 21.00 11 1 1  Gehele etmaalperiode
21.00 22.00 8 1 0 licht etm 83,40% 1,00
22.00 23.00 3 0 0 middel etm 11,58%
23.00 24.00 1 0 0 zwaar etm 5,02% OK

216 30 13

Verwerking naar milieuparameters



Frequenties in absolute cijfers
Tweewieler Auto Transporter Vrachtwagen Trailer Totaal

<=  30 km/h 5316 4359 1346 1236 2686 14943
31 -  40 km/h 999 4151 1635 623 737 8145
41 -  50 km/h 146 1853 602 216 172 2989
51 -  60 km/h 24 331 86 40 35 516
61 -  70 km/h 6 33 8 7 6 60
71 -  80 km/h 0 4 1 0 0 5
81 - 90 km/h 1 0 0 1 0 2

> 90 km/h 0 0 0 0 0 0
Totaal 6492 10731 3678 2123 3636 26660

Frequenties in procent
Tweewieler Auto Transporter Vrachtwagen Trailer Totaal

<=  30 km/h 81,89 40,62 36,60 58,22 73,87 56,05
31 -  40 km/h 15,39 38,68 44,45 29,35 20,27 30,55
41 -  50 km/h 2,25 17,27 16,37 10,17 4,73 11,21
51 -  60 km/h 0,37 3,08 2,34 1,88 0,96 1,94
61 -  70 km/h 0,09 0,31 0,22 0,33 0,17 0,23
71 -  80 km/h 0 0,04 0,03 0 0 0,02
81 - 90 km/h 0,02 0 0 0,05 0 0,01

> 90 km/h 0 0 0 0 0 0
Totaal 24,35 40,25 13,80 7,96 13,64 100,00

Analyseperiode: dinsdag 22 oktober 2013, 7:27 tot  woensdag 13 november 2013, 23:21
Maximum snelheid 30 km/h
Snelheidsovertreding 2,19 %
Gem. afstand: 75,80 s
File: 28,18 %
GDV: 1176
Aandeel zwaar vrachtverkeer 21,70 %
Meetplaats:

Aantal Vd[km/h] Vmax[km/h] V85[km/h]
Tweewieler 6492 24,38 90 31
Auto 10731 32,13 80 42
Transporter 3678 33,33 74 42
Vrachtwagen 2123 29,34 84 40
Trailer 3636 26,74 67 34
Totaal 26660 29,45 90 40



Tellingen Marijkeweg.
Teljaar 2014
van tot licht middel zwaar weekdag (mvt/etm)
00.00 01.00 0 0 0 in 2014 152
01.00 02.00 0 0 0 groei/jaar 1,5%
02.00 03.00 0 0 0 planbijdrage 0
03.00 04.00 1 0 0 in 2025 179
04.00 05.00 0 0 0 Controle
05.00 06.00 1 1 0 Daguur 7,01% 1,00
06.00 07.00 2 1 1 licht da 62,02%
07.00 08.00 3 2 2 middel da 24,87%
08.00 09.00 4 3 1 zwaar da 13,11% OK
09.00 10.00 7 2 2 Avonduur 2,68% 1,00
10.00 11.00 7 2 1 licht av 69,74%
11.00 12.00 6 3 1 middel av 22,81%
12.00 13.00 7 3 1 zwaar av 7,46% OK
13.00 14.00 7 3 1 Nachtuur 0,64% 1,00
14.00 15.00 8 3 1 licht na 55,96%
15.00 16.00 9 3 2 middel na 27,52%
16.00 17.00 7 3 3 zwaar na 16,51% OK
17.00 18.00 5 2 1
18.00 19.00 8 3 2 da/av/na 100,00% OK
19.00 20.00 4 2 0
20.00 21.00 4 1 0  Gehele etmaalperiode
21.00 22.00 3 0 0 licht etm 62,54% 1,00
22.00 23.00 1 0 0 middel etm 24,79%
23.00 24.00 0 0 0 zwaar etm 12,68% OK

95 38 19

Verwerking naar milieuparameters



Tellingen Heerenweg.
Teljaar 2013
van tot licht middel zwaar weekdag (mvt/etm)
00.00 01.00 1 0 0 in 2013 145
01.00 02.00 0 0 0 groei/jaar 1,5%
02.00 03.00 0 0 0 planbijdrage 0
03.00 04.00 0 0 0 in 2025 173
04.00 05.00 0 0 0 Controle
05.00 06.00 1 0 0 Daguur 6,67% 1,00
06.00 07.00 2 0 0 licht da 82,76%
07.00 08.00 4 2 1 middel da 12,93%
08.00 09.00 8 1 0 zwaar da 4,31% OK
09.00 10.00 5 1 1 Avonduur 4,14% 1,00
10.00 11.00 6 1 1 licht av 87,50%
11.00 12.00 7 2 1 middel av 12,50%
12.00 13.00 7 2 0 zwaar av 0,00% OK
13.00 14.00 11 1 1 Nachtuur 0,43% 1,00
14.00 15.00 9 1 0 licht na 100,00%
15.00 16.00 10 1 0 middel na 0,00%
16.00 17.00 10 1 0 zwaar na 0,00% OK
17.00 18.00 10 1 0
18.00 19.00 9 1 0 da/av/na 100,00% OK
19.00 20.00 8 1 0
20.00 21.00 7 1 0  Gehele etmaalperiode
21.00 22.00 4 1 0 licht etm 84,14% 1,00
22.00 23.00 2 0 0 middel etm 12,41%
23.00 24.00 1 0 0 zwaar etm 3,45% OK

122 18 5

Verwerking naar milieuparameters



 

  

Bijlage 2 
Berekende geluidbelastingen (Standaardrekenmethode 1) 



Gemeente Goeree-OverflakkeeBestemmingsplan 'Ruimte voor ruimte'

Projectnummer: 730.302.00
Projectomschrijving: BP Ruimte voor ruimte
Projectverantwoordelijke: ing. J. Sips
Aangemaakt op: 29-10-2014 door: joel
Laatst gewijzigd op: 29-10-2014 door: joel

Algemene projectinformatie: 

Ontvanger : locatie 2 Waarneemhoogte [m] :    5,0

Omschrijving : Oudelandsedijk

Rijlijn : Oudelandsedijk

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 57,50
Verhardingsbreedte [m] : 10,00 Afstand schuin [m] : 57,66
Bodemfactor [-] : 0,68 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal :  500,00
% Daguur :    7,01
% Avonduur :    2,68
% Nachtuur :    0,64

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   62,02   69,73   55,97     30 0,00   55,91   52,24   45,07
3 Middelzware Motorvoert...   24,87   22,81   27,52     30 0,00   60,84   56,29   50,89
4 Zware Motorvoertuigen   13,11    7,46   16,51     30 0,00   61,26   54,64   51,87
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   64,69   59,47   54,89
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 43,32
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 38,10
D_afstand : 17,61 LAeq, nacht : 33,52
D_lucht : 0,38 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 2,97 Lden, excl. Art.110g [dB] :   43
D_meteo : 1,16 Lden, incl. Art.110g [dB] :   38

29-10-2014 12:05:47, blz.  1Standaard rekenmethode 1 V2.00



Gemeente Goeree-OverflakkeeBestemmingsplan 'Ruimte voor ruimte'

Projectnummer: 730.302.00
Projectomschrijving: BP Ruimte voor ruimte
Projectverantwoordelijke: ing. J. Sips
Aangemaakt op: 29-10-2014 door: joel
Laatst gewijzigd op: 29-10-2014 door: joel

Algemene projectinformatie: 

Ontvanger : locatie 4 Waarneemhoogte [m] :    5,0

Omschrijving : Prutweg

Rijlijn : Prutweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 17,50
Verhardingsbreedte [m] : 7,50 Afstand schuin [m] : 18,01
Bodemfactor [-] : 0,33 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 4b - SMA-NL8

Q_etmaal :  500,00
% Daguur :    6,66
% Avonduur :    4,34
% Nachtuur :    0,34

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   82,61   86,67   85,71     60 -0,68   62,22   60,56   49,46
3 Middelzware Motorvoert...   12,08    8,89   14,29     60 0,00   60,19   57,00   48,00
4 Zware Motorvoertuigen    5,31    4,44    0,00     60 0,00   59,50   56,86    0,00
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   65,56   63,27   51,80
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 51,37
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 49,08
D_afstand : 12,56 LAeq, nacht : 37,61
D_lucht : 0,13 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 1,09 Lden, excl. Art.110g [dB] :   51
D_meteo : 0,41 Lden, incl. Art.110g [dB] :   46

29-10-2014 12:05:14, blz.  1Standaard rekenmethode 1 V2.00



Gemeente Goeree-OverflakkeeBestemmingsplan 'Ruimte voor ruimte'

Rijlijn : Kraijensteinsedijk

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 72,50
Verhardingsbreedte [m] : 22,50 Afstand schuin [m] : 72,62
Bodemfactor [-] : 0,48 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 4b - SMA-NL8

Q_etmaal :  310,00
% Daguur :    6,66
% Avonduur :    4,34
% Nachtuur :    0,34

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   82,61   86,67   85,71     60 -0,68   60,14   58,49   47,38
3 Middelzware Motorvoert...   12,08    8,89   14,29     60 0,00   58,12   54,92   45,93
4 Zware Motorvoertuigen    5,31    4,44    0,00     60 0,00   57,42   54,78    0,00
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   63,49   61,20   49,72
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 40,89
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 38,60
D_afstand : 18,61 LAeq, nacht : 27,13
D_lucht : 0,47 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 2,13 Lden, excl. Art.110g [dB] :   41
D_meteo : 1,39 Lden, incl. Art.110g [dB] :   36

29-10-2014 12:05:14, blz.  2Standaard rekenmethode 1 V2.00



Gemeente Goeree-OverflakkeeBestemmingsplan 'Ruimte voor ruimte'

Projectnummer: 730.302.00
Projectomschrijving: BP Ruimte voor ruimte
Projectverantwoordelijke: ing. J. Sips
Aangemaakt op: 29-10-2014 door: joel
Laatst gewijzigd op: 29-10-2014 door: joel

Algemene projectinformatie: 

Ontvanger : locatie 5 Waarneemhoogte [m] :    5,0

Omschrijving : Koolweg tussen nr. 44 en 46

Rijlijn : Koolweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 10,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 10,87
Bodemfactor [-] : 0,49 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal :  880,00
% Daguur :    7,01
% Avonduur :    2,68
% Nachtuur :    0,64

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   53,20   53,20   53,20     30 0,00   57,70   53,52   47,30
3 Middelzware Motorvoert...   18,24   18,24   18,24     30 0,00   61,95   57,77   51,55
4 Zware Motorvoertuigen   28,56   28,56   28,56     30 0,00   67,10   62,93   56,71
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   68,62   64,45   58,23
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 56,49
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 52,31
D_afstand : 10,36 LAeq, nacht : 46,10
D_lucht : 0,09 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 1,43 Lden, excl. Art.110g [dB] :   57
D_meteo : 0,25 Lden, incl. Art.110g [dB] :   52

29-10-2014 12:04:28, blz.  1Standaard rekenmethode 1 V2.00



Goeree-OverflakkeeBestemmingsplan 'Ruimte voor ruimte'

Projectnummer: 730.302.00
Projectomschrijving: BP Ruimte voor ruimte
Projectverantwoordelijke: ing. J. Sips
Aangemaakt op: 29-10-2014 door: joel
Laatst gewijzigd op: 29-10-2014 door: joel

Algemene projectinformatie: 

Ontvanger : locatie 6 Waarneemhoogte [m] :    5,0

Omschrijving : Koolweg tussen nr. 27 en 27a

Rijlijn : Koolweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 30,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 30,30
Bodemfactor [-] : 0,81 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal :  880,00
% Daguur :    7,01
% Avonduur :    2,68
% Nachtuur :    0,64

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   53,20   53,20   53,20     30 0,00   57,70   53,52   47,30
3 Middelzware Motorvoert...   18,24   18,24   18,24     30 0,00   61,95   57,77   51,55
4 Zware Motorvoertuigen   28,56   28,56   28,56     30 0,00   67,10   62,93   56,71
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   68,62   64,45   58,23
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 49,82
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 45,65
D_afstand : 14,81 LAeq, nacht : 39,43
D_lucht : 0,22 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 3,11 Lden, excl. Art.110g [dB] :   50
D_meteo : 0,67 Lden, incl. Art.110g [dB] :   45

29-10-2014 12:03:35, blz.  1Standaard rekenmethode 1 V2.00



Gemeente Goeree-OverflakkeeBestemmingsplan 'Ruimte voor ruimte'

Projectnummer: 730.302.00
Projectomschrijving: BP Ruimte voor ruimte
Projectverantwoordelijke: ing. J. Sips
Aangemaakt op: 29-10-2014 door: joel
Laatst gewijzigd op: 29-10-2014 door: joel

Algemene projectinformatie: 

Ontvanger : locatie 7 Waarneemhoogte [m] :    5,0

Omschrijving : Molenweg tussen nr. 17 en 23

Rijlijn : Molenweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 15,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 15,59
Bodemfactor [-] : 0,64 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,25 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal :  500,00
% Daguur :    7,01
% Avonduur :    2,68
% Nachtuur :    0,64

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   62,02   69,73   55,97     30 0,00   55,91   52,24   45,07
3 Middelzware Motorvoert...   24,87   22,81   27,52     30 0,00   60,84   56,29   50,89
4 Zware Motorvoertuigen   13,11    7,46   16,51     30 0,00   61,26   54,64   51,87
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   64,69   59,47   54,89
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,38 LAeq, dag : 50,60
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 45,38
D_afstand : 11,93 LAeq, nacht : 40,81
D_lucht : 0,12 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 2,06 Lden, excl. Art.110g [dB] :   51
D_meteo : 0,36 Lden, incl. Art.110g [dB] :   46

29-10-2014 12:02:52, blz.  1Standaard rekenmethode 1 V2.00



Gemeente Goeree-OverflakkeeBestemmingsplan 'Ruimte voor ruimte'

Projectnummer: 730.302.00
Projectomschrijving: BP Ruimte voor ruimte
Projectverantwoordelijke: ing. J. Sips
Aangemaakt op: 29-10-2014 door: joel
Laatst gewijzigd op: 29-10-2014 door: joel

Algemene projectinformatie: 

Ontvanger : locatie 9 Waarneemhoogte [m] :    5,0

Omschrijving : Marijkeweg 24a

Rijlijn : Marijkeweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 14,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 14,63
Bodemfactor [-] : 0,62 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,25 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal :  179,00
% Daguur :    7,01
% Avonduur :    2,68
% Nachtuur :    0,64

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   62,02   69,73   55,97     30 0,00   51,45   47,78   40,60
3 Middelzware Motorvoert...   24,87   22,81   27,52     30 0,00   56,38   51,83   46,42
4 Zware Motorvoertuigen   13,11    7,46   16,51     30 0,00   56,80   50,18   47,41
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   60,22   55,00   50,43
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,38 LAeq, dag : 46,55
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 41,33
D_afstand : 11,65 LAeq, nacht : 36,76
D_lucht : 0,11 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 1,95 Lden, excl. Art.110g [dB] :   47
D_meteo : 0,34 Lden, incl. Art.110g [dB] :   42

29-10-2014 12:01:32, blz.  1Standaard rekenmethode 1 V2.00



Gemeente Goeree-OVerflakkeeBestemmingsplan 'Ruimte voor ruimte'

Projectnummer: 730.302.00
Projectomschrijving: BP Ruimte voor ruimte
Projectverantwoordelijke: ing. J. Sips
Aangemaakt op: 29-10-2014 door: joel
Laatst gewijzigd op: 29-10-2014 door: joel

Algemene projectinformatie: 

Ontvanger : locatie 11 Waarneemhoogte [m] :    5,0

Omschrijving : Heerenweg

Rijlijn : Heerenweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 52,50
Verhardingsbreedte [m] : 5,00 Afstand schuin [m] : 52,67
Bodemfactor [-] : 0,82 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 4b - SMA-NL8

Q_etmaal :  173,00
% Daguur :    6,67
% Avonduur :    4,14
% Nachtuur :    0,43

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   82,76   87,50  100,00     60 -0,68   57,62   55,79   46,54
3 Middelzware Motorvoert...   12,93   12,50    0,00     60 0,00   55,88   53,67    0,00
4 Zware Motorvoertuigen    4,31    0,00    0,00     60 0,00   53,99    0,00    0,00
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   60,85   57,87   46,54
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 38,69
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 35,71
D_afstand : 17,22 LAeq, nacht : 24,38
D_lucht : 0,35 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 3,52 Lden, excl. Art.110g [dB] :   38
D_meteo : 1,07 Lden, incl. Art.110g [dB] :   33

29-10-2014 12:02:04, blz.  1Standaard rekenmethode 1 V2.00
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1. Inleiding 

 

Er bestaan plannen om het perceel aan de Oudelandsedijk 34 in Oude-Tonge te her-

ontwikkelen. Dit behelst de sloop van het merendeel van de bestaande opstallen en 

het bouwen van nieuwe.   

 

Bij dergelijke ruimtelijke ingrepen dient, in het kader van de natuurwetgeving (Flora- en 

faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en Ecologische Hoofdstructuur), onderzoek 

gedaan te worden naar de aanwezige natuurwaarden en dient een beoordeling ge-

maakt te worden van eventuele negatieve effecten van de plannen op deze waarden.  

 

KuiperCompagnons heeft het Natuur-Wetenschappelijk Centrum (NWC) opdracht ge-

geven om voor het plangebied in Oude-Tonge vleermuisonderzoek uit te voeren en om 

te adviseren in het kader van de relevante natuurwetgeving.  
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Figuur 1: Ligging plangebied (rood omcirkeld) in de omgeving 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Begrenzing plangebied (rood omlijnd) 

                    Bron kaartmateriaal: Google Earth 
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2.      Gebiedsbeschrijving en plannen 

 

 Gebiedsbeschrijving 

Het plangebied ligt op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee aan de zuidwes-

telijke kant van Oude-Tonge (figuur 1). In het noorden wordt het gebied begrensd door 

de Oudelandsedijk. Aan de oostzijde vormen de tuinen en de bebouwing aan de Mo-

lenweg en Molenstraat de grens. In het zuiden en het westen worden de grenzen van 

het plangebied gevormd door watergangen, bebouwing en weilanden (figuur 2).   

Momenteel is het plangebied in particulier bezit en wordt het o.a. gebruikt als caravan-

stalling. De bebouwing binnen het plangebied bestaat uit een woning met een aan-

bouw met daarachter een grote schuur. Verder staan er nog enkele schuren en con-

tainers.  

  

Beschermde gebieden 

Het plangebied ligt niet binnen de invloedssfeer van een Natura 2000-gebied of ander 

natuurgebied dat onder bescherming van de Natuurbeschermingswet 1998 valt (figuur 

3). Om deze reden is het uitvoeren van een zogenaamde habitattoets niet nodig.  

 

 
Figuur 3: Ligging plangebied (rode cirkel) ten opzichte van Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak 

Bron: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx 

 

Daarnaast maakt het plangebied geen deel uit van de EHS (figuur 4), waardoor toet-

sing aan de wet- en regelgeving omtrent de EHS niet nodig is: als gevolg van de voor-

genomen plannen gaat geen oppervlakte aan EHS-gebied verloren.  

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx
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Figuur 4: Ligging plangebied (rode cirkel) ten opzichte van de EAHS (groen) 

Bron: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx 

  

 

Voorgenomen plannen 

Binnen het plangebied zal in ieder geval een nieuwe woning gerealiseerd worden. De 

precieze locatie waar deze woning gebouwd zal worden, is weergegeven in figuur 5.  

Om deze woning te kunnen realiseren, zal de bestaande bebouwing gesloopt moeten 

worden (‘Ruimte voor Ruimte’).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: De rode lijnen ge-

ven de bouwvlakken weer 

waarop nieuwe bebouwing 

gerealiseerd zal worden. 

 

Bron: KuiperCompagnons,  

2014 

            

 

 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx
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3.      Wettelijk kader Flora- en faunawet 

 

Een groot deel van de inheemse dier- en plantensoorten wordt in ons land beschermd 

door de Flora- en faunawet (2002). Deze wet bevat een aantal verbodsbepalingen, 

waarvan vooral artikel 8 t/m 13 van belang zijn in het kader van flora- en fauna-

onderzoek (tekstvak 1 op de volgende pagina). Deze verbodsbepalingen gelden overal 

in Nederland, ongeacht het type of de omvang van de werkzaamheden of activiteiten 

die uitgevoerd worden. De bepalingen van deze wet kunnen daarom van invloed zijn 

op ruimtelijke ingrepen, zoals het aanleggen van infrastructuur, het slopen en reali-

seren van bebouwing, het uitbreiden van industriegebieden, en het kappen van bomen. 

Bij dergelijke (ruimtelijke) activiteiten moet op basis van de Flora- en faunawet en in het 

kader van het zorgvuldigheidsbeginsel en het voorzorgsbeginsel (Algemene Wet Be-

stuursrecht) een toetsing plaatsvinden. Deze toetsing moet de volgende onderdelen 

bevatten: 

 Inventarisatie van wettelijk strikt beschermde flora- en faunasoorten in het plan-

gebied en binnen de invloedssfeer van de activiteit of het plangebied: 

 Inventarisatie/beoordeling van (significant) nadelige effecten op deze bescherm-

de soorten en hun habitat (zowel binnen het plangebied als binnen de invloeds-

sfeer van het plangebied), als gevolg van de activiteit: 

 Indien nodig een opname van maatregelen die de negatieve effecten op de be-

schermde soorten en hun leefgebieden mitigeren en/of compenseren. 

 

Sinds 2005 zijn de beschermde soorten uit de Flora- en faunawet verdeeld in drie 

groepen, die middels de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), artikel 75, onder-

gebracht zijn in drie tabellen (bijlage 1): 

 

Tabel 1: Algemene soorten 

Voor deze soorten geldt een vrijstelling. Indien deze soorten in of binnen de invloeds-

sfeer van het plangebied voorkomen, hoeft geen ontheffing van verbodsbepalingen uit 

de Flora- en faunawet aangevraagd te worden. Wel dient de zorgplicht in acht geno-

men te worden. 

 

Tabel 2: Overige soorten  

Wanneer een door het ministerie goedgekeurde gedragscode van toepassing is op de 

activiteit, geldt een vrijstelling voor deze soorten. Indien deze soorten in of binnen de 

invloedssfeer van het plangebied voorkomen, hoeft geen ontheffing van verbods-

bepalingen uit de Flora- en faunawet aangevraagd te worden. Wel moeten de acti-

viteiten aantoonbaar uitgevoerd worden zoals in de gedragscode beschreven staat. 

Tevens geldt de zorgplicht. 
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Indien er geen goedgekeurde gedragscode van toepassing is op de activiteit of het niet 

mogelijk is om volgens een dergelijke gedragscode te werken, dient bij overtreding van 

verbodsbepalingen een ontheffing aangevraagd te worden. 

 

Tekstvak 1: Verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten: 

‐ In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en/of 

verblijfplaats aangetast door de activiteit? 

‐ Is er sprake van verstoring van de vaste voortplantings-, rust- en/of verblijf-

plaats? 

‐ Komt de gunstige staat van instandhouding van de soorten in gevaar? 

 

 Soorten van Tabel 3: Soorten bijlage 1 AMvB/ bijlage IV Habitatrichtlijn (HRL) 

Bij overtreding van verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet, dient een ontheffing 

aangevraagd te worden op grond van een wettelijk belang uit artikel 2 van het Besluit 

vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (soorten bijlage 1 AMvB) of uit de Ha-

bitatrichtlijn (soorten bijlage IV HRL).  

  

 

Artikel 8 t/m 13 van de Flora- en faunawet: 

 

Artikel 8: Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse soort, te pluk-

ken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of 

op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

 

Artikel 9: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te do-

den, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

 

Artikel 10: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzet-

telijk te verontrusten. 

 

Artikel 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantingsplaatsen of vaste rust- of 

verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadi-

gen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 

 

Artikel 12: Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse dier-

soort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

 

Artikel 13: Het is verboden planten of producten van planten, of dieren dan wel eieren, nesten 

of producten van dieren, behorende tot een beschermde inheemse of beschermde uitheemse 

plantensoort onderscheidenlijk een beschermde inheemse of uitheemse diersoort, te vervoe-

ren, ten vervoer aan te bieden, af te leveren, te gebruiken voor commercieel gewin of binnen 

of buiten het grondgebied van Nederland te brengen of onder zich te hebben. 
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Deze belangen zijn: 

‐ Bescherming van flora en fauna (b) 

‐ Volksgezondheid of openbare veiligheid (d) 

‐ Dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten (e) 

‐ Werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting/ontwikkeling (j) 

 

 De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten: 

‐ In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en/of 

verblijfplaats aangetast door de activiteit? 

‐ Is er sprake van verstoring van de vaste voortplantings-, rust- en/of verblijf-

plaats?  

‐ Is er een wettelijk belang (belang b, d, e of j)? 

‐ Is er een andere bevredigende oplossing? 

‐ Komt de gunstige staat van instandhouding van de soorten in gevaar? 

 

Bij de aanvraag van een ontheffing Flora- en faunawet zijn een activiteitenplan en, in 

sommige gevallen, een compensatieplan noodzakelijk. Hierin staan de bevindingen 

uit de flora- en faunatoets kort vermeld en worden maatregelen beschreven die uitge-

voerd zullen worden om ervoor te zorgen dat de beschermde soorten in en binnen de 

invloedssfeer van het plangebied duurzaam in stand gehouden zullen wor-den. 
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4. Methode 

 

Vleermuizen 

Bij vleermuizen en vogels met een vaste verblijfplaats zijn, behalve de dieren zelf, ook 

de verblijfplaatsen, de vliegroutes en het jachtgebied beschermd. Het gebied, inclusief 

te verdwijnen bomen zijn daarom beoordeeld op geschiktheid als verblijfplaats, vlieg-

route en/of jachtgebied voor vleermuizen en als vaste verblijfplaats voor vogels. Hier-

toe is een zogenaamd geschiktheidsonderzoek uitgevoerd op basis van het vleermuis-

protocol. Het vleermuisprotocol is sinds mei 2009 vastgesteld.  Het protocol, dat is op-

gesteld door het Netwerk Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging VZZ, in overleg 

met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de Gegevensautoriteit Natuur (GaN), dient 

als leidraad voor het bepalen hoe en hoe vaak geïnventariseerd moet worden om te 

voldoen aan de Flora- en faunawet.  

 

Bovenstaande houdt in dat middels o.a. de onderstaande vragenlijst beoordeeld isof 

de aanwezige objecten geschikt zijn voor vleermuizen. De algemene vragenlijst is op-

gesteld voor alle mogelijke habitats voor vleermuizen.  

 

1. Dikke bomen 

Is in of grenzend aan het plangebied één (of meerdere) dikke boom (doorsnede glo-

baal > 3 dm op borsthoogte) aanwezig?  

 

a. Zijn holtes, spleten, scheuren, losse bast uit te sluiten? 

b. Maakt de boom (of bomen) deel uit van een mogelijke route/verbinding? 

c. Vormt de boom (of bomen) mogelijk foerageergebied? 

d.  Vormt de boom beschutting van een naastgelegen foerageergebied? 

 

2. Opgaande gewassen 

Is op of grenzend aan het plangebied één (of meerdere) dunne boom (doorsnede glo-

baal < 3 dm) (borsthoogte) en/of struiken/gewassen > 1,5 meter aanwezig? 

 

a. Maken de struiken, gewassen, boom (bomen) deel uit van een mogelijke rou-

te/verbinding (lijnelement)? 

b. Zijn er zichtbare holtes, spleten, scheuren, losse bast in de boom (bomen)? 

c. Vormt het opgaand groen mogelijk foerageergebied (met name kleinschalig  

gebied of parkachtige omgeving)? 

d.  Vormen de opgaande gewassen een beschutting van een naastgelegen foera-

geergebied? 

 

3. Open water 

Is er open water aanwezig? 
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a. Is er water? 

b. Is er water in tenminste iets besloten gebied?  

c. Is er water in open gebied? 

d. Heeft het water een mogelijk essentiële functie als drinkwater? 

 

4. Open gebied 

Is er open gebied (> 1 ha)? 

 

a. Bestaat het plangebied uit moeras, grasland, akker of anderszins (denk bij < 

500 meter van water breder dan 2 meter extra aan Meervleermuis)? 

 

5.  Gebouwen 

Zijn er gebouwen aanwezig? 

 

a. Biedt het gebouw(en) mogelijk winter-, kraam-, zomer- en paarverblijfplaatsen 

voor vleermuizen (denk hierbij aan spouwmuur, dakpannen, kelders, luiken 

aan de muur,  gevelbekleding, zolders, daklagen, kruipruimtes et cetera)?  

b. Zijn er sporen van aanwezigheid, poepsporen, keutels, vraatsporen en derge-

lijke? 

c. Mogelijk foerageergebied? 

 

Kort samengevat houdt het protocol in dat als uit een geschiktheidsonderzoek blijkt 

dat een gebouw, boom of gebied geschikt is als kraamplaats, zomerverblijfplaats, 

paarverblijf, winterverblijfplaats, jachtgebied er tweemaal in de kraam/zomerperiode 

(half mei-half juli), en tweemaal in de zomer/paarperiode (half augustus-begin oktober) 

bij een geschikt object onderzoek plaats moet vinden. Het aantal bezoeken dat in ie-

der geval nodig is om verblijfplaatsen, jachtgebieden en vliegroutes in kaart te bren-

gen, is vier. Het onderzoek vindt plaats in de periode half mei-eind september/begin 

oktober. Voor onderzoek naar vliegroute en jachtgebied zijn twee bezoeken (een in de 

kraam/zomerperiode, tussen (1 april) 15 april en 1 oktober (15 november), en een in 

de zomer/paarperiode, tussen 1 augustus en 1 oktober) nodig. 

 

De inventarisaties zijn op 26 mei 2014, 30 juni 2014, 28 augustus 2014 en 22 sep-

tember 2014 uitgevoerd door minimaal twee medewerkers van het NWC. De tempera-

tuur tijdens de veldbezoeken bedroeg 150C (26 mei), 150 C (30 juni), 170 C (28 augus-

tus) en 150 C (22 september). Tijdens de inventarisatie in mei was het vrijwel geheel 

bewolkt en was er sprake van matige wind (windkracht 4). Op 30 juni was het helder 

en windstil. Tijdens het veldbezoek in augustus was het nauwelijks bewolkt (2/8) en 

stond er een zwakke wind (windkracht 2). In september was het tijdens de inventarisa-

tie geheel bewolkt en stond er een zwakke wind (windkracht 2). 
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5.      Resultaten  

 

Vleermuizen 

Er werden tijdens het onderzoek drie soorten vleermuizen waargenomen, namelijk; 

de Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), de Ruige dwergvleermuis (Pi-

pistrellus nathusii) en de Laatvlieger (Eptesicus serotinus). De dieren foerageren aan 

de randen van het plangebied waar opgaande vegetatie aanwezig is.  

 

Op locatie A (in de te behouden woning) is tijdens een van de bezoeken in de kraam-

periode een uitvliegende Gewone dwergvleermuis waargenomen. Tijdens de paarpe-

riode werden op deze locatie 2 invliegende gewone dwergvleermuizen waargenomen. 

Het ziet er naar uit dat hier een mannetje huist dat de verblijfplaats tijdens de paarpe-

riode als paarplaats gebruikt en de rest van het seizoen solitair leeft. 

 

Op locatie B (in de grote schuur achter de woning) is een paarplaats van een Gewone 

dwergvleermuis aanwezig. Hier werd tijdens het onderzoek een mannetje waargeno-

men die meerdere (5) vrouwtjes op bezoek kreeg om te paren. 
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De containers die zullen verdwijnen ten behoeve van de voorgenomen plannen vor-

men geen geschikte vaste verblijfplaatsen voor vleermuizen. Dit omdat beide op-

stallen niet over geschikte, donkere ruimtes beschikken waarin of waarachter vleer-

muizen zich kunnen schuilhouden. Bovendien worden containers gemaakt van plaat-

staal en zijn ze enkelwandig: door deze materialen en de enkele wanden is het kli-

maat binnenin de containers over het algemeen niet stabiel genoeg voor vleermuizen.  

 

Verder werd tijdens het veldbezoek vastgesteld dat er geen belangrijke vliegroutes 

binnen of op de grenzen van het plangebied aanwezig zijn.  
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6. Effecten, verplichtingen en aanbevelingen 
 

Vleermuizen  

 Binnen het plangebied zijn twee verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig. Indien de 

gebouwen waar deze verblijfplaatsen zich in bevinden zullen verdwijnen of verstoord 

worden, dient er een ontheffing aangevraagd te worden en moeten de betreffende 

verblijfplaatsen gecompenseerd worden. In het onderhavige geval zal een ontheffing 

verleend worden mits de voorgestelde compensatie ook daadwerkelijk uitgevoerd 

wordt. Indien de verblijfplaatsen behouden blijven en er geen verstoring plaatsvindt, 

hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden omdat er geen verbodsbepalingen 

overtreden worden.  

 

 

De uitspraken van de Raad van State van de afgelopen twee jaar betekenen dat waar voor-

heen in de “positieve afwijzingspraktijk” verblijfplaatsen van al dan niet jaarrond beschermde 

vogels, vleermuizen en andere dieren nog zonder ontheffing mochten worden aangetast, 

mits de functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaatsen behouden zouden blijven vanwe-

ge bijvoorbeeld gelijktijdige mitigerende (compensatie)maatregelen als verplaatsen van ver-

blijfplaatsen naar of bieden van alternatieve nestplaatsen in naastgelegen geschikt gebied 

(nieuw leefgebied), dit nu niet meer opgaat. Met dergelijke maatregelen wordt namelijk al dan 

niet tijdelijke verstoring en dus overtreding van de Ffw toch niet voorkomen en zou dus vol-

gens de Raad van State wel degelijk een ontheffing noodzakelijk zijn. 

 

Er moet nu veel concreter worden beoordeeld of overtreding van de verboden in artikel 8 -12 

Ffw plaatsvindt door bijvoorbeeld verstoring van verblijfplaatsen. Zo ja, dan is simpelweg een 

ontheffing nodig. Mitigerende maatregelen zoals het niet kappen van bomen met verblijf-

plaatsen voldoen wel, want daardoor vindt immers geen verstoring van verblijfplaatsen 

plaats. Wordt daarbij echter desondanks het leefgebied (niet de verblijfplaatsen) van be-

schermde flora en fauna in het projectgebied verstoord dan is er mogelijk toch sprake van 

een overtreding van de Ffw waar een ontheffing voor nodig is. 

Een en ander houdt in dat weliswaar nog steeds het  “positieve afwijzing”-beleid kan worden 

toegepast, maar dat van de noodzakelijke mitigerende maatregelen tijdig duidelijk moet zijn 

dat deze daadwerkelijk overtreding van de Ffw voorkómen. Concreet betekent dit dat ruim 

voor de feitelijke uitvoering van het project duidelijk moet zijn welke mitigerende maatregelen 

nodig zijn en ook wanneer deze maatregelen moeten worden uitgevoerd. Daarmee kan veel 

tijd en visie zijn gemoeid, denk bijvoorbeeld aan het bieden van alternatieve verblijflocaties 

en leefgebieden met het oog op vrijwillige verhuizing van de desbetreffende diersoorten. Er 

dient dan ook wel aangetoond te moeten worden dat de dieren daadwerkelijk verhuisd zijn 

en de bestaande verblijfplaatsen niet meer in gebruik zijn. Pas als hiervan sprake is en be-

wezen is dat er geen verbodsbepalingen overtreden worden, mag zonder ontheffing gewerkt 

worden. Overigens houdt de “positieve afwijzing” in dat er een ontheffing aangevraagd wordt 

en dat het ministerie deze afwijst omdat er voldoende maatregelen genomen worden waar-

door er geen verbodsbepalingen overtreden worden. 
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Volgens de plannen worden de aangetroffen verblijfplaatsen zowel verstoord (locatie 

A en B) als vernietigd (locatie B). Er mag immers pas nieuwbouw gepleegd worden 

als de bestaande bebouwing verwijderd is (‘ruimte voor ruimte’). Dat betekent dat er 

verstoring op zal treden in zowel de aanlegfase als in de gebruiksfase en dat er spra-

ke is van vernietiging. Maatregelen die genomen moeten worden om verstoring en 

aantasting van de verblijfplaatsen te voorkomen hebben te maken met o.a.;  

- periode waarin gewerkt wordt (in ieder geval niet in de paarperiode en begin van 

de winter voor de verblijfplaats in de schuur); 

- verlichting (niet in de avond en nacht verlichten en ervoor zorgen dat de verblijf-

plaats en de directe omgeving onverlicht blijven danwel gebruikmaken van spe-

ciale armaturen en verlichting) (zie bijlage 4); 

- zeer ruim van tevoren alternatieve verblijfplaatsen aanbieden zodat de dieren 

vrijwillig naar die nieuwe verblijfplaatsen zullen verhuizen en voordat de verblijf-

plaatsen zullen verdwijnen monitoren of de nieuwe in gebruik zijn en de bestaan-

de verlaten zijn; 

- nieuwe verblijfplaatsen zijn inpandige voorzieningen* bijvoorbeeld in de nieuw-

bouw; 

- indien er geheid wordt, trillingen voorkomen door te boren in plaats van te trillen. 

 

* Inpandige voorzieningen; 

 

De aangetroffen vleermuissoorten maken gedurende een deel van het jaar gebruik 

van spouwmuren, dakbeschot en andere nauwe spleetvormige ruimten in boven-

grondse gebouwen. Voor wat betreft de te nemen maatregelen komt het er meestal 

op neer dat in de buitenmuur of spouw vleermuiskasten worden ingemetseld. Deze 

kasten zijn dan als eenheid gescheiden van de constructie van het gebouw.  

 

          
 

   Enkele voorbeelden van inpandige voorzieningen voor vleermuizen Bron: Schwegler 
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Ze bevinden zich weliswaar in het gebouw, maar bieden een duidelijk afgekaderde 

plek voor de vleermuizen. Doordat ze in een grotere massa zijn opgenomen zijn in-

bouwvoorzieningen redelijk stabiel van temperatuur en daarmee uitermate geschikt 

als kraam- en winterverblijfplaatsen. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in en-

kele verschillende soorten verblijfplaatsen, te weten; prefab inbouwvoorzieningen en 

kraamverblijfplaatsen.  

 

 

 

            

 

Doorsnede Ingemetselde vleermuisvoorzieningen Tekening: Esmeralda v.d. Keur 

 

 

 

Prefab inbouwvoorzieningen zijn meestal houtbetonnen of keramische vleermuiskas-

ten die in een muur worden ingemetseld. Deze inmetselvoorzieningen zijn 20-35 cm 

cm breed en 20-60 cm hoog. Dit is groot genoeg voor paarverblijfplaatsen en zomer-

verblijfplaatsen tot 20 dieren, maar over het algemeen te klein voor kraamverblijf-

plaatsen.  
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Bron: Schwegler 

 

 

                                           
 

Buitenaanzicht gebouw met inpandige vleermuisvoorziening. Bron: Schwegler 

 

Kraamverblijfplaatsen moeten een stabiele temperatuur maar ook voldoende verschil-

len in microklimaat hebben. Als een kraamvoorziening in een spouw ingebouwd wordt 

moet dus rekening gehouden worden met een relatief groot verblijf. Dit kan gereali-

seerd worden door bestaande prefab kasten te stapelen (en daarmee te schakelen). 

Schakelen in de hoogte levert meer verschillende microklimaten op en is daarom 

gunstiger dan schakelen in de breedte. Dat geldt ook voor schakelen om de hoek van 

een muur zodat de kast op verschillende zijde van het gebouw geëxposeerd is. Gun-

stig is dan de zuid- en westzijde van een gebouw. Er zijn nog geen grote prefab in-

bouwkasten op de markt voor kraam- of winterverblijfplaatsen. Meestal worden op 

maat gemaakte kasten in de spouw ingebouwd, achter de buitenmuur. Deze kasten 

zijn meestal van hout. Om in verschillende microklimaten te voorzien bestaan ze 

meestal uit meerdere gelaagde compartimenten. 

 



Vleermuizen aan de Oudelandsedijk 34 in Oude-Tonge 

 

 

 
21 

Bij het inmetselen van een vleermuiskast is er in de spouw soms minder ruimte voor 

isolatiemateriaal. Dat hoeft niet ten koste te gaan van de isolatiewaarde van de 

spouw. Houten en houtbetonnen vleermuiskasten kunnen zelf bijdragen aan de isola-

tiewaarde. Bovendien kan tussen de kast en de binnenmuur (binnenspouwblad) ma-

teriaal met een hogere isolatiewaarde worden aangebracht. Daarmee wordt het ont-

staan van een koudebrug voorkomen. 

Voor inbouwkasten geldt dat deze het beste op een op het zuiden tot westen gesitu-

eerde muur ingebouwd worden. Omdat vleermuizen hun uitwerpselen gewoon laten 

vallen moet bij het ophangen en inbouwen van vleermuiskasten voor een goede 

mestafvoer gezorgd worden. Verbind daarvoor de bodem van de kast diagonaal met 

de uitvliegopening. De uitwerpselen rollen dan gewoon naar buiten. In een grote ge-

ventileerde ruimte (zoals een open spouwmuur) leveren uitwerpselen meestal geen 

problemen op. Het droogt snel uit en is geurloos. 

 

Voorzieningen onder het dak 

Vleermuizen verblijven ook regelmatig in spleetvormige ruimten in het dak; onder de 

dakpannen of tussen houtlagen in het dak. Sommige soorten, zoals laatvliegers zitten 

zelfs voornamelijk in dergelijke daklagen. Bij moderne gebouwen met een hellend dak 

bevinden zich in het dak nog maar weinig ruimten die kunnen dienen als verblijf-

plaats. Het geschikt maken van een dak betekent dan het aanbrengen van een extra 

spleetvormige ruimte waarin vleermuizen kunnen wegkruipen. Deze kan zich boven 

of onder het dakbeschot bevinden. Creëer mogelijkheden aan meerdere zijden van 

het dak en zorg voor goed bereikbare invliegopeningen. De toegang tot deze dakla-

gen kan aan de zijkant van het dak lopen via de gevelpannen of de windveer, en aan 

de onderkant via de daklijst of de muurplaat. Alleen bij daken met een hellingshoek 

van meer dan 60% kunnen ook vleermuispannen of gierzwaluwpannen als toegang 

dienen.  

 

Voorzieningen tegen het gebouw 

Er kunnen ook voorzieningen tegen het gebouw gerealiseerd worden. Vleermuiskas-

ten die aan een gebouw hangen zijn echter moeilijk geschikt te maken als kraam- of 

winterverblijfplaatsen.  Er kan onderscheid gemaakt worden tussen kleine vleermuis-

kasten en grote vleermuiskasten. 
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Zorgplicht 

Tenslotte geldt voor alle plant- en diersoorten (ook de onbeschermde) de zorgplicht 

die in artikel 2 van de Flora- en faunawet voorgeschreven wordt. Deze houdt in dat 

mogelijke nadelige gevolgen voor planten en dieren, voor zover redelijk, zoveel mo-

gelijk vermeden moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld door een Egel (Erinaceus euro-

paeus) die zich op het werkterrein bevindt te verplaatsen voordat gestart wordt met 

de werkzaamheden. Hiervoor is eerst een inspectie van het werkterrein nodig.  

   

  

 

 

 

 

Kort samengevat:  

De uitvliegopeningen van de voorzieningen voor vleermuizen bevinden zich mini-

maal 3 meter boven de grond. Invliegopeningen moeten zich niet vlak boven of 

naast ramen en deuren bevinden. Voorzieningen voor kraamkolonies worden in ’s 

middags door de zon beschenen muren (zuiden-westen) ingemetseld. Ook kasten 

die tegen de gevel aan geplaatst worden, moeten aan deze voorwaarden voldoen. 

Takken of andere obstakels op minder dan 2 meter afstand kunnen het uit- en in-

vliegen belemmeren. Houdt de omgeving van de invliegopening donker.  

 



 

 

Bijlage 1: Tabellen soorten Flora- en faunawet 

 

 

Tabel 1: Algemene soorten 

 

Voor deze soorten geldt een vrijstelling. Er hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet 

aangevraagd te worden, maar wel moet de zorgplicht worden nagekomen. 

 

 

  Zoogdieren 

 Aardmuis    Microtus agrestis 

 Bosmuis    Apodemus sylvaticus 

 Bunzing    Mustela putorius 

 Dwergmuis    Micromys minutus 

 Dwergspitsmuis    Sorex minutus 

 Egel     Erinaceus europaeus 

 Gewone bosspitsmuis   Sorex araneus 

 Haas     Lepus europaeus 

 Hermelijn    Mustela erminea 

 Huisspitsmuis    Crocidura russula 

 Konijn     Oryctolagus cuniculus 

 Ondergrondse woelmuis  Microtus subterraneus 

 Ree     Capreolus capreolus 

 Rosse woelmuis   Clethrionomys glareolus 

 Tweekleurige bosspitsmuis  Sorex coronatus 

 Veldmuis    Microtus arvalis 

 Vos     Vulpes vulpes 

 Wezel     Mustela nivalis 

 Woelrat     Arvicola terrestris 

 

 Reptielen en amfibieën 

 Bruine kikker    Rana temporaria 

 Gewone pad    Bufo bufo 

 Kleine watersalamander  Lissotriton vulgaris 

 Meerkikker    Pelophylax ridibundus 

 Middelste groene kikker   Pelophylax klepton esculentus 

 

 Mieren 

 Behaarde bosmier   Formica rufa 

 Kale bosmier    Formica polyctena 

 Stronkmier    Formica truncorum 

 Zwartrugbosmier   Formica pratensis 

 



 

 

Vervolg tabel 1: Algemene soorten 

 

 

 Slakken 

 Wijngaardslak    Helix pomatia 

 

 Vaatplanten 

 Aardaker    Lathyrus tuberosus 

 Akkerklokje    Campanula rapunculoides 

 Brede wespenorchis   Epipactis helleborine 

 Breed klokje    Campanula latifolia 

 Gewone dotterbloem   Caltha palustris ssp. palustris 

 Gewone vogelmelk   Ornithogalum umbellatum 

 Grasklokje    Campanula rotundifolia 

 Grote kaardenbol   Dipsacus fullonum 

 Kleine maagdenpalm   Vinca minor 

 Knikkende vogelmelk   Ornithogalum nutans 

 Koningsvaren    Osmunda regalis 

 Slanke sleutelbloem   Primula elatior 

 Zwanenbloem    Butomus umbellatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 2: Overige soorten 

 

Als een goedgekeurde gedragscode van toepassing is op de activiteiten geldt een vrijstelling. Er 

hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet aangevraagd te worden, maar de activiteiten 

moeten aantoonbaar worden uitgevoerd zoals in de gedragscode staat. Tevens geldt de zorg-

plicht. 

 

Als niet gewerkt kan worden volgens een goedgekeurde gedragscode, maar wel maatregelen 

genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en ver-

blijfplaats te garanderen, hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet aangevraagd te wor-

den. Om zeker te weten of de mitigerende maatregelen voldoende zijn en er inderdaad geen 

ontheffing nodig is, kan een ontheffing aangevraagd worden om de maatregelen (goed) te laten 

keuren. 

 

Als niet gewerkt kan worden volgens een goedgekeurde gedragscode en geen maatregelen 

genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en/of rust- en verblijf-

plaats te garanderen, dient een ontheffing aangevraagd te worden. De aanvraag wordt beoor-

deeld op de volgende punten: 

  In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en/of verblijfplaats 

aangetast door de activiteiten? 

  Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar? 

 

  

 Zoogdieren 

 Damhert    Cervus dama 

 Edelhert    Cervus elaphus 

 Eekhoorn    Sciurus vulgaris 

 Grijze zeehond    Halichoerus grypus 

 Grote bosmuis    Apodemus flavicollis 

 Steenmarter    Martes foina 

 Wild zwijn    Sus scrofa 

 

 Reptielen en amfibieën 

 Alpenwatersalamander   Mesotriton alpestris 

 Levendbarende hagedis  Zootoca vivipara 

 

 Dagvlinders 

 Moerasparelmoervlinder  Euphydryas aurinia 

 Vals heideblauwtje   Lycaeides idas 

 

 Vissen 

 Kleine modderkruiper   Cobitis taenia 

 Meerval    Silurus glanis 

 Rivierdonderpad   Cottus perifretum  

 

  

 



 

 

Vervolg tabel 2: Overige soorten 

 

 

 Vaatplanten 

 Aangebrande orchis   Neotinea ustulata 

 Aapjesorchis    Orchis simia 

 Beenbreek    Narthecium ossifragum 

 Bergklokje    Campanula rhomboidalis 

 Bergnachtorchis   Platanthera chlorantha 

 Bijenorchis    Ophrys apifera 

 Blaasvaren    Cystopteris fragilis 

 Blauwe zeedistel   Eryngium maritimum 

 Bleek bosvogeltje   Cephalantera damasonium 

 Bokkenorchis    Himantoglossum hircinum 

 Brede orchis    Dactylorhiza majalis majalis  

 Bruinrode wespenorchis  Epipactis atrorubens 

 Daslook    Allium ursinum  

 Dennenorchis    Goodyera repens 

 Duitse gentiaan    Gentianella germanica 

 Franjegentiaan    Gentianopsis ciliata 

 Geelgroene wespenorchis  Epipactis muelleri 

 Gele helmbloem   Pseudofumaria lutea 

 Gevlekte orchis    Dactylorhiza maculata 

 Groene nachtorchis   Dactylorhiza viridis 

 Groensteel    Asplenium viride 

 Grote keverorchis   Neottia ovata 

 Grote muggenorchis   Gymnadenia conopsea 

 Gulden sleutelbloem   Primula veris 

 Harlekijn    Anacamptis morio 

 Herfstschroeforchis   Spiranthes spiralis 

 Herfsttijloos    Colchicum autumnale 

 Hondskruid    Anacamptis pyramidalis 

 Honingorchis    Herminium monorchis 

 Jeneverbes    Juniperus communis 

 Klein glaskruid    Parietaria judaica 

 Kleine keverorchis   Neottia cordata 

 Kleine zonnedauw   Drosera intermedia 

 Klokjesgentiaan    Gentiana pneumonanthe 

 Kluwenklokje    Campanula glomerata 

 Koraalwortel    Corallorrhiza trifida 

 Kruisbladgentiaan   Gentiana cruciata  

 Lange ereprijs    Veronica longifola  

 Lange zonnedauw   Drosera anglica 

 Mannetjesorchis   Orchis mascula 

 

  

 



 

 

Vervolg tabel 2: Overige soorten 

 

  

 Maretak    Viscum album 

 Moeraswespenorchis   Epipactis palustris 

 Muurbloem    Erysimum cheiri 

 Parnassia    Parnassia palustris 

 Pijlscheefkelk    Arabis hirsuta sagittata 

 Poppenorchis    Orchis anthropophora 

 Prachtklokje    Campanula persicifolia 

 Purperorchis    Orchis purpurea 

 Rapunzelklokje    Campanula rapunculus 

 Rechte driehoeksvaren   Gymnocarpium robertianum 

 Rietorchis    Dactylorhiza majalis praetermissa 

 Ronde zonnedauw   Drosera rotundifolia 

 Rood bosvogeltje   Cephalanthera rubra  

 Ruig klokje    Campanula trachelium 

 Schubvaren    Asplenium ceterach 

 Slanke gentiaan   Gentianella amarella   

 Soldaatje    Orchis militaris 

 Spaanse ruiter    Cirsium dissectum 

 Spindotterbloem   Caltha palustris araneosa 

 Steenanjer    Dianthus deltoides 

 Steenbreekvaren   Asplenium trichomanes 

 Stengelloze sleutelbloem  Primula vulgaris 

 Stengelomvattend havikskruid  Hieracium amplexicaule 

 Stijf hardgras    Catapodium rigidum 

 Tongvaren    Asplenium scolopendrium 

 Valkruid    Arnica montana 

 Veenmosorchis    Hammarbya paludosa 

 Veldgentiaan    Gentianella campestris 

 Veldsalie    Salvia pratensis 

 Vleeskleurige orchis   Dactylorhiza incarnata 

 Vliegenorchis    Ophrys insectifera 

 Vogelnestje    Neottia nidus-avis 

 Voorjaarsadonis   Adonis vernalis 

 Wantsenorchis    Anacamptis coriophora 

 Waterdrieblad    Menyanthes trifoliata 

 Weideklokje    Campanula patula 

 Welriekende nachtorchis  Platanthera bifolia 

 Wilde gagel    Myrica gale 

 Wilde kievitsbloem   Fritillaria meleagris 

 Wilde marjolein    Origanum vulgare 

 Wit bosvogeltje    Cephalanthera longifolia 

 Witte muggenorchis   Pseudorchis albida 

 

 



 

 

Vervolg tabel 2: Overige soorten 

 

 

 Zinkviooltje    Viola lutea calaminaria 

 Zomerklokje    Leucojum aestivum 

 Zwartsteel    Asplenium adiantum-nigrum 

 

 Kevers 

 Vliegend hert    Lucanus cervus 

 

 Kreeftachtigen 

 Rivierkreeft    Astacus astacus 

 

 



 

 

Soorten van Tabel 3: Soorten bijlage 1 AMvB/ bijlage IV HRL 

 

Als maatregelen genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en/of 

vaste rust- en verblijfplaats te garanderen, hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet 

aangevraagd te worden. Om zeker te weten of de mitigerende maatregelen voldoende zijn en 

er inderdaad geen ontheffing nodig is, kan een ontheffing aangevraagd worden om de maatre-

gelen (goed) te laten keuren. 

Als geen maatregelen genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- 

en/of rust- en verblijfplaats te garanderen, dient een ontheffing aangevraagd te worden op 

grond van een wettelijk belang uit artikel 2 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plan-

tensoorten (soorten bijlage 1 AMvB) of uit de Habitatrichtlijn (soorten bijlage IV HRL).  

 

Deze belangen zijn: 

  Bescherming van flora en fauna (b) 

  Volksgezondheid of openbare veiligheid (d) 

  Dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale  

    of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten (e) 

  En alléén voor soorten van bijlage 1 AMvB: 

  Uitvoering werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (j) 

 

De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten: 

  In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en/of  

verblijfplaats aangetast door de activiteiten? 

  Is er een wettelijk belang (belang b, d, e of j)? 

  Is er een bevredigende oplossing? 

  Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar? 

 

 

 Soorten bijlage 1 AMvB: 

 

 Zoogdieren 

 Boommarter    Martes martes  

 Das     Meles meles 

 Eikelmuis    Eliomys quercinus 

 Gewone zeehond   Phoca vitulina 

 Veldspitsmuis    Crocidura leucodon 

 Waterspitsmuis    Neomys fodiens 

 

 Reptielen en amfibieën 

 Adder     Vipera berus 

 Hazelworm    Anguis fragilis 

 Ringslang    Natrix natrix 

 Vinpootsalamander   Lissotriton helveticus 

 Vuursalamander   Salamandra salamandra 

 

 

 



 

 

Vervolg tabel 3: Soorten bijlage 1 AMvB/ bijlage IV HRL 

 

 

 Vervolg soorten bijlage 1 AMvB: 

  

 Vissen 

 Beekprik    Lampetra planeri 

 Bittervoorn    Rhodeus amarus 

 Elrits     Phoxinus phoxinus 

 Gestippelde alver   Alburnoides bipunctatus 

 Grote modderkruiper   Misgurnus fossilis  

 Rivierprik    Lampetra fluviatilis 

   

 Dagvlinders 

 Bruin dikkopje    Erynnis tages 

 Dwergblauwtje    Cupido minimus 

 Dwergdikkopje    Thymelicus acteon 

 Groot geaderd witje   Aporia crataegi 

 Grote ijsvogelvlinder   Limenitis populi 

 Heideblauwtje    Plebeius argus 

 Iepenpage    Satyrium w-album 

 Kalkgraslanddikkopje   Spialia sertorius 

 Keizersmantel    Argynnis paphia 

 Klaverblauwtje    Polyommatus semiargus 

 Purperstreepparelmoervlinder  Brenthis ino 

 Rode vuurvlinder   Lycaena hippothoe 

 Rouwmantel    Nymphalis antiopa 

 Tweekleurig hooibeestje  Coenonympha arcania 

 Veenbesparelmoervlinder  Euphydryas aurinia 

 Veenhooibeestje   Coenonympha tullia 

 Veldparelmoervlinder   Melitaea cinxia 

 Woudparelmoervlinder   Melitaea diamina 

 Zilvervlek    Bolaria euphrosyne 

 

 Vaatplanten 

 Groot zeegras    Zostera marina 

 

 Soorten bijlage IV HRL: 

 

 Zoogdieren 

 Bechsteins vleermuis   Myotis bechsteinii 

 Bever     Castor fiber 

 Bosvleermuis    Nyctalus leisleri 

 Brandts vleermuis   Myotis brandtii 

 Bruinvis    Phocoena phocoena 

 

 



 

 

 Vervolg tabel 3: Soorten bijlage 1 AMvB/ bijlage IV HRL 

 

  

 Vervolg soorten bijlage IV HRL: 

 

 Franjestaart    Myotis nattereri 

 Gewone baardvleermuis  Myotis mystacinus 

 Gewone dolfijn    Delphinus delphis 

 Gewone dwergvleermuis  Pipistrellus pipistrellus 

 Gewone grootoorvleermuis  Plecotus auritus 

 Grijze grootoorvleermuis  Plecotus austriacus 

 Grote hoefijzerneus   Rhinolophus ferrumequinum 

 Hamster    Cricetus cricetus  

 Hazelmuis    Muscardinus avellanarius 

 Ingekorven vleermuis   Myotis emarginatus 

 Kleine dwergvleermuis   Pipistrellus pygmaeus 

 Kleine hoefijzerneus   Rhinolophus hipposideros 

 Laatvlieger    Eptesicus serotinus 

 Lynx     Lynx lynx spp. lynx 

 Meervleermuis    Myotis dasycneme 

 Mopsvleermuis    Barbastella barbastellus 

 Noordse woelmuis   Microtus oeconomus 

 Otter     Lutra lutra 

 Rosse vleermuis   Nyctalus noctula 

 Ruige (Nathusius’) dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 

 Tuimelaar    Tursiops truncatus 

 Tweekleurige vleermuis   Vespertilio murinus 

 Vale vleermuis    Myotis myotis 

 Watervleermuis    Myotis daubentonii 

 Wilde kat    Felis silvestris 

 Witflankdolfijn    Lagenorhynchus acutus 

 Witsnuitdolfijn    Lagenorhynchus albirostris 

 

 Reptielen en amfibieën 

 Boomkikker    Hyla arborea 

 Geelbuikvuurpad   Bombina variegate 

 Gladde slang    Coronella austriaca 

 Heikikker    Rana arvalis 

 Kamsalamander   Triturus cristatus 

 Knoflookpad    Pelobates fuscus 

 Muurhagedis    Podarcis muralis 

 Poelkikker    Pelophylax lessonae 

 Rugstreeppad    Epidalea calamita 

 Vroedmeesterpad   Alytes obstetricans 

 Zandhagedis    Lacerta agilis 

  

 



 

 

Vervolg tabel 3: Soorten bijlage 1 AMvB/ bijlage IV HRL 

 

 

 Vervolg soorten bijlage IV HRL: 

 

 Dagvlinders 

 Donker pimpernelblauwtje  Maculinea nausithous 

 Grote vuurvlinder   Lycaena dispar 

 Pimpernelblauwtje   Maculinea teleius 

 Tijmblauwtje    Maculinea arion 

 Zilverstreephooibeestje   Coenonympha hero 

 

 Libellen 

 Bronslibel    Oxygastra curtusii 

 Gaffellibel    Ophiogomphus cecilia 

 Gevlekte witsnuitlibel   Leucorrhinia pectoralis 

 Groene glazenmaker   Aeshna viridis 

 Noordse winterjuffer   Sympecma paedisca 

 Oostelijke witsnuitlibel   Leucorrhinia albifrons 

 Rivierrombout    Gomphus flavipes 

 Sierlijke witsnuitlibel   Leucorrhinia caudalis 

 

 Vissen 

 Houting     Coregonus maraena 

 Steur     Acipenser sturio 

 

 Vaatplanten 

 Drijvende waterweegbree  Luronium natans 

 Groenknolorchis   Liparis loeselii 

 Kruipend moerasscherm  Apium repens 

 Zomerschroeforchis   Spiranthes aestivalis 

  

 Kevers 

 Brede geelrandwaterroofkever  Dytiscus latissimus 

 Gestreepte waterroofkever  Graphoderus bilineatus 

 Heldenbok    Cerambyx cerdo 

 Juchtleerkever    Osmoderma eremita 

 

 Tweekleppigen 

 Bataafse stroommossel   Unio crassus 

 

 Slakken 

Platte schijfhoren   Anisus vorticulus 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 2: Vleermuizen, ruimtelijke ingrepen en de Flora- en faunawet 

 

 

Vleermuizen en hun leefgebied zijn beschermd door de Flora- en faunawet. In geval van een 

ruimtelijke ingreep moet ruim van tevoren bekeken worden of deze ingreep nadelige invloed 

kan hebben op vleermuizen en hoe hiermee omgegaan moet worden. 

 

Verblijfplaatsen 

Vleermuizen maken het hele jaar door gebruik van verschillende verblijfplaatsen (o.a. in bomen 

en gebouwen). Grofweg zijn vleermuisverblijfplaatsen op te delen in winterverblijfplaats (waar 

overwinterd wordt), dagkwartieren (waar de mannetjes in de kraamkolonieperiode overdag zit-

ten, alleen of in kleine groepjes), kraamkolonies (vrouwtjes en hun jongen, vaak in grote groe-

pen), paarverblijven (waar gepaard wordt, vaak in het najaar, soms gelijk aan de winterverblijf-

plaats) en tussenkwartieren (gebruikt in de periode tussen overwinteren en de zomerperiode in). 

Per type verblijfplaats gebruiken vleermuizen vaak meerdere verblijven waartussen gewisseld 

wordt, bijvoorbeeld wanneer elders het klimaat geschikter is of om aan parasieten te ontkomen. 

Vleermuizen zijn wel zeer honkvast wat betreft de diverse verblijven die ze gebruiken. Dit bete-

kent dat hun verblijven belangrijk zijn voor instandhouding van de populatie en dat deze daarom 

beschermd worden door de Flora- en faunawet.  

 

Sinds mei 2009 is het Vleermuisprotocol vastgesteld. Dit is opgesteld door het Netwerk Groene 

Bureaus en de Zoogdiervereniging VZZ in overleg met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de 

Gegevensautoriteit Natuur (GaN). Het protocol dient als leidraad voor het bepalen hoe en hoe 

vaak geïnventariseerd moet worden om te voldoen aan de Flora- en faunawet. In maart 2013 is 

het protocol aangepast. Let op: voor het bepalen of een gebouw of een potentieel geschikte 

boom van belang is als vleermuisverblijfplaats, is over het algemeen een relatief langlopend 

onderzoek nodig (van april t/m september/oktober) en zijn gemiddeld 4 bezoeken nodig.  

 

Bij het verdwijnen van een verblijfplaats dient een ontheffing aangevraagd te worden bij het Mi-

nisterie van Economische Zaken (Dienst Regelingen). Onderdeel van deze ontheffings-

aanvraag is een activiteitenplan waarin maatregelen beschreven staan die genomen worden om 

de nadelige effecten, als gevolg van de voorgenomen plannen, op vleermuizen zoveel mogelijk 

te voorkomen/verminderen. De te nemen maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het 

aanbieden van inpandige voorzieningen in nieuwbouw, zodat deze geschikt is voor vleer-

muizen om in te verblijven.  

 

Jachtgebied en vliegroutes 

Naast verblijfplaatsen bestaat het leefgebied van vleermuizen uit foerageergebied en vliegrou-

tes (vaak bomenrijen of waterlopen). Deze zijn ook beschermd als zij van significant belang zijn. 

Zij gelden als significant belangrijk indien bij aantasting de functionaliteit van de verblijf-

plaats(en) in het geding komt. Is dat het geval, dan zijn maatregelen nodig die dit voorkomen, 

anders is een ontheffing nodig. Ook hier geldt dat deze alleen verstrekt wordt in geval van pro-

jecten waarbij sprake is van groot openbaar belang.  

 

Soortenstandaards 

Voor een aantal beschermde soorten, waaronder een aantal vleermuissoorten, heeft het Minis-

terie Soortenstandaards opgesteld. Deze standaarden bevatten informatie over de betreffende 



 

 

beschermde soort en zijn leefomgeving, regels en hun toepassing, onderzoek en mogelijke 

maatregelen. De informatie is per soort gespecificeerd naar veel voorkomende activiteiten zoals 

slopen van gebouwen en kappen van bomen.  

Zie www.drloket.nl 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 3: Vogels, ruimtelijke ingrepen en de Flora- en faunawet 

 

 

Als maatregelen genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en/of 

vaste rust- en verblijfplaats te garanderen, hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet 

aangevraagd te worden. Om zeker te weten of de mitigerende maatregelen voldoende zijn en 

er inderdaad geen ontheffing nodig is, kan een ontheffing aangevraagd worden om de maatre-

gelen (goed) te laten keuren. 

Als geen maatregelen genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- 

en/of rust- en verblijfplaats te garanderen, dient een ontheffing aangevraagd te worden op 

grond van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn.  

Deze belangen zijn: 

  Bescherming van flora en fauna (b) 

  Veiligheid van het luchtverkeer (c) 

  Volksgezondheid of openbare veiligheid (d) 

 

De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten: 

  In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en/of verblijfplaats 

aangetast door de activiteiten? 

  Is er een wettelijk belang (belang b, c en d)? 

  Is er een bevredigende oplossing? 

  Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar? 

 

Bescherming van vogelnesten 

Artikel 11 van de Flora- en faunawet luidt: 

“Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van 

dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te 

halen, weg te nemen of te verstoren”.  

 

Tijdens de werkzaamheden moet rekening gehouden worden met het broedseizoen van vogels. 

De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat er om of er 

sprake is van een broedgeval. De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of 

zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen al-

leen tijdens het broedseizoen (grofweg half maart-half juli) onder de bescherming van artikel 11 

van de Flora- en faunawet. Voor deze soorten is geen ontheffing nodig voor werkzaamheden 

buiten het broedseizoen en ook niet als maatregelen worden getroffen die voorkomen dat deze 

soorten zich op de bouwplaats vestigen tijdens het broedseizoen.  

Een (beperkt) aantal soorten bewoont het nest echter permanent of keert elk jaar terug naar 

hetzelfde nest. Verblijfplaatsen van deze vogelsoorten zijn jaarrond beschermd: 

 

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 

Voor de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en 

faunawet het gehele seizoen: 

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in ge-

bruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: Steenuil). 

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin 



 

 

zeer honkvast zijn of afhankelijk zijn van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden 

voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: Roek, Gier-

zwaluw en Huismus). 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 

broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voor-

waarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: 

Ooievaar, Kerkuil en Slechtvalk). 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in 

staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: Boomvalk, Buizerd en Ransuil). 

  

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd 

5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor 

hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit 

beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Categorie 5-

soorten vragen extra onderzoek, ook al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd; deze soor-

ten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstan-

digheden dat rechtvaardigen. 

 

 

Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten die momenteel door het ministerie van Eco-

nomische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) wordt gehanteerd: 

 

 

 Nesten van de volgende soorten zijn jaarrond beschermd indien ze nog in functie zijn: 

  

 Boomvalk    Falco subbuteo 

 Buizerd     Buteo buteo 

 Gierzwaluw    Apus apus 

 Grote gele kwikstaart   Motacilla cinerea 

 Havik     Accipiter gentilis 

 Huismus    Passer domesticus 

 Kerkuil     Tyto alba 

 Oehoe     Bubo bubo 

 Ooievaar     Ciconia ciconia 

 Ransuil     Asio otus 

 Roek     Corvus frugilegus 

 Slechtvalk    Falco peregrinus 

 Sperwer    Accipiter nisus 

 Steenuil    Athene noctua 

 Wespendief    Pernis apivorus 

 Zwarte wouw    Milvus migrans 

  



 

 

 

 Nesten van de volgende soorten zijn niet jaarrond beschermd (categorie 5), maar  

 hiervan is inventarisatie wel gewenst: 

 

 Blauwe reiger    Ardea cinerea 

 Boerenzwaluw    Hirundo rustica 

 Bonte vliegenvanger   Ficedula hypoleuca 

 Boomklever    Sitta europaea 

 Boomkruiper    Certhia brachydactyla 

 Bosuil     Strix aluco 

 Brilduiker    Bucephala clangula 

 Draaihals    Jynx torquilla 

 Eider     Somateria mollissima  

 Ekster     Pica pica 

 Gekraagde roodstaart   Phoenicurus phoenicurus 

 Glanskop    Parus palustris 

 Grauwe vliegenvanger   Muscicapa striata 

 Groene specht    Picus viridis 

 Grote bonte specht   Dendrocopos major 

 Hop     Upupa epops 

 Huiszwaluw    Delichon urbica 

 IJsvogel    Alcedo atthis 

 Kleine bonte specht   Dendrocopos minor 

 Kleine vliegenvanger   Ficedula parva 

 Koolmees    Parus major 

 Kortsnavelboomkruiper   Certhia familiaris macrodactyla 

 Oeverzwaluw    Riparia riparia 

 Pimpelmees    Parus caeruleus 

 Raaf     Corvus corax 

 Ruigpootuil    Aegolius funereus 

 Spreeuw    Sturnus vulgaris 

 Tapuit     Oenanthe oenanthe 

 Torenvalk    Falco tinnunculus 

 Zeearend    Haliaeëtus albicilla 

 Zwarte kraai    Corvus corone 

 Zwarte mees    Parus ater 

 Zwarte roodstaart   Phoenicurus ochruros 

 Zwarte specht    Dryocopus martius 

 

 

 

  

  



 

 



 

 

Bijlage 4: Vleermuizen en verlichting 

 

 

Vleermuizen in het algemeen zijn erg gevoelig voor verlichting. Vleermuizen hebben zeer licht-

gevoelige ogen waardoor ze niet alleen daglicht, maar ook kunstmatige verlichting mijden. We 

spreken van lichtverstoring als het normale gedrag en/of de ecologie van vleermuizen door de 

verlichting (negatief) wordt beïnvloed. De verstoring kan leiden tot een negatieve populatie-

ontwikkeling. Verlichting kan verschillende delen van het leefgebied van vleermuizen beïnvloe-

den. Verlichting kan een barrière vormen en er toe leiden dat (delen van) vliegroutes minder 

gebruikt of vermeden worden. Dat kan leiden tot het gebruik van alternatieve vliegroutes die 

vaak langer zijn en daardoor extra energie kosten. Daarnaast kunnen deze routes risico’s met 

zich meebrengen zoals een grotere blootstelling aan weersinvloeden (wind, regen) en een ho-

ger risico om gepredeerd te worden. Daar komt bij dat geschikte alternatieve routes langs lijn-

vormige elementen niet altijd voorhanden zijn. Delen van het landschap kunnen als gevolg van 

verlichting dan ook minder goed of zelfs onbereikbaar worden, met negatieve gevolgen voor de 

overlevingskans van populaties. 

 

Uit veldstudies is gebleken dat een groot aantal vleermuissoorten kunstmatig verlichte delen 

van het landschap mijden en zich grotendeels beperken tot die delen waar geen verlichting 

aanwezig is. Dit geldt zowel voor permanente verlichting als voor tijdelijke verlichting. Het ge-

volg van verlichting kan het (tijdelijk) verdrijven van dieren uit de dagelijkse foerageergebieden 

zijn. Vleermuizen gebruiken per nacht vaak meerdere foerageergebieden. Als lichtverstoring op-

treedt tijdens de voedselpiek (die afhankelijk is van het moment van de nacht en het seizoen) is 

het effect het grootst. 

 Verlichting heeft een aantrekkende werking op insecten waardoor er rondom verlichting een 

concentratie van insecten op kan treden die door vleermuizen wel bejaagd worden. Dit impli-

ceert een positief effect van kunstmatige verlichting omdat hierdoor extra foerageermogelijkhe-

den geboden worden. Dit is echter niet het geval. Het zijn uitsluitend de meer algemene, snel-

vliegende soorten, die deze voedselbron benutten. De lichtmijdende, minder algemene en lang-

zaam vliegende soorten maken geen gebruik van deze mogelijkheden. Uit onderzoek is geble-

ken dat verlichting niet alleen insecten uit de directe omgeving aantrekt maar dat de aantrek-

kende werking een veel groter bereik heeft. Hierdoor nemen de insectendichtheden in de niet-

verlichte en donkere delen af, wat tot gevolg heeft dat de foerageermogelijkheden voor lichtmij-

dende soorten kleiner worden, iets dat ook de reproductie verstoord.  

Het jagen rondom verlichting brengt een verhoogd predatierisico met zich mee. Er zijn zelfs ge-

vallen bekend van torenvalken, een soort die normaal gesproken alleen overdag actief is, die ’s-

nachts op vleermuizen aan het jagen waren in het schijnsel van straatlantaarns.  

Maatregelen die genomen kunnen worden om de effecten van verlichting te verminderen heb-

ben o.a. te maken met het aantal lampen, de lichtintensiteit, de positie van de verlichting (ten 

opzichte van een vliegroute en jachtgebied), het gebruik van armaturen die het licht goed rich-

ten en die een scherpe bundel hebben, het afschermen met opgaande vegetatie, het werken 

met een verlichtingsregime en de kleur van de verlichting.  

 

Uit onderzoek is gebleken dat vleermuizen de frequenties/kleuren aan de rode kant van het 

kleurenspectrum veel minder goed of helemaal niet waarnemen. Op basis daarvan is een led-

lamp ontwikkeld met een relatief mono-chromatisch kleurenspectrum (oranje, amber genaamd). 



 

 

Het nadelige effect van verlichting kan verkleind worden door het gebruik van dit type verlichting 

op en rondom bebouwing en langs wegen.  

 

Ook het dimmen of doven van de verlichting in de zomerperiode (april-september) tot minimaal 

een uur na zonsondergang, teneinde vleermuizen de gelegenheid te geven zonder verstoring 

hun verblijfplaatsen te verlaten en naar hun foerageergebieden te vliegen, is een maatregel om 

het negatieve effect van verlichting te beperken. Beter is het om in deze periode helemaal geen 

verlichting te gebruiken of die delen die van belang zijn als migratieroute of jachtgebied onver-

licht te laten. Voor het laatste moet dan wel eerst in kaart gebracht worden waar deze onderde-

len van het leefgebied zich exact bevinden.  

Tevens wordt aanbevolen om speciale armaturen te gebruiken die een verticale lichtbundel ge-

ven. Deze lichtbundel schijnt bij voorkeur in een hoek van minder dan 70 graden, ten opzichte 

van de verticale as, zodat voorkomen wordt dat het licht naar boven schijnt. De behuizing van 

lampen kan hiervoor worden toegerust met reflectoren, lamellen, diafragma's, afschermkappen 

en paralumen.  

Lampen dienen zo laag mogelijk geplaatst te worden (lager dan acht meter) zodat, als het licht 

naar boven afgeschermd wordt, een groot deel van het door vleermuizen gebruikte luchtruim 

donker blijft. Ook kan bij een korte lichtkolom met minder lichtintensiteit het te verlichten gebied 

gericht beschenen worden.  

Kunstmatige of natuurlijke objecten kunnen er voor zorgen dat het licht wordt afgeschermd naar 

plaatsen waar vleermuizen foerageren, waar vliegroutes zijn, of waar zich verblijfplaatsen be-

vinden. Vleermuizen houden zich kort na het uitvliegen, wanneer het nog relatief licht is, vaak 

op in relatief donkere delen van het landschap. Bebouwing en opgaande vegetaties kunnen 

dienst doen als lichtscherm om donkere plekken te behouden of te creëren. Ook bij het wegha-

len van vegetaties moet hiermee rekening gehouden worden. 

 

Tenslotte, kort samengevat, nog enkele praktische aanbevelingen: 

- Kies een lamp met het juiste lichtspectrum; 

- pas een gerichte verlichting toe; 

- gebruik lampen die niet of minimaal verstoren; 

- breng meerdere zwakke lichtpunten aan; 

- houd boomkronen donker; 

- houd kruisingen met vliegroutes donker; 

- pas amberkleurige verlichting toe; 

- laat minimaal één zijde onverlicht of, beter nog, verlicht alleen waar dat vanuit het oogpunt 

van veiligheid gewenst is; 

- creëer een donkere verbinding of doorgang met de aangrenzende omgeving; 

- laat verlichting in de zomerperiode (april-september) tot minimaal een uur na zonsondergang 

uit. 
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Hoofdstuk 1.  Inleiding 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte’ heeft met ingang van 6 augustus 
2014 en tot en met 2 september 2014 ter inzage gelegen. Gedurende de periode van de 
terinzagelegging zijn 15 inspraakreacties en 3 overlegreacties ingediend.  
 
In een aantal reacties is sprake van thema’s die vaak terugkomen: de Ruimte voor Ruimte 
regeling, het schurvelingenlandschap en de locatie Prutweg. In hoofdstuk 2 is voor die 
thema’s een algemene beantwoording opgesteld.   
 
In hoofdstuk 3 zijn de individuele inspraak- en overlegreacties reactie behandeld, voor zover 
nog niet in hoofdstuk 2 behandeld. Per reactie is aangegeven of er aanleiding is het 
bestemmingsplan aan te passen. 
 
In hoofdstuk 4 is aangegeven welke onderdelen van het bestemmingsplan worden aanpast. 
Naast de inspraak is er ook nog aanleiding geweest het plan ambtshalve aan te passen door 
een extra locatie toe te voegen aan het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte. 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Hoofdstuk 2.  Thematische beantwoording 
 
Hieronder is voor de thema’s  Ruimte voor Ruimte (2.1) schurvelingenlandschap (2.2) en 
locatie Prutweg (3.3) een beantwoording gegeven van de inspraak- en overlegreactie. 
 
2.1 Ruimte voor Ruimte 
 
Het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte past in het beleid dat sinds 2000 in heel 
Nederland wordt toegepast. In 2003 is dat beleid ook juridisch verankerd is de regeling 
Ruimte voor Ruimte van de provincie Zuid-Holland. Dit beleid heeft tot doel verstorende 
bedrijfsbebouwing in het landelijk gebied te slopen om hiermee de kwaliteit van het landelijk 
gebied te verbeteren. In ruil voor het slopen van die bebouwing mogen op passende locaties 
een of meer compensatiewoningen worden gebouwd.  
 
De regeling Ruimte voor Ruimte heeft tot doel een algemene regeling in het leven te roepen 
om waar mogelijk verstorende bebouwing in het landelijk gebied te slopen. Alleen op die 
manier kan een substantiële verbetering van het landelijk gebied wordt bereikt. Dat houdt in 
dat er logischerwijs ook geen bovengrens wordt gesteld aan de omvang en 
toepassingsmogelijkheden van de Ruimte voor Ruimte regeling.  Wij zijn van mening dat 
uitvoering van het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte leidt tot een ruimtelijke 
kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied. 
Gekozen is voor één sanering ter plaatse en voor het overige een gebiedsgerichte, 
projectmatige toepassing van ‘Ruimte voor Ruimte’ waarbij de saneringslocaties en 
compensatielocaties worden gebundeld in het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte. 
 
Door de sanering van de diverse locaties wordt een aanzienlijke kwaliteitsslag gemaakt op 
Goeree-Overflakkee, daar er in totaliteit 12.128 m² aan detonerende opstallen worden 
gesloopt en op één locatie tevens intensieve veehouderij wordt wegbestemd. In de hieronder 
opgenomen fotocollage is in beeld gebracht welke bebouwing in het buitengebied gesloopt 
gaat worden. 
Hierbij geldt voorts dat er op de saneringslocaties (indien er geen compensatie ter plaatse 
wordt gerealiseerd) geen bebouwing meer is toegestaan en in een aantal gevallen wordt 
aangeduid als zijnde Agrarisch met waarden, waardoor de openheid van het landschap is 
gewaarborgd. De Verordening Ruimte 2014 spreekt van ten minste gelijkblijvende ruimtelijke 
kwaliteit. Het spreekt voor zich dat de sloop van 12.128 m² landschapsontsierende opstallen 
en het wegbestemmen van intensieve veehouderij leidt tot een significante verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit op Goeree-Overflakkee en tevens een milieuhygiënische 
kwaliteitsverbetering.   
 
De saneringslocatie te Nieuwe Tonge wijkt hierbij af van de regeling ‘Ruimte voor Ruimte’. 
De uit deze locatie voortvloeiende rechten zijn afkomstig van het wegbestemmen van een 
drietal bouwrechten. De gemeente heeft voor wat betreft deze locatie een belangenafweging 
gemaakt. Als gevolg van het voornemen om de provinciale weg N215 te verschuiven 
(waardoor deze provinciale weg dichter tegen de kern Nieuwe-Tonge komt te liggen) en het 
afsluiten van de Molendijk als doorgaande weg, wordt afgezien van de uitbreiding van 
Nieuwe Tonge in noordelijke richting (parallel aan de Molendijk van Nieuwe Tonge). De 
uitbreiding van Nieuwe Tonge wordt nu ingezet van oost naar west (haaks op de Molendijk te 
Nieuwe Tonge). Als gevolg hiervan zouden de drie uit de bouwrechten voorvloeiende 
woningen gerealiseerd dienen te worden op een geïsoleerde locatie tegen de verlegde N215 
aan.  
Als gevolg hiervan zijn wij van mening dat het vanuit ruimtelijk en milieukundig oogpunt 
(geluidsnormen en fijnstofproblematiek) niet wenselijk dat deze bouwrechten gehandhaafd 
bleven. Derhalve heeft men besloten deze rechten in het bestemmingsplan Nieuwe-Tonge 
weg te bestemmen en te verplaatsen naar de locatie aan de Prutweg te Sommelsdijk, daar in 
het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte op deze locatie aan de Prutweg te Sommelsdijk 
reeds een aantal compensatiewoningen werden opgenomen. 



 

 

 

 
 

     
Fotocollage: verstorende en te slopen bebouwing in het buitengebied van Goeree-Overflakkee 
 



 

 

      
 

 
 

      
 
Fotocollage: verstorende en te slopen bebouwing in het buitengebied van Goeree-Overflakkee 
 
 
Beleid t.a.v. compensatie elders 
In de Verordening Ruimte van 2014 staat vermeld (artikel 2.2.1) dat indien “de ruimtelijke 
ontwikkeling qua aard of schaal niet past binnen het gebied (aanpassen), wordt deze 
uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft door: 
ii. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen zoals bedoeld in het derde 
lid”. In dit derde lid staat vervolgens weer vermeld: “i. duurzame sanering van leegstaande 
bebouwing, kassen en/of boom- en sierteelt, ii. wegnemen van verhardingen, iii toevoegen of 
herstellen van kenmerkende landschapselementen, iv. andere maatregelen waardoor de 
ruimtelijke kwaliteit verbetert”. 
 
In de toelichting wordt aangegeven dat: “Bij aanvullende ruimtelijke maatregelen gaat het 
onder andere om de maatregelen uit de bestaande regeling ‘Ruimte voor Ruimte’”. 
Vervolgens wordt daarbij aangegeven dat in ruil voor de sloop van 1.000 m² bebouwing of 
5.000 m² kassen een woning buiten bestaand dorpsgebied (BSD) wordt gebouwd.  



 

 

 
In 2003 is dat beleid ook juridisch verankerd in de regeling regeling ‘Ruimte voor Ruimte’ van 
de provincie Zuid-Holland. Dit beleid heeft tot doel verstorende bedrijfsbebouwing in het 
landelijk gebied te slopen om hiermee de kwaliteit van het landelijk gebied te verbeteren. In 
deze regeling  staat ten aanzien van de compensatielocaties vermeld dat: “ Compensatie ter 
plekke (waarbij de compensatie woning wordt gebouwd op het perceel van de te slopen 
bebouwing) wordt beschouwd als een volwaardige toepassing van ‘Ruimte voor Ruimte’.  
 
Voorts staat er vermeld: 
 
Bij gebiedsgerichte (projectmatige) toepassing van ‘Ruimte voor Ruimte’ waarbij de 
gemeentelijke en provinciale overheid actief met de regeling aan de slag gaan, heeft 
compensatie elders, nadrukkelijk de voorkeur. In het belang van een goede ruimtelijke 
ordening moet voor compensatielocaties waar sprake is van de bouw van aanzienlijke 
aantallen compensatiewoningen worden gezocht naar locaties aansluitend aan de woonkern 
of andere bebouwingsclusters zoals lintbebouwing”.  
 
Conclusie 
Het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte omvat een projectmatige bundeling van diverse 
sanerings- en compensatielocaties verspreid over geheel Goeree-Overflakkee. Het 
bestemmingsplan dient derhalve in zijn totaliteit te worden bezien en ook als geheel te 
worden beoordeeld op de ruimtelijke kwaliteit. Uiteraard is het niet mogelijk om op zowel 
iedere sanerings- als compensatielocatie een significante ruimtelijke kwaliteitsverbetering te 
realiseren. Echter bij de totaalafweging die door de gemeente is gemaakt is geconcludeerd 
dat er door het in werking treden van het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte per saldo 
een aanzienlijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op Goeree-Overflakkee optreedt. 
 
2.2 Thema schurvelingenlandschap 
 
In diverse inspraakreacties wordt de gemeente er op gewezen dat de bouw van nieuwe 
woningen niet past in een gebied dat door de provincie is aangewezen als kroonjuwelen - 
schurvelingenlandschap. Uit deze reactie spreekt de suggestie dat binnen de als 
kroonjuwelen aangewezen gebieden geen ruimtelijke ontwikkelingen meer mogen 
plaatsvinden. Deze suggestie is niet juist. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn toegestaan mits 
passend in de omgeving. Is de ontwikkeling niet passend in de omgeving dan geldt wel dat 
ruimtelijke ontwikkelingen wordt uitgesloten. 
 
In de provinciale Verordening Ruimte 2014 geeft het navolgende aan:  
 
Artikel 2.2.1 Ruimtelijke kwaliteit,  lid 1 Ruimtelijke ontwikkelingen bij nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen: “Een bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, 
onder de volgende voorwaarden ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit: 
a. de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de aard en schaal van het gebied en voldoet aan 
de richtpunten van de kwaliteitskaart (inpassen); 
b. (..)” 
 
In de provinciale structuurvisie is hierover opgenomen: Het schurvelingenlandschap is sterk 
verweven met de lintenstructuur rondom Ouddorp. Het huidige gebruik van de kleinschalige 
kavels is afwisselend (agrarisch, wonen, tuinen etc.). Uitbouwen / versterken van het 
schurvelingenpatroon kan als basis dienen voor nieuwe ontwikkelingen. 
Richtpunten: 
behoud en versterking van het afwisselende en kleinschalige karakter van het landschap 
door behouden en herstellen van de wallen (met begroeiing) en herkenbaar houden van de 
open en groene kamers 
nieuwe ontwikkelingen dienen te passen binnen de kleinschalige structuur van het landschap 
 



 

 

Ontwikkelingen die passen binnen de aard en schaal van het gebied en voldoen aan de 
richtpunten van de kwaliteitskaart zijn op basis van de verordening rechtstreeks toegestaan. 
 
In het provinciale gebiedsprofiel voor Goeree-Overflakkee is een nadere uitwerking van de 
kwaliteitskaart gegeven. Het gebiedsprofiel is een handreiking bij het opstellen van regionale 
en gemeentelijke structuurvisies, bij bestemmingsplannen en beeldkwaliteitparagrafen in het 
bijzonder. Als er geen gemeentelijke leidraad is voor ruimtelijke kwaliteit kan de gemeente 
het gebiedsprofiel gebruiken om plannen van initiatiefnemers te beoordelen op hun bijdragen 
aan de ruimtelijke kwaliteit. 
 
In de gebiedsprofielen wordt melding gemaakt van de identiteitsdrager 
schurvelingenlandschap. Voorts wordt er onder de kop Linten blijven linten de karakteristiek 
van de lintenstructuur in het schurvelingenlandschap vermeld waarbij de ontwikkelingen en 
ambities uit de kwaliteitskaart worden omschreven. Hier staat onder meer beschreven dat 
“Veranderingen binnen de linten vinden plaats door de behoefte aan extra ruimte voor 
wonen, recreatie, bedrijvigheid of agrarische activiteiten. Hierbij blijft de bebouwing soms 
gehandhaafd, maar verandert de functie. In andere gevallen verandert ook de bebouwing of 
wordt bebouwing toegevoegd.  
Door nieuwbouw wordt een lint verdicht, verbreed of verlengd of de schaal  
van de bebouwing veranderd”. Tevens staat hier vermeld dat: “Linten behouden hun lineaire 
karakter, waarbij de achterzijde van de bebouwing een direct contact met het landschap 
heeft en de voorzijde aan de openbare weg of waterloop grenst.  Bij nieuwe ontwikkelingen 
zijn de huidige korrel, profiel, transparantie en respect voor historische gaafheid van een lint 
richtinggevend”. 
 
Meer specifiek staat vermeld bij de ambities omtrent lintbebouwing in het 
schurvelingenlandschap: “Geen planmatige uitbreidingen, maar inzetten op inbreidingen of 
transformaties in het lint. Deze transformaties sluiten aan bij de  
bestaande korrel, het profiel en de transparantie van het lint. Het zicht op het achterliggende 
schurvelingenlandschap en de grote verscheidenheid aan functies en bebouwing behouden”.  
 
Daarnaast is er nog de gemeentelijke welstandsnota, welke van kracht is voor de 
planlocaties te Ouddorp en welke dient als extra waarborg ten aanzien van de ruimtelijke 
kwaliteit. In deze welstandsnota staan onder meer gebiedsgerichte criteria voor de 
onderhavige planlocaties.  
 
Als volgt: 
 
Koolweg tussen nummer 27 en 27a alsmede Koolweg tussen nummer 44 en 46 
“Een landelijk zandlint wordt gekenmerkt door een wisseling van gesloten en openheid. De 
bebouwing staat als individueel object in het landschap. Her en der is clustering van 
bebouwing aanwezig. De bebouwing in landelijke zandlinten is opgebouwd uit een mix van 
voornamelijk staafvormige bouwmassa's en enkele kleinere bouwmassa's. Deze volgen 
gezamenlijk de loop van het zandlint. In het landelijke zandlint is de losse 
bebouwingsstructuur sterk bepalend voor de beleving van het buitengebied”.  
 
Molenweg tussen nummer 17 en 23 
“Een uitloper/buurtschap aan een zandlint bestaat uit een mix van gebouwen uit 
verschillende tijdsperiodes. Zowel in de van oorsprong agrarische als in de niet-agrarische 
uitlopers/buurtschappen bepalen de open tot half-open rooilijnen de structuur van het 
occupatiepatroon”. 
 
  



 

 

Afweging van de locaties binnen het gebied aangewezen als kroonjuwelen. 
 
Koolweg tussen nummer 27 en 27A 
De locatie Koolweg 27 is aan alle zijden van het perceel voorzien van een zandwal welke is 
begroeid met opgaande beplanting. Het zicht vanaf de Koolweg naar de planlocatie is 
derhalve reeds zeer beperkt zicht op de tussen de zandwallen gelegen open ruimte. Het 
bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte staat de realisatie van één woning toe op deze 
locatie. De locatie heeft een oppervlakte van 5.660 m² waarbij slechts een deel is bestemd 
als zijnde Wonen c.q. Tuin en het overgrote deel is bestemd als Agrarisch met waarden 
waarbij bebouwing niet is toegestaan. Een globale rekensom leert dat de toegestane 
bebouwing maximaal circa 170 m² zal beslaan, conform de welstandsnota dient dit ook nog 
eens staafvormige bebouwing te behelzen. Hiermee wordt gewaarborgd dat er een 
ontwikkeling kan worden gerealiseerd welke aansluit bij de bestaande korrel en het profiel 
van de lintbebouwing in het schurvelingenlandschap. Voorts blijft de transparantie van het 
lint en het zicht (hetgeen in de huidige situatie reeds zeer beperkt is) op het 
schurvelingenlandschap gelijk daar er geen wijzigingen worden aangebracht aan de 
aanwezige zandwallen/schurvelingen welke de planlocatie omzomen. Dit is ook niet 
toegestaan daar deze zandwallen/schurveling in het bestemmingsplan Oude en Oude 
Nieuwland 2013 een beschermde status hebben. De op het perceel aanwezige dreef loopt 
nu over het perceel. In de nieuwe situatie blijft deze dreef behouden.  
 
Daarbij dient ook nog te worden opgemerkt dat het vigerende bestemmingsplan Oude en 
Oude Nieuwland 2013 een wijzigingsbevoegdheid omvat welke speciaal is gericht op Ruimte 
voor Ruimte. In artikel 5.7.2  van het vigerende bestemmingsplan staat het navolgende 
vermeld: “Ten behoeve van Ruimte voor Ruimte.  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd 
de bestemming Agrarisch met waarden – Natuur en 
landschapswaarden te wijzigen ten behoeve van de bouw van één of meer burgerwoningen”.  
 

Situatie ter plaats van Koolweg 27/Koolweg 27A 
 
  



 

 

Koolweg tussen nummer 44 en 46 
De locatie is vanaf de openbare weg vrijwel niet zichtbaar doordat er zich een metershoge 
bosschage bevindt waardoor het zicht op de locatie wordt ontnomen. Voorts bevindt er zich 
aan de zijkant en achterkant van het circa 2.900 m² grote perceel een zandwal  welke is 
begroeid met opgaande beplanting. In de huidige situatie staat er al een woning in de kamer 
tussen de zandwallen. Het open gedeelte waar de woning komt is niet zichtbaar door 
bebouwing. 
Het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte staat de realisatie van één woning op deze locatie 
toe waarbij circa 50% van de planlocatie wordt bestemd als Agrarisch met waarden waarbij 
bebouwing niet is toegestaan. Een globale rekensom leert dat de toegestane bebouwing 
maximaal circa 170 m² zal beslaan, conform de welstandsnota dient dit ook nog eens 
staafvormige bebouwing te behelzen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de aanwezige 
zandwallen/schurveling een beschermde status heeft en derhalve in stand dient te blijven. 
De aanwezige bosschage zal deels worden verwijderd en daarmee wordt het zicht op het 
achtergelegen schurvelingenlandschap juist vergroot.  Derhalve is er sprake van een 
planontwikkeling welke aansluit op de bestaande korrel, het profiel en de transparantie van 
de lintbebouwing. 
 
Daarbij dient ook nog te worden opgemerkt dat het vigerende bestemmingsplan Oude en 
Oude Nieuwland 2013 een wijzigingsbevoegdheid omvat welke speciaal is gericht op Ruimte 
voor Ruimte. In artikel 5.7.2  van het vigerende bestemmingsplan staat het navolgende 
vermeld: “Ten behoeve van Ruimte voor Ruimte.  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd 
de bestemming Agrarisch met waarden – Natuur en 
landschapswaarden te wijzigen ten behoeve van de bouw van één of meer burgerwoningen”.  
 

 
Situatie ter plaatse Koolweg 44/46. 
 
Molenweg tussen nummer 17 en 23 
Deze locatie is gelegen in een lint van bebouwing, maar anders dan het geval van de 
locaties aan de Koolweg, ligt deze locatie ook tegen het dorpsgebied van Ouddorp aan. De 
locatie is vanaf de openbare weg slechts deels zichtbaar, over vrijwel de gehele 
perceelsbreedte staat een metershoge bosschage waardoor het zicht op de locatie zeer 



 

 

beperkt is. Op het deel waar er wel zicht is op de locatie wordt dit zicht gedomineerd door de 
aldaar aanwezige romney-loods. Deze loods zal in het kader van ‘Ruimte voor Ruimte’ ook 
worden gesloopt. Aan de achterzijde van het perceel is een schurveling gelegen welke in het 
vigerende bestemmingsplan Stad Goeree en Dorpsgebied Ouddorp 2012 een beschermde 
status heeft.  
 
De planlocatie heeft een totale oppervlakte van circa 11.800 m² waarbij meer dan 60% wordt 
bestemd als Agrarisch met waarden, waarbij bebouwing niet is toegestaan. Binnen het op de 
planverbeelding aangewezen deel met de bestemming Wonen is de bouw van twee 
vrijstaande woningen mogelijk welke op een minimale afstand van 20 meter van elkaar 
dienen te worden gebouwd. Op de planlocatie worden twee bouwkavels gerealiseerd welke 
ieder circa 50 meter breed zijn. Een deel van de aanwezige bosschage zal worden 
verwijderd ten einde de bouwkavels te ontsluiten. Het overige deel van de bosschage blijft 
gehandhaafd en ook de aan de achterzijde gelegen beschermde schurveling blijft in stand. 
De bouw van de woningen zal nadelig zijn voor de bestaande openheid. Die zal deels 
verdwijnen. 
Daar staat tegenover dat ook een kwaliteitsverbetering wordt bereikt doordat het doorzicht 
vanuit de openbare weg wordt verbeterd. Door  het amoveren van de bestaande loods en 
het deels verwijderen van de thans gesloten bosschage ontstaat zicht op het achtergelegen 
schurvelingenlandschap. Na realisatie van het de twee woningen ontstaat een beeld vanuit 
de openbare weg dat aansluit op het beeld dat ook elders in Ouddorp aanwezig is. Door 
uitvoering van het bestemmingsplan ontstaan geen gebiedsvreemde toevoegingen. Gezien 
de grootte van de planlocatie in verhouding tot de toegestane bebouwing is sprake van een 
ontwikkeling die aansluit op de bestaande korrel, het profiel en de transparantie van de 
lintbebouwing. In relatie tot de verstorende bebouwing die elders in de omgeving wordt 
gesloopt is per saldo sprake van een kwaliteitsverbetering.    
 

Situatie ter plaatse Molenweg 19/21. 
 
 
  



 

 

2.4  Locatie Prutweg 
 
Door de insprekers die in de nabijheid van de locatie Prutweg wonen, wordt aangevoerd dat 
de bouw van 7 woningen op deze locatie niet past in de omgeving. De ontwikkeling wordt 
gezien als solitair woongebied en sluit niet aan de op de bebouwing in de omgeving.  
 
In de planvorming hebben wij deze zorg van bewoners nadrukkelijk laten meewegen. Om die 
reden hebben zijn wij een ruimtelijke opzet met de ontwikkelaar overeengekomen die het 
noodzakelijk maakt de woningen te bouwen in een structuur die past bij het omliggende 
landschap en die qua aard en omvang aansluit op de aanwezige woonbebouwing in de 
omgeving. Wij hebben de ontwikkelaar gevraagd hier een studie naar te laten doen. 
Uitgangspunt daarbij moet zijn dat het gaat om een uitbreiding van het bestaand 
dorpsgebied (BSD) en dat het geen losstaand geheel. 
 
Op basis van die studie is een beeldkwaliteitplan opgesteld waarin de bestaande situatie als 
vertrekpunt is genomen: 
- de kenmerken van het omliggende landschap, dat wil zeggen een open landschap aan de 
westzijde waarin akkerbouw plaatsvindt met op verschillende plekken kleine clusters van 
bebouwing, bomenrijen en watergangen. 
- de kenmerken van de aangrenzend woongebieden, de huidige dorpsrand kenmerkt zich nu 
door veelal vrijstaande woningen met een mengeling van bebouwingsvormen en ruime 
groene percelen waardoor een zachte overgang met het landelijk gebied ontstaat. 
- reeds aanwezig bestaande bebouwing in de dorpsrand waardoor sprake is van een locatie 
die zich leent voor verdere verdichting aan de bestaande dorpsrand.  
 

  



 

 

In dat opzicht is het van belang om de locatie aan de Prutweg te beschouwen in de context 
van de omgeving. In dit geval betreft dat de overgangszone tussen de Prutweg, de 
Kraaijensteinsedijk, de achterzijde en de dorpsrand aan de Joost van den Vondellaan. Door 
een transformatie van deze zone kan een geleidelijke overgang van de dorpskern naar het 
landelijkgebied worden gerealiseerd. De aanwezige waterstructuur verbindt de verschillende 
kavels in het gebied, maar biedt tevens mogelijkheid om de zone tussen de watergang en de 
Prutweg  in een minder dichte opzet te bebouwen. De nieuwe dorpsrand wordt zo enerzijds 
een zone met een eigen identiteit en anderzijds integraal onderdeel van de ruimtelijke 
structuur van het dorp.  
 
In het beeldkwaliteitplan is vanuit de analyse van het bestaande gebied bepaald hoe het 
nieuwe woongebiedje zich stedenbouwkundig moet ontwikkelen. Dat betekent dat in de 
eerste sprake moet zijn een landelijk karakter. Dat kan bereikt wordt door een lage dichte en 
woningen op grote kavels waardoor het groene karakter van de tuinen gaat overheersen. 
Voor de bebouwing op de kavels dient qua bouwvolume, woningtype en materiaal- en 
kleurgebruik te worden aangesloten op de woningen in de omgeving: een menging van 
woningtypes, afwisselen kapvormen en gebruik van aardse kleuren. Deze architectonische 
uitwerking zorgt voor interne samenhang en samenhang met de omgeving.    
 
Ten opzichte van de bestaande dorpsrand is het daarnaast van belang een goede 
stedenbouwkundige maat aan te houden zodat de woningen niet te dicht op de bestande 
woningen worden gesitueerd. Door de aanleg van een brede watergang aan oost en 
westzijde wordt dit op een natuurlijke manier opgelost. De watergang zorgt er voor dat een 
duidelijke grens wordt getrokken met het landelijke gebied waardoor sprake is van een 
afgerond woongebiedje en er geen noodzaak is de omliggende gronden te ontwikkelen. 
Mocht op termijn toch sprake zijn van extra woningen die gebouwd moeten worden dan zou 
planontwikkeling aan de zuidzijde op een logische manier kunnen worden doorgezet. 
 
Bovendien zorgt de nieuwe waterstructuur voor een logisch verbinding in het landschap, 
zoals duidelijk wordt uit onderstaand kaartje.  
 
Tenslotte is het van belang de overgang van dorpsrand naar landschap zo natuurlijk mogelijk 
te laten verlopen. Gezien vanuit het landschap dient zo veel mogelijk een geleidelijke 
overgang te worden gemaakt. Dat kan bereikt worden door zo min mogelijk bebouwing te 
laten grenzen aan het landelijk gebied en woonpercelen een groen karakter te geven. 
Daarbij is het gewenst, anders dan in de huidige situatie, geen achterkanten van woningen 
richting het  landelijk gebied te situeren. Erfafscheidingen dienen bovendien groen te worden 
uitgevoerd.  
 
Bovenstaande uitgangspunten zijn concreet vertaald in het bestemmingsplan en het 
beeldkwaliteitplan. Dit betekent dat er concreet normatieve bebouwingsregels gelden: 
maximaal 7 woningen met een inhoud die niet meer mag bedragen dan 750 m3 per woning. 
Voor de bouwhoogte is aansluiting gezocht bij de omgeving en dient sprake te zijn van 
woning van een of twee bouwlagen met een maximale goothoogte van 6 meter en een 
verplichte afdekking met een kap. De verkaveling van de woningen en de architectonische 
uitwerking dient te worden voldaan aan de eisen gesteld in het beeldkwaliteitplan. Bij de 
welstandtoetsing zal dit worden geborgd. Door de bestemming Water wordt verzekerd dat 
sprake is van een goede overgang tussen het bestaande woongebied en ruimte ontstaat in 
de overgang tussen woongebieden en de aansluiting op het open landelijke gebied. 
Met het oog op een toekomstige uitbreiding van het woongebied aan de zuidzijde ligt het 
voor de hand qua bebouwingsmogelijkheden (met name de bouwhoogte) aan te sluiten op 
de bebouwing die in de huidige dorpsrand is gebouwd. 
 
Daarbij is goed op te merken dat de locatie aan de Prutweg onderdeel uitmaakt  
de regeling Ruimte voor Ruimte van de provincie Zuid-Holland. Deze regeling heeft tot doel 
verstorende bedrijfsbebouwing in het landelijk gebied te slopen om hiermee de kwaliteit van 



 

 

het landelijk gebied te verbeteren. In ruil voor het slopen van die bebouwing mogen op 
passende locaties een of meer compensatiewoningen worden gebouwd.  
 
Doordat elders binnen de gemeente zoveel bebouwing wordt gesloopt ontstaat er ruimte op 
aan de Prutweg nieuwe woningen te bouwen. Per saldo wordt daarmee een aanzienlijke 
kwaliteitsverbetering van het landschap bereikt en wordt op diverse plekken open landschap 
herstelt. Daar staat tegenover dat door de bouw van de compensatiewoningen ook weer 
landschap wordt aangetast. Dat is inherent aan de Ruimte voor Ruimte regeling. Zonder de 
compensatiewoningen zou er helemaal geen bebouwing worden gesloopt.  
 
Ten aanzien van het unieke polderlandschap en de ligging in de buurt van het natura 2000 
gebieden wordt opgemerkt dat het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte een regeling omvat 
van een projectmatige bundeling van diverse sanerings- en compensatielocaties verspreid 
over geheel Goeree-Overflakkee. Het bestemmingsplan dient derhalve in zijn totaliteit te 
worden bezien en ook als geheel te worden beoordeeld op de ruimtelijke kwaliteit. Uiteraard 
is het niet mogelijk om op zowel iedere sanerings- als compensatielocatie een significante 
ruimtelijke kwaliteitsverbetering te realiseren. Echter bij de totaalafweging die door de 
gemeente is gemaakt is geconcludeerd dat er door het in werking treden van het 
bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte per saldo een aanzienlijke verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit op Goeree-Overflakkee optreedt. De openheid van het polderlandschap 
en de bescherming van natura 2000 gebieden wordt per saldo verbeterd. De afstand van de 
diverse ontwikkelingen tot de natura 2000 gebieden is zodanig groot dat hier geen nadere 
afweging nodig is. 
 
Het uitzicht van inspreker zal door de bouw van woningen veranderen. Het plan zal deels in 
de zichtlijn van bestaande bewoners komen te liggen. Er zal daardoor niet langer sprake zijn 
van een volledig onbelemmerd vrij uitzicht. Voor een deel blijft het uitzicht wel behouden.  
Daarnaast wordt het plan ruim van opzet en laat het ruimte voor doorzichten naar het 
landschap. De woningen zullen landschappelijk worden ingepast zodat aansluiting wordt 
gezocht met de kwaliteiten in de omgeving. Per saldo zijn wij van mening dat sprake blijft van 
een goed woon- en leefklimaat en ontstaat een gebied dat voldoet aan de eisen die gesteld 
wordt in het provinciale gebiedsprofiel. De opgestelde beeldkwaliteitsparagraaf – die mede 
gebaseerd is op het gebiedsprofiel - waarborgt dat die kwaliteit ook gehaald wordt. Bij het 
opstellen van deze beeldkwaliteitsparagraaf is aansluiting gezocht bij het gemeentelijk 
welstandsbeleid. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Hoofdstuk 3.  Beantwoording per reacties 
 
In onderstaand overzicht vindt u de indieners van een inspraak- en/of overlegreactie De 
samengevatte en beantwoorde inspraakreacties corresponderen met de hieronder 
weergegeven nummering.  
 
Inspraakreactie Datum Registratienummer 
1 30-08-2104 44140 
2 21-08-2014 43517 
3 01-09-2014 44064 
4 09-09-2014 44703 
5 08-09-2014 44517 
6 09-09-2014 44894 
7 08-09-2014 44622 
8 01-09-2014 44046 
9 01-09-2014 44139 
10 28-08-2014 43913 
11 21-08-2014 43510 
12 02-09-2014 44254 
13 05-09-2014 44384 
14 09-09-2014 44930 
15 18-08-2014 43193 
16 12-08-2014 42989 
17 11-08-2014 42897 
18 09-09-2014 44638 
 
  



 

 

Inspraakreactie 1  
 
 Brief inspreker Reactie gemeente Aanpassing  
a. De komst van deze woningen zal 

een negatieve invloed hebben op 
ons woon- en leefklimaat. Zo zal 
onder meer ons uitzicht drastisch 
veranderen in negatieve zin en 
de waarde van onze woningen 
zal ook omlaag gaan. 

Op een afstand van 70 meter van 
de gevels van de woningen begint 
de bestemming Wonen – 1. Binnen 
deze bestemming mogen 7 
woningen met een goothoogte van 
6 meter worden gebouwd. Het 
uitzicht van de bewoners aan de 
Visscherstraat 1 t/m 11 zal door de 
bouw van woningen veranderen. 
Het plan zal deels in de zichtlijn van 
bestaande bewoners komen te 
liggen. Er zal daardoor niet langer 
sprake zijn van een volledig 
onbelemmerd vrij uitzicht. Voor een 
deel blijft het uitzicht wel behouden. 
Daarnaast wordt het nieuwe plan 
ruim van opzet en laat het ruimte 
voor doorzichten naar het 
landschap. Zie ook de thematische 
beantwoording in hoofdstuk 2. Voor 
zover insprekers van mening zijn 
dat sprake is van planschade dan 
bestaat de mogelijkheid om via een 
afzonderlijke procedure (artikel 6.1 
Wro die los staat van de 
bestemmingsplanprocedure), een 
verzoek tot planschade in te dienen 
op basis van het vastgestelde 
bestemmingsplan.  

 

b. Wij willen zeker gebruik maken 
van onze rechten c.q. inspraak en 
verzoeken u hierbij ons op de 
hoogte te houden omtrent deze 
nieuwbouwplannen 

Wij zullen u op de hoogte houden 
van het vervolg van de 
bestemmingsplanprocedure voor de 
Prutweg.  

 

 
  



 

 

Inspraakreactie 2  
 
 Brief inspreker Reactie gemeente Aanpassing  
a. Naast het ongelukkige tijdstip 

middenin een vakantieperiode, 
althans voor de omwonenden, 
waarop u meende de procedure 
te moeten starten, (..) 
 
(..) Was het daarnaast niet meer 
op zijn plaats geweest om met 
de presentatie van dit 
voorontwerp-bestemmingsplan 
te wachten tot na de 
vakantieperiode, zodat  
belanghebbenden ook 
daadwerkelijk in de gelegenheid 
worden gesteld zich in deze niet 
alledaagse materie te verdiepen. 

Het bestemmingsplan heeft ter 
inzage gelegen van 6 augustus 2014 
en tot en met 2 september 2014. 
Naar ons oordeel een periode die 
voldoende ruimte bood om een 
inspraakreactie in te dienen, ook al is 
deels sprake van de zomervakantie. 
Vanwege die zomervakantie 
Bovendien hebben alle omwonenden 
een brief gekregen met de 
kennisgeving van het voorontwerp-
bestemmingsplan. Dit omdat het plan 
in de zomer ter inzage lag. 
Tot slot had inspreker kunnen 
verzoeken om uitstel om meer tijd te 
krijgen voor het opstellen van een 
reactie. Een dergelijk verzoek 
hebben wij niet ontvangen. 
Op grond van het voorgaande zijn wij 
van mening dat er voldoende 
gelegenheid bestond om in te 
spreken.  

 

b. (..) ben ik verbaasd over het feit 
dat kort  na de definitieve 
vaststelling van de Structuurvisie 
Goeree-Overflakkee in 
december 2010 en het 
Bestemmingsplan buitengebied 
in maart 2012  een (her)nieuw(d) 
plan wordt gepresenteerd voor 
woningbouw op genoemde 
locatie  aan de Prutweg te 
Sommelsdijk in agrarisch gebied  
en met een recent vastgestelde 
agrarische bestemming. 
Motivatie en onderbouwing 
hiervoor tref ik niet aan. 
 

Het bestemmingsplan Ruimte voor 
Ruimte past in het beleid dat sinds 
2000 in heel Nederland wordt 
toegepast. In 2003 is dat beleid ook 
juridisch verankerd is de regeling 
Ruimte voor Ruimte van de provincie 
Zuid-Holland.  
Dit beleid heeft tot doel verstorende 
bedrijfsbebouwing in het landelijk 
gebied te slopen om hiermee de 
kwaliteit van het landelijk gebied te 
verbeteren. In ruil voor het slopen 
van die bebouwing mogen op 
passende locaties een of meer 
compensatiewoningen worden 
gebouwd. 
In het bestemmingsplan 
Buitengebied 2012 is aangesloten op 
de regeling Ruimte voor Ruimte en is 
nadrukkelijk aangeven dat deze 
regeling  kan worden toegepast.    
De reden dat de bebouwing aan de 
Prutweg niet expliciet als Ruimte 
voor Ruimte regeling is 
meegenomen in het 
bestemmingsplan Buitengebied van 
2012 is gelegen in het feit dat deze 
plannen toen nog niet bekend waren. 
Toepassing van de Ruimte voor 
Ruimte regeling vraagt maatwerk en 
is niet altijd vooraf is te voorzien in 

Paragrafen 
3.1.2 en 2.5 
van de plan- 
toelichting 
worden aan-
gevuld, 
zoals 
aangegeven 
in hoofdstuk 
4 bij deze 
nota. 



 

 

bestemmingsplannen. Het is een 
gebruikelijke beleidslijn in de 
gemeente dat ontwikkelingen die nog 
onvoldoende zijn uitgekristalliseerd 
buiten de actualisatie van het 
bestemmingsplan worden gelaten. 
Zodra ontwikkelingen dan wel 
voldoende duidelijk zijn wordt via een 
afzonderlijke procedure 
medewerking verleend voor die 
ontwikkeling. Dat is precies de 
beleidslijn die ook voor de Prutweg is 
gevolgd. 
De motivering die inspreker in het 
bestemmingsplan mist is terug te 
vinden in de plantoelichting, waar 
uitgebreid is aangegeven hoe de 
Ruimte voor Ruimte regeling is 
toegepast. In dit verband wordt 
verwezen naar de thematische 
beantwoording in hoofdstuk 2. 
Naar aanleiding van uw 
inspraakreactie zullen wij het 
bestemmingsplan nog aanvullen met 
een nadere motivatie en 
onderbouwing van de Ruimte voor 
Ruimte regeling, en dan met name 
het onderdeel waarom ook 
compensatie elders (aan de 
Prutweg) mag plaatsvinden.  

c. Verder  is er sprake van een 
voorgenomen excessieve en 
disproportionele toepassing van 
de provinciale verordening 
Ruimte op deze locatie in 
tegenstelling met de toepassing 
van deze verordening ten tijde 
toen ondergetekende gebruik  
maakte van deze provinciale 
regeling 
in 2006-2008. De verordening 
werd destijds strikt nageleefd. 
Ondergetekende betwijfelt dan 
ook ten sterkste of deze 
verordening bedoeld is om 
toegepast te worden zoals u nu 
voornemens bent op de wijze en 
met de omvang zoals door  u 
wordt aangegeven. 
 
 

De regeling Ruimte voor Ruimte 
heeft tot doel een algemene regeling 
in het leven te roepen om waar 
mogelijk verstorende bebouwing in 
het landelijk gebied te slopen. Alleen 
op die manier kan een substantiële 
verbetering van het landelijk gebied 
wordt bereikt. Dat houdt in dat er 
logischerwijs ook geen bovengrens 
wordt gesteld aan de omvang en 
toepassingsmogelijkheden van de 
Ruimte voor Ruimte regeling.   
Wij zien dan ook geen grond voor de 
twijfel van inspreker dat voorliggende 
regeling in strijd is met de bedoeling 
van de regeling Ruimte voor Ruimte. 
Los daarvan zijn wij van mening dat 
uitvoering van het bestemmingsplan 
Ruimte voor Ruimte leidt tot een 
ruimtelijke kwaliteitsverbetering van 
het landelijk gebied. In de 
plantoelichting (en hoofdstuk 2 van 
deze nota) zullen wij een fotocollage 
opnemen waaruit blijkt welke 
verstorende bebouwing gesloopt 
wordt. Uit deze collage blijkt naar 

Paragrafen 
3.1.2 en 2.5 
van de plan- 
toelichting 
worden aan-
gevuld, 
zoals 
aangegeven 
in hoofdstuk 
4 bij deze 
nota. 



 

 

ons oordeel dat evident sprake is 
van een kwaliteitsverbetering zoals 
bedoeld in de Ruimte voor Ruimte 
regeling. In hoofdstuk 4 bij deze nota 
is precies aangegeven hoe wij de 
plantoelichting willen aanvullen. 

 
Inspraakreactie 3  
 
 Brief inspreker Reactie gemeente Aanpassing  
a. In dit Voorontwerp d.d. 11 juli 

2014 wordt voorgesteld aan de 
Prutweg in Sommelsdijk voor 
zeven percelen vergunning te 
verlenen tot het bouwen van 
woningen. Het bouwvlak betreft 
een solitair gelegen stuk 
landbouwgrond (van bovenaf 
gezien wordt los van de huidige 
bebouwing een groep van zeven 
woningen gevestigd. Er ontstaat 
min of meer een eigen woonkern 
in de agrarische polder van 
Sommelsdijk. 
Door de ligging van dit bouwvlak 
ligt het erg voor de hand dat op 
termijn de stukken 
landbouwgrond aan de twee 
zijden van het bouwvlak richting 
de bebouwde kom óók voor 
woningbouw zullen worden 
aangewend. 
Op die manier gaat de gemeente 
te veel afwijken van het huidige 
bestemmingsplan. 
 

Met inspreker achten wij het van 
groot belang dat aan de Prutweg 
geen ontwikkeling ontstaat  die los 
staat van de omgeving. Om die 
reden hebben wij een ruimtelijke 
opzet afgedwongen die het 
noodzakelijk maakt de woningen te 
bouwen in een structuur die past bij 
het omliggende landschap en die 
qua aard en omvang aansluit op de 
aanwezige woonbebouwing in de 
omgeving. Het aantal woningen is 
beperkt tot maximaal 7. Door deze 
kleinschaligheid wordt voorkomen 
dat het een op zich zelf staand 
gebied wordt.   
Zie ook de thematische 
beantwoording in hoofdstuk 2 waarin 
we dit onderdeel uitgebreid 
afgewogen hebben. 
Op dit moment zijn er geen 
voornemens om de gronden aan de 
noord of zuidzijde te ontwikkelen tot 
woongebied. mocht dat in de 
toekomst wel het geval zijn zal dat 
via een afzonderlijke procedure 
bestemmingsplanprocedure worden 
geregeld. Een ontwikkeling richting 
zuidzijde ligt dan voor de hand 
omdat hier het beste aansluiting kan 
worden gezocht bij dorpsrand. 

Paragraaf 
2.4 van de 
plan-
toelichting 
wordt aan-
gevuld met 
een kaartje 
zoals 
aangegeven 
in hoofdstuk 
4 bij deze 
nota. 

 Daarnaast maak ik mij zorgen 
over de grondposities binnen het 
bestemmingsplan die de 
Gemeente heeft ingenomen. De 
grond is aangekocht t.b.v. 
woningbouw. 
Inwoners van onze gemeente 
kunnen slechts één keer hun 
geld uitgeven. Gaat nu zeven 
keer niet naar door de gemeente 
aangekochte gronden maar naar 
een projectontwikkelaar. De 
burgers hebben er belang bij dat 
u de huidige grondposities zo 
snel mogelijk te gelde zal 

De gemeente heeft in het gebied 
geen grondposities. De gemeente 
heeft elders in de gemeente wel 
grondposities. Het betreft hier 
locaties die niet concurrerend zijn 
voor de locatie aan de Prutweg. De 
locatie Prutweg wordt uitsluitend 
ontwikkeld omdat elders verstorende 
bebouwing wordt gesloopt. Dat is 
een belang dat alle burgers op 
Goeree-Overflakkee dient en los 
staat van de belangen die verbonden 
zijn aan de grondposities elders.  
Ter onderstreping van dit belang zal 
in de plantoelichting een fotocollage 

Paragraaf 
2.5 van de 
plan-
toelichting 
wordt aan-
gevuld met 
een 
fotocollage. 



 

 

maken. Door dit plan zal dat niet 
het geval zijn. 
 
Ik verzoek u de formele 
bestemmingsplan 
aanpassingsprocedure niet op te 
starten. Ik wens u veel wijsheid. 

worden opgenomen die laat zien 
welke verstorende bebouwing uit het 
landelijk gebied zal verdwijnen. Naar 
ons oordeel is evident sprake van 
een belang dan alle inwoners dient. 
Wij zien in de reactie van inspreker 
geen aanleiding om de het verzoek 
de bestemmingsplanprocedure niet 
op te starten in te willigen.   

 
Inspraakreactie 4  
 
 Brief inspreker Reactie gemeente Aanpassing  
 Hierbij enige vragen over het 

voorontwerpbestemmingsplan 
Molenweg 19 en 21 te Ouddorp. 
Daar ik zelf bewoner ben van de 
Molenweg 23 zou ik aan u willen 
vragen om er rekening mee te 
houden over ons uitzicht richting 
kruispunt Molenweg-Marijkeweg, 
als dat behouden zou blijven zou 
dat heel mooi zijn, onze woning 
staat ruim 14 meter vanaf vanaf 
kant weg. 
 
 

Vanuit de woning aan de Molenweg 
is in de huidige situatie aan de 
zijkant uitzicht over de akker en is 
de kruising Molenweg-Marijkeweg 
zichtbaar. Om aan het verzoek van 
inspreker tegemoet te komen zou 
tussen de nieuwe woningen binnen 
de bestemming Wonen-2 en de 
Molenweg een zone van minimaal 
14 meter onbebouwd moet blijven. 
Voor de belangrijk deel is aan deze 
wens al tegemoet gekomen door in 
deze zone de bestemming Tuin op 
te nemen. Binnen deze bestemming 
mag maximaal 1 meter hoog worden 
gebouwd.  
De zichtlijn naar de Kruising zou 
daarmee behouden kunnen blijven. 
Omdat op betreffende gronden 
(tuinen van woningen) wel bomen 
en struiken ingeplant mogen worden 
is vrij uitzicht voor dit onderdeel niet 
volledig te garanderen.  

 

 
  



 

 

Inspraakreactie 5  
 
 
 

Brief inspreker Reactie gemeente Aanpassing  

a. In de directe nabijheid  van mijn 
woning (ca. 90 meter van mijn 
huis) bent u van plan vergunning 
te verlenen voor de bouw van 
een zevental vrijstaande  
woningen en bijbehorende 
voorzieningen. lk ben op zich 
niet per definitie tegenstander  
van nieuwbouw in de gemeente 
of in mijn  buurt, echter, het 
voorziene project  stuit ons toch 
tegen de borst wat betreft een 
aantal 
- voor ons- essentiële punten. 
Wij willen u hierbij dan ook in 
kennis stellen van onze 
zienswijzen op dat deel van het 
bestemmingsplan dat verband 
houdt  met de bouw aan de 
locatie Prutweg in Sommelsdijk. 
Noch in de Visie Ruimte  en 
Mobiliteit, het  Programma  
Ruimte, of de Verordening  
Ruimte van de Provincie Zuid-
Holland wordt de bouwlocatie 
aangemerkt als 
ontwikkelingsgebied. Ook in de 
voorganger, de Provinciale 
Structuurvisie Zuid-Holland 
wordt de locatie niet als zodanig 
benoemd. Dat houdt  in dat het 
stuk polder  een agrarisch en 
open karakter draagt, zoals 
omschreven in het huidige 
bestemmingsplan. De Everdina 
vormt een uniek 
polderlandschap van hoge 
landschappelijke en ecologische 
waarde. Het ligt ongeveer 1500 
meter van een Natura-2000 
gebied! In een zo mooi gebied 
dient u toch geen 
woningbouwlocatie te 
ontwikkelen? De ruimte die het 
open landschap ons biedt wordt 
als belangrijke kwaliteit gezien 
van Goeree-Overflakkee. De 
reden voor de bouw is de (deels) 
noodzakelijke sloop van 
ontsierende  en milieubelastende 
bedrijven. Het plan moet in dat 
geval goed uiteen zetten 

De locatie aan de Prutweg is 
inderdaad niet aangewezen als 
ontwikkelingsgebied. De 
voorgenomen woningbouw valt 
onder de regeling Ruimte voor 
Ruimte van de provincie Zuid-
Holland. In hoofdstuk 2 van deze 
nota is een uitgebreide 
beantwoording opgenomen voor het 
thema Ruimte voor Ruimte. 
Verwezen wordt naar hoofdstuk 2. 
 
Doordat elders binnen de gemeente 
zoveel bebouwing wordt gesloopt 
ontstaat er ruimte op aan de Prutweg 
nieuwe woningen te bouwen. Per 
saldo wordt daarmee een 
aanzienlijke kwaliteitsverbetering van 
het landschap bereikt en wordt op 
diverse plekken open landschap 
herstelt. Daar staat tegenover dat 
door de bouw van de 
compensatiewoningen ook weer 
landschap wordt aangetast. Dat is 
inherent aan de Ruimte voor Ruimte 
regeling. Zonder de 
compensatiewoningen zou er 
helemaal geen bebouwing worden 
gesloopt.  
 
Wij zullen in het bestemmingsplan 
beter onderbouwen waarom de 
nieuwe ontwikkelingen voorzien in dit 
bestemmingsplan passen in de 
omgeving. Bij de ontwikkeling van 
het plangebied dient te worden 
voldaan aan het beeldkwaliteitsplan 
en de welstandsnota waardoor 
inpassing in de omgeving wordt 
gewaarborgd. 
In de nieuwe paragraaf 3.1.2. is de 
gewenste eindsituatie omschreven. 
Verwezen wordt naar hoofdstuk 4 bij 
deze nota.     
In de plantoelichting zal tevens een 
paragraaf worden opgenomen die 
inzichtelijk maakt welke 
kwaliteitsslag wordt bereikt door 
bebouwing te slopen (fotocollage van 
te slopen bebouwing). Tot slot zal 
nader worden onderbouwd waarom 
de voorgestelde Ruimte voor Ruimte 

Paragrafen 
3.1.2 en 2.5 
van de plan- 
toelichting 
worden aan-
gevuld, 
zoals 
aangegeven 
in hoofdstuk 
4 bij deze 
nota. 



 

 

waarom tot sloop wordt 
overgegaan maar doet dat niet 
voldoende. 

regeling past in het provinciaal en 
gemeentelijk beleid.  
 

b. Wij hebben geen argumenten 
kunnen vinden op grond 
waarvan wordt aangetoond dat 
de woningen voorzien in een 
duidelijke  woonbehoefte. De 
Woonvisie van de Provincie 
Zuid- Holland geeft aan dat de 
gemeente dient te beschikken 
over een duidelijk  onderbouwd 
document. Een vastgestelde 
gemeentelijke  woonvisie lijkt 
ons ten minste noodzakelijk. 
Deze woonvisie  hebben wij niet 
kunnen ontdekken. In de 
gemeentelijke structuurvisie 
staat de locatie niet te boek als 
ontwikkelingsgebied. In zoverre 
vinden wij het bestemmingsplan, 
in elk geval wat betreft de door 
ons genoemde bouwlocatie, in 
strijd met een goede ruimtelijke 
ordening. 
Ook constateren  wij dat een 
economisch onderzoek 
ontbreekt. Een dergelijk 
onderzoek is noodzakelijk  om te 
voorkomen dat er lukraak 
gebouwd  wordt. Er zal vooraf 
dienen te worden 
aangetoond dat er sprake is van 
een goed verkoopbaar  project. 
Op dit moment ontbreekt dat. 
 

Ten aanzien van de woonbehoefte 
heeft de gemeente recent de 
gemeentelijke Woonvisie vastgesteld 
(16 oktober 2014). In deze woonvisie 
heeft - op basis van de laatste 
demografische gegevens en recente 
inzichten in bestaande plancapaciteit 
- een herprogrammering van het 
woningbouwprogramma 
plaatsgevonden. In dat kader hebben 
de kernen Middelharnis/ 
Sommelsdijk, Ouddorp en Oude 
Tonge een woningvoorraadtoename 
toegewezen gekregen. Voor 
Middelharnis is dat 375 woningen. 
Voor Ouddorp en Oude Tonge zijn 
300 woningen die gezamenlijk zijn 
toegedeeld aan de kernen Ouddorp, 
Oude Tonge en Dirksland 
gezamenlijk. De woningen die 
worden voorzien binnen dit 
bestemmingsplan  passen binnen die 
woonbehoefte. Gezien de 
kleinschaligheid van de locatie en de 
specifieke woonbehoefte achten we 
een nadere afweging niet 
noodzakelijk. 
 
 
 
 

 

c. Toen wij onze woning betrokken, 
konden wij niet verwachten dat 
er woningen gebouwd  zouden 
worden. In een separaat traject  
ben ik dan ook voornemens, in 
het geval de woningen  mogelijk 
worden gemaakt door middel 
van een rechtmatig 
bestemmingsplan  en/of  een 
rechtmatige 
omgevingsvergunning wordt  
verstrekt  voor de bouw van en 
gebouwd, een verzoek tot u te 
richten ter compensatie van de 
schade als gevolg van de 
waardedaling van mijn 
woning. lk zal in deze zienswijze 
niet te veel uitweiden over dit 
aspect. lk wil echter wel gezegd 
hebben dat het op zijn minst 

Op een afstand van 70 meter van de 
gevels van de woningen begint de 
bestemming Wonen - 1. Binnen deze 
bestemming mogen 7 woningen met 
een goothoogte van 6 meter worden 
gebouwd. Het uitzicht van inspreker 
zal door de bouw van woningen 
veranderen. Het plan zal deels in de 
zichtlijn van bestaande bewoners 
komen te liggen. Er zal daardoor niet 
langer sprake zijn van een volledig 
onbelemmerd vrij uitzicht. Voor een 
deel blijft het uitzicht wel behouden.  
Daarnaast wordt het plan ruim van 
opzet en laat het ruimte voor 
doorzichten naar het landschap. De 
woningen zullen landschappelijk 
worden ingepast zodat aansluiting 
wordt gezocht met de kwaliteiten in 
de omgeving. Per saldo zijn wij van 

 



 

 

betamelijk was geweest als de 
ontwikkelaar of de gemeente van 
tevoren met ons van gedachten 
had gewisseld over de 
consequenties van het initiatief 
op onze woonomgeving. 

mening dat sprake blijft van een 
goed woon- en leefklimaat en 
ontstaat een gebied dat voldoet aan 
de eisen die gesteld wordt in het 
provinciale gebiedsprofiel. De 
opgestelde beeldkwaliteitsparagraaf 
– die mede gebaseerd is op het 
gebiedsprofiel - waarborgt dat die 
kwaliteit ook gehaald wordt. Bij het 
opstellen van deze 
beeldkwaliteitsparagraaf is 
aansluiting gezocht bij het 
gemeentelijk welstandsbeleid. 
 
Voor zover insprekers van mening 
zijn dat sprake is van planschade 
dan bestaat de mogelijkheid om via 
een afzonderlijke procedure (artikel 
6.1 Wro die los staat van de 
bestemmingsplanprocedure), een 
verzoek tot planschade in te dienen 
op basis van het vastgestelde 
bestemmingsplan 
Tot slot achten wij de 
inspraakprocedure het juiste tijdstip 
om voor het eerst met bewoners en 
belanghebbenden over het 
voornemen tot bestemmingswijziging 
van gedachten te wisselen, nog 
voordat de formele 
bestemmingsplanprocedure wordt 
ingezet.   

d. Het voorliggende 
bestemmingsplan biedt de 
mogelijkheid om woningen te 
bouwen van een forse omvang. 
Een goothoogte van zes meter 
bijvoorbeeld is niet bescheiden. 
Hoe hoog de nok van het dak 
reikt is nog niet te voorzien maar 
kopers van de kavels zullen 
zoveel mogelijk huis voor hun 
geld willen bouwen. De vrees 
bestaat dan ook dat er zo hoog 
wordt  gebouwd dat de woningen 
zullen detoneren in het 
landschap en bovendien ons 
zicht op de mooie polder in grote 
mate zullen belemmeren. 

De goothoogte van 6 meter betreft 
een gebruikelijke maat die ook elders 
in de gemeente wordt toegepast. De 
maximale inhoudsmaat en het 
beeldkwaliteitplan moeten er voor 
zorgen dat gebouwd wordt in een 
maat en stijl die past in de omgeving.  

 

e. In zijn algemeenheid  vinden wij 
dat het bestemmingsplan heel 
weinig criteria en informatie 
bevat over het hoe en waarom 
van de bouw op juist de 
onderhavige locatie. Wij, en met 
ons een aantal omwonenden, 

Zoals aangegeven onder a zullen wij 
in het bestemmingsplan beter 
onderbouwen waarom de nieuwe 
ontwikkelingen - voorzien in dit 
bestemmingsplan - passen in de 
omgeving Het bestemmingsplan is 
naar ons oordeel heel duidelijk als 

Paragrafen 
3.1.2 en 2.5 
van de plan- 
toelichting 
worden aan-
gevuld, 
zoals 



 

 

zijn deze mening toegedaan. 
Een bestemmingsplan  dient, 
hoe globaal het ook is, een 
goede rechtszekerheid te bieden 
over de planologische kaders 
waarbinnen  de bestemmingen 
ontwikkeld kunnen worden. Het 
plan dat nu voorligt, geeft noch 
een goede 
toelichting, noch scherpe 
bandbreedte voor de ruimtelijke 
ontwikkelingen, noch een goede 
doorkijk naar de toekomst. 

het gaat om de vraag waar welke 
bebouwing gaat komen.  Als het gaat 
om de locatiekeuze hebben wij ons 
gebaseerd op de Ruimte voor 
Ruimte regeling. Op de locaties waar 
bebouwing gesloopt wordt is de 
meerwaarde voor het landschap 
duidelijk. In dit verband wordt ook 
verwezen naar hoofdstuk 2 bij deze 
nota, waarbij wij een nader uitleg van 
de Ruimte voor Ruimte regeling 
hebben gegeven.  
 
Bij de totaalafweging die door de 
gemeente is gemaakt is 
geconcludeerd dat er door het in 
werking treden van het 
bestemmingsplan Ruimte voor 
Ruimte per saldo een aanzienlijke 
verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit op Goeree-Overflakkee 
optreedt. Op het onderdeel Ruimte 
voor Ruimte en het onderdeel 
kwaliteitsverbetering door sanering 
zullen wij nog een nadere motivering 
in de plantoelichting opnemen. 

aangegeven 
in hoofdstuk 
4 bij deze 
nota. 

 
Inspraakreactie 6  
 
 Mondelinge reactie inspreker Reactie gemeente Aanpassing  
 Voor de locatie Oudelandsedijk 

34 in Oude Tonge is geen 
bodemonderzoek gedaan voor 
de betreffende locatie terwijl 
inspreker verwacht dat er asbest 
en andere vervuiling in de grond 
zit.  Inspreker vermoedt dat er 
asbest in de opstallen zit en 
verzoekt hier bij de sloop 
rekening mee te houden.  

Op deze locatie is inmiddels 
bodemonderzoek uitgevoerd en zal 
op schone grond gebouwd gaan 
worden. Ter plaatse van de te 
bouwen woning blijkt uit het 
onderzoek dat geen sprake is van 
bodemverontreiniging  
Ten aanzien van de mogelijke 
aanwezigheid van asbest geldt dat 
gekoppeld aan de 
omgevingsvergunning voor de sloop 
een asbestinventarisatie moet 
worden overlegd. Als uit de 
inventarisatie blijkt dat asbest 
aanwezig is zal deze op de juiste 
wijze worden verwijderd door een 
gecertificeerd bedrijf.   

 

 
Inspraakreactie 7  
 
 Brief inspreker Reactie gemeente Aanpassing  
 Met grote verbazing hebben wij 

kennis genomen van het 
voorontwerpbestemmingsplan 
dat sinds 6 augustus jl. ( midden 

Het bestemmingsplan heeft ter 
inzage gelegen van 6 augustus 2014 
en tot en met 2 september 2014. 
Naar ons oordeel een periode die 

 



 

 

in de zomervakantie) ter inzage 
ligt. 
Wij maken dan ook gebruik van 
de gelegenheid om een 
inspraakreactie te geven op dit 
voorontwerp Onze reactie heeft 
betrekking op uw voornemen op 
de locatie Prutweg te 
Sommelsdijk zeven woningen te 
bouwen (pagina 10, punt 4 van 
het 
voorontwerpbestemmingsplan). 
Gezien de procedure beperken 
wij ons in eerste instantie tot de 
hoofdlijnen. Naar onze mening  
was het wei zo correct geweest 
om te wachten met het starten 
van het 
voorontwerpbestemmingsplan tot 
na de zomervakantie, zodat er 
voldoende tijd was om ons in de 
materie verdiepen. 

voldoende ruimte bood om een 
inspraakreactie in te dienen, ook al 
is deels sprake van de 
zomervakantie. 
Bovendien hebben alle 
omwonenden een brief gekregen 
met de kennisgeving van het 
voorontwerpbestemmingsplan. Dit 
omdat het plan in de zomer ter 
inzage lag. 
Tot slot had inspreker kunnen 
verzoeken om uitstel om meer tijd te 
krijgen voor het opstellen van een 
reactie. Een dergelijk verzoek 
hebben wij niet ontvangen. 
Op grond van het voorgaande zijn 
wij van mening dat er voldoende 
gelegenheid bestond om in te 
spreken.  
 

 Wij zijn verbaasd dat zo kart na 
de definitieve vaststelling van de 
Structuurvisie Goeree- 
Overflakkee in december 2010 
en het Bestemmingsplan 
buitengebied in maart 2012 een 
(her) nieuw(d) plan voor 
woningbouw wordt 
gepresenteerd op genoemde 
locatie aan de Prutweg te 
Sommelsdijk in 
agrarische gebied en met  een 
recent vastgestelde agrarische 
bestemming. Motivatie en 
onderbouwing voor deze 
wijziging treffen wij nergens aan. 

Het bestemmingsplan Ruimte voor 
Ruimte past in het beleid dat sinds 
2000 in heel Nederland wordt 
toegepast. In 2003 is dat beleid ook 
juridisch verankerd is de regeling 
Ruimte voor Ruimte van de provincie 
Zuid-Holland.  
Dit beleid heeft tot doel verstorende 
bedrijfsbebouwing in het landelijk 
gebied te slopen om hiermee de 
kwaliteit van het landelijk gebied te 
verbeteren. In ruil voor het slopen 
van die bebouwing mogen op 
passende locaties een of meer 
compensatiewoningen worden 
gebouwd. 
In het bestemmingsplan 
Buitengebied 2012 is aangesloten 
op de regeling Ruimte voor Ruimte 
en is nadrukkelijk aangeven dat 
deze regeling  kan worden 
toegepast.    
De reden dat de bebouwing aan de 
Prutweg niet expliciet als Ruimte 
voor Ruimte regeling is 
meegenomen in het 
bestemmingsplan Buitengebied van 
2012 is gelegen in het feit dat deze 
plannen toen nog niet bekend 
waren. Toepassing van de Ruimte 
voor Ruimte regeling vraagt 
maatwerk en is niet altijd vooraf is te 
voorzien in bestemmingsplannen. 
Het is een gebruikelijke beleidslijn in 
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de gemeente dat ontwikkelingen die 
nog onvoldoende zijn 
uitgekristalliseerd buiten de 
actualisatie van het 
bestemmingsplan worden gelaten. 
Zodra ontwikkelingen dan wel 
voldoende duidelijk zijn wordt via 
een afzonderlijke procedure 
medewerking verleend voor die 
ontwikkeling. Dat is precies de 
beleidslijn die ook voor de Prutweg 
is gevolgd. 
De motivering die inspreker in het 
bestemmingsplan mist is terug te 
vinden in de plantoelichting, waar 
uitgebreid is aangegeven hoe de 
Ruimte voor Ruimte regeling is 
toegepast. In dit verband wordt 
verwezen naar de thematische 
beantwoording in hoofdstuk 2. 
Naar aanleiding van uw 
inspraakreactie zullen wij het 
bestemmingsplan nog aanvullen met 
een nadere motivatie en 
onderbouwing van de Ruimte voor 
Ruimte regeling, en dan met name 
het onderdeel waarom ook 
compensatie elders (aan de 
Prutweg) mag plaatsvinden. 

 Verder is er sprake van een 
voorgenomen excessieve en 
disproportionele toepassing van 
de provinciale verordening 
Ruimte op deze locatie in 
tegenstelling met de toepassing 
van deze verordening ten tijde 
toen ondergetekende gebruik 
maakte van deze provinciale 
regeling in 2006- 
2008. De verordening werd 
destijds strikt nageleefd. Wij 
betwijfelen dan ook ten zeerste 
of deze verordening bedoeld is 
om toegepast te worden zoals u 
nu voornemens bent op de wijze 
en met de omvang zoals door u 
wordt aangegeven. 

De regeling Ruimte voor Ruimte 
heeft tot doel een algemene regeling 
in het leven te roepen om waar 
mogelijk verstorende bebouwing in 
het landelijk gebied te slopen. Alleen 
op die manier kan een substantiële 
verbetering van het landelijk gebied 
wordt bereikt. Dat houdt in dat er 
logischerwijs ook geen bovengrens 
wordt gesteld aan de omvang en 
toepassingsmogelijkheden van de 
Ruimte voor Ruimte regeling.   
Wij zien dan ook geen grond voor de 
twijfel van inspreker dat 
voorliggende regeling in strijd is met 
de bedoeling van de regeling Ruimte 
voor Ruimte. Los daarvan zijn wij 
van mening dat uitvoering van het 
bestemmingsplan Ruimte voor 
Ruimte leidt tot een ruimtelijke 
kwaliteitsverbetering van het 
landelijk gebied. In de plantoelichting  
(en hoofdstuk 2 van deze nota) 
zullen wij een fotocollage opnemen 
waaruit blijkt welke verstorende 
bebouwing gesloopt wordt. Uit deze 
collage blijkt naar ons oordeel dat 

 



 

 

evident sprake is van een 
kwaliteitsverbetering zoals bedoeld 
in de Ruimte voor Ruimte regeling. 
In hoofdstuk 4 bij deze nota is 
precies aangegeven hoe wij de 
plantoelichting willen aanvullen. 

 
Inspraakreactie 8   
 
 Brief inspreker Reactie gemeente Aanpassing  
a. Mijn opdrachtgever is eigenaar 

van het perceel 
Kraaijensteinsedijk 3-7 te 
Sommelsdijk. Op 1 februari 2007 
hebben wij een principeverzoek 
ingediend bij de toenmalige 
gemeente Middelharnis. De kern 
van het verzoek was om op de 
onbebouwde delen van het 
perceel van mijn opdrachtgever 
een kleinschalig duurzaam 
woningbouwplan te ontwikkelen. 
De gehanteerde uitgangspunten 
voor de ruimtelijke verkenning bij 
ons principeverzoek waren 
destijds de volgende: 
• het plangebied valt binnen de 
bebouwingscontour uit de 
Contourenvisie Goeree-
Overflakkee; 
• het plangebied is qua schaal 
vergelijkbaar met andere 
stedenbouwkundige clusters aan 
de rand van de Westplaat; 
• er is sprake van optimale 
benutting van de randen van de 
locatie (mooi uitzicht, ligging van 
zuidtuinen aan het water); 
• er is samenhang in de 
bebouwing: wel verschillende 
woningtypen, maar binnen een 
samenhangende vormgeving die 
aansluit bij de ligging aan de 
dorpsrand; 
• er bestaat de mogelijkheid van 
fasering van de ontwikkeling van 
het plangebied; 
• het wordt een duurzaam wijkje, 
minimaal conform het Convenant 
Duurzaam Bouwen. 
Dit principeverzoek is destijds 
afgewezen, met als voornaamste 
argument dat de bestaande 
bestemmingsplannen nog veel 
ruimte boden om 
woningbouwlocaties te 

De bouw van woningen aan de 
Prutweg en andere locaties in het 
bestemmingsplan is uitsluitend 
mogelijk omdat elders verstorende 
bebouwing wordt gesloopt. Dat is 
een bijzondere regeling die de 
uitzondering vormt op de algemene 
regel dat geen nieuwe 
woningbouwlocaties worden 
aangewezen. 
In het principeverzoek van inspreker 
uit 2007 was geen sprake van te 
slopen bebouwing. Om die reden is 
destijds het verzoek tot woningbouw 
afgewezen. Een en ander is conform 
de regeling Ruimte voor Ruimte die 
toen en nu nog steeds geldt.     
Overigens is in de nieuwe 
verordening Ruimte van de provincie 
Zuid Holland het contourenbeleid 
losgelaten. De provincie gaat nu uit 
van het begrip bestaand 
dorpsgebied (BSD). Ontwikkelingen 
buiten het BSD mogen alleen 
plaatsvinden als voldaan wordt aan 
de voorwaarden van een 
gebiedseigen ontwikkeling en een 
kwaliteitsverbetering. Een goed 
toegepaste Ruimte voor Ruimte 
regeling voldoet aan deze 
voorwaarden. In het voorliggende 
bestemmingsplan is onderbouwd 
waarom naar ons oordeel sprake is 
van een goede toepassing van de 
regeling Ruimte voor Ruimte.  
 
Voor een nadere toelichting op de 
achtergronden van de regeling 
Ruimte voor Ruimte verwijzen wij 
naar hoofdstuk 2. 
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ontwikkelen en dat er, totdat die 
bestemmingsplannen volledig 
ontwikkeld waren, geen nieuwe 
verzoeken zouden worden 
gehonoreerd. 
 

b. Met enige verbazing hebben we 
nu kennisgenomen van het 
voorontwerp bestemmingsplan 
Ruimte voor ruimte, dat 
projectontwikkelaar Estate Invest 
ruimte biedt voor een 
vergelijkbare ontwikkeling. Voor 
zover wij weten geldt nog steeds 
dat niet voor alle locaties in 
vigerende bestemmingsplannen 
projecten zijn ontwikkeld. Onze 
vragen n.a.v. de ter 
inzagelegging van het 
voorontwerp bestemmingsplan 
Ruimte voor ruimte zijn de 
volgende: 
1. Is er inmiddels een beleid dat 
er - hoewel niet voor alle locaties 
in vigerende 
bestemmingsplannen projecten 
zijn of worden ontwikkeld - op 
andere locaties nieuwe 
mogelijkheden worden geboden? 

Zie de beantwoording onder a. Al 
vanaf 2000 geldt er binnen de 
provincie de Ruimte voor Ruimte 
regeling. 

 

c. 2. Komt ook het perceel van mijn 
opdrachtgever in aanmerking als 
potentiële woningbouwlocatie, nu 
een dergelijke ontwikkeling wordt 
toegestaan op een locatie 
grenzend aan het perceel van 
mijn opdrachtgever, maar die 
i.t.t. zijn locatie net buiten de 
stedelijke contour valt? 

Percelen komen in aanmerking als 
ze voldoen aan de Ruimte voor 
Ruimte regeling, zoals opgenomen 
in paragraaf  2.2 van de 
plantoelichting. Er moet dus 
minimaal sprake zijn van te slopen 
bedrijfsbebouwing in het landelijke 
gebied.  

 

d. Wordt de stedelijke contour na 
vaststelling van het 
bestemmingsplan Ruimte voor 
Ruimte om de nieuwe 
woningbouwlocatie heen gelegd 
of blijft deze buiten de stedelijke 
contour vallen? 

In de nieuwe verordening Ruimte 
van de provincie Zuid Holland is het 
contourenbeleid losgelaten. De 
provincie gaat nu uit van het begrip 
bestaand dorpsgebied (BSD). 
Ontwikkelingen buiten het BSD 
mogen alleen plaatsvinden als 
voldaan wordt aan de voorwaarden 
van een gebiedseigen ontwikkeling 
en een ruimtelijke 
kwaliteitsverbetering. Een goed 
toegepaste Ruimte voor Ruimte 
regeling voldoet aan deze 
voorwaarden. In het voorliggende 
bestemmingsplan is naar ons 
oordeel onderbouwd waarom sprake 
is van een goede toepassing van de 
regeling Ruimte voor Ruimte. 

 



 

 

 
Inspraakreactie 9  
 
 Brief inspreker Reactie gemeente Aanpassing  
a. In het kader van de Ruimte voor 

ruimte  regeling is het 
voornemen een aantal 
agrarische opstallen te slopen, 
waaronder ook de uienren bij 
Molenweg 17 Ouddorp (locatie 
7). 
Het gebied waar deze uienren 
staat valt onder het provinciale 
kroonjuweel cultureel erfgoed, 
wat inhoudt dat "ruimtelijke 
ontwikkelingen alleen mogelijk 
zijn voor zover ze bijdragen aan 
het behoud of de ontwikkeling  
van de specifieke waarden." 
En nader omschreven: 
"Uitgangspunt in dit gebied is om 
bij toekomstige ontwikkelingen 
zowel de structuur alsook van 
fysieke elementen (gebouwen 
[...] e.a.) te behouden en 
versterken van door het 
herkenbaar houden van de 
ruimtelijke kenmerken hiervan 
([...] bebouwingsstructuur, [..]). 
Dit betekent dat bij ruimtelijke 
ontwikkelingen die strijdig zijn 
met genoemd uitgangspunt de 
cultuurhistorische en 
landschappelijke belangen in 
principe prevaleren boven 
andere belangen c.q. dot 
ruimtelijke ontwikkelingen die 
strijdig zijn met genoemd 
uitgangspunt in principe 
uitgesloten zijn (tenzij sprake is 
van een groot 
openbaar/maatschappelijk 
belang)." 
Helaas zijn in de gemeentelijke 
cultuurhistorische inventarisatie 
van Goedereede de uienrennen 
indertijd niet opgenomen. 
Mogelijk  over het hoofd gezien 
als zijnde kleine agrarische 
elementen. Naar aanleiding van 
de voorgenomen sloop van de 
uienren aan de Havenweg in 
Ouddorp hebben wij begrepen 
dat van gemeentelijke zijde het 
belang van deze elementen nu 
wei wordt ingezien. Voor de 

De regeling die door inspreker wordt 
geciteerd is niet de vigerende 
regeling. 
Op de locatie aan de Molenweg 17 
is verordening Ruimte van de 
provincie Zuid Holland van 
toepassing, vastgesteld op 9 juli 
2014. In deze verordening is het 
gebied aangewezen met 
beschermingscategorie 1 
(kroonjuwelen, 
schurvelingenlandschap). 
Zie hoofdstuk 2 van deze nota voor 
een nadere onderbouwing.  
 
De uienren heeft daarin geen 
formele status die het noodzakelijk 
maakt hier een nadere afweging te 
maken. Het bouwwerk is niet 
aangewezen als monument en heeft 
ook anderszins geen beschermende 
status. Het bouwwerk kan zonder 
vergunning of toestemming worden 
verwijderd. Voorts is het schuurtje 
gesloopt n.a.v. een aanschrijving 
van de gemeente omtrent de slechte 
slecht staat van en mogelijk gevaar 
voor de omgeving. 
 
De ontwikkeling gaat daarbij niet per 
definitie uit van de sloop van de 
uienren. De ontwikkeling kan ook 
gerealiseerd worden zonder sloop 
van de uienren.  

Paragraaf 
3.1.2 van de 
plan- 
toelichting 
(kroon-
juwelen) 
wordt aan-
gevuld, 
zoals aan-
gegeven in 
hoofdstuk 4 
bij deze 
nota. 

 



 

 

volledigheid voegen wij als 
bijlage de indertijd aangeleverde  
informatie over uienrennen toe. 
De uienren bij Molenweg 17 is 
gaaf en in goede conditie,en ligt 
zeer zichtbaar, hierdoor  is deze 
uienren extra waardevol. 
Zeker omdat het bij de uienren 
bij Molenweg 17 een object 
betreft dat ligt binnen het 
kroonjuweel, dient hier te worden 
uitgegaan van het behoud van 
het betrokken fysieke element. 
De cultuurhistorische belangen 
prevaleren hier hoven andere 
belangen. De voorgenomen 
ruimtelijke ontwikkeling is strijdig 
met het slopen van deze 
uienren. Bovendien verkeert 
deze uienren in goede staat. 
 
De voorgenomen  woningbouw 
ter plaatse kan ruimtelijk goed 
worden gerealiseerd zonder 
sloop van de uienren,en aan het 
te slopen oppervlak van 
agrarische bebouwing draagt 
deze uienren maar minimaal 
bij,het gaat om slechts 32,5 m2. 
Omdat er dus geen sprake is van 
een groot openbaar of 
maatschappelijk belang dient 
deze uienren hier behouden te 
blijven. 
 

b. Met oog op het ruimtelijke aspect 
is het wenselijk om ook het direct 
oostelijk van de uienren staande 
houten schuurtje,van 67 m2,te 
behouden.De uienren zou 
anders een beetje 
verloren kunnen komen te staan. 
Bovendien zou met behoud van 
ook dit schuurtje de in het 
kroonjuweel gewenste 
versterking van het (agrarische) 
karakter van de ruimtelijke 
structuur worden gerealiseerd. 
Ten aanzien van de ruimte voor 
de hier te realiseren woningen 
heeft behoud van dit schuurtje 
geen invloed. 
 
De Ruimte voor ruimte regeling 
is bedoeld om de kwaliteit van 
het buitengebied te verbeteren. 

Verwezen wordt naar de 
beantwoording onder a. 

 



 

 

De voorgenomen sloop van de 
romneyloods op dit kavel zal de 
ruimtelijke waarde van dit terrein 
bevorderen. De sloop van de 
uienren en het schuurtje geven 
een verarming van de kwaliteit 
van het gebied en zijn  dus 
volledig in strijd met dit beleid. 
Door hier uitsluitend de 
romneyloods te slopen, 
gecombineerd met de zeer 
zichtbare ligging van 
deze uienren en het schuurtje, 
wordt deze locatie ook toeristisch 
aantrekkelijker.. 

c. Wat betreft de nieuwbouw: deze 
locatie is niet passend voor 
nieuw te bouwen woningen. Het 
bouwvolume binnen het 
kroonjuweel neemt zo toe, dat 
kan niet worden opgevat als een 
verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit en is in strijd met het 
uitgangspunt  voor aanwijzing als 
kroonjuweel. Om het provinciale 
beleid tot zijn recht te Iaten 
komen dient compenserende 
nieuwbouw voor sloop van de 
romneyloods buiten het 
kroonjuweelplaats te vinden. 
Het aantal op de locatie 
Molenweg 17-23 te realiseren 
woningen is onduidelijk: er is 
sprake van twee woningen, maar 
op pagina's 57 en 63 gaat het 
om maar een woning. Niet 
correct, maar op bovenstaande 
overwegingen heeft dit geen 
invloed 

Verwezen wordt de thematische 
beantwoording in hoofdstuk 2. De 
onduidelijkheid in de plantoelichting 
zal hersteld worden. Het betreffen 
twee woningen. 
 

Pagina 57 
van de plan-
toelichting 
zal aange-
past 
worden. 

 
  



 

 

Inspraakreactie 10  
 
 Brief inspreker Reactie gemeente Aanpassing  
a. Met dit voorontwerp is de sloop 

van de bestaande loods op het 
perceel Marijkeweg  24a in 
Ouddorp geregeld en daarvoor in 
de plaats wordt voorzien in de 
bouw van een woning. 
Tegen de bouw van de woning 
op deze locatie bestaat feitelijk 
geen bezwaar. Echter de 
maatvoering en de situering van 
de nieuwe woning stuit wel op 
bezwaren. De goothoogte dient 
namelijk in overeenstemming te 
worden gebracht met dat wat bij 
de woningen in de directe 
omgeving gebruikelijk is. Daarom 
dient de thans vastgelegde 
goothoogte van 5.00 meter te 
worden verlaagd naar 4,20 
meter. Bij een grotere hoogte van 
de woning ontstaat voorts ook als 
nadelig effect een inkijk op mijn 
privéterrein. 

Vooropgesteld wordt dat ten 
opzichte van de feitelijke situatie een 
aanzienlijke kwaliteitsverbetering 
wordt bereikt. Door de sloop van de 
loods verdwijnt een 
milieubelastende activiteit in de 
directe omgeving. De woning die op 
het perceel mag worden 
teruggebouwd sluit qua schaal, 
omvang en situering aan op de 
woningen die in de direct omgeving 
zijn gebouwd. Voor de bouwhoogte 
is gekozen voor een goothoogte van 
5 meter. Die maat sluit  
stedenbouwkundig  goed aan op de 
bebouwing in de omgeving en is uit 
oogpunt van privacy of bezonning 
niet beperkend voor de omgeving. 
 

 

b. Het bouwvlak van de woning is te 
ver naar achteren geplaatst Het 
bouwvlak dient naar voren te 
worden geplaatst Daarbij dient 
de lijn van de bestaande 
lintbebouwing te worden 
aangehouden. Tevens zal daar- 
mee de privacy van mijn woning 
worden gegarandeerd 
 

Het bouwvlak is t.o.v. van het 
huidige bouwvlak al iets verder naar 
de wegzijde verplaatst en tevens 
ondieper. Daarmee is het nieuwe 
bouwvolume minder beperkend voor 
de buren. 
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt 
is het ook gewenst aan de voorzijde 
een rooilijn aan te houden met enige 
afstand tot de weg. Op die manier 
wordt bereikt dat aan de voorzijde 
groene voortuinen van enige 
omvang worden aangelegd. Op die 
manier kan een bijdrage aan een het 
groene straatbeeld worden geleverd.   
mede gelet op de grootte van het 
perceel is dit dan ook geen issue. 

 

c. De realisering van een theetuin 
en/of bed and breakfast is ook 
volgens de 
bestemmingsplanvoorschriften 
toegestaan. Vanwege de drukte 
in de straat is dat niet wenselijk. 
lmmers ter plaatse is sprake van 
een zeer rustige buurt. Per uur 
komen momenteel niet meer dan 
een of twee auto's per uur langs. 
Door de wijziging wordt het 
bestaande karakter van de buurt 
op onacceptabele wijze 

Het betreft een regeling die voor alle 
woonpercelen aan de Marijkeweg 
gelden. De regeling voor 
bed&breakfast mag alleen worden 
toegepast als parkeren op eigen 
terrein wordt opgelost. Het huidige 
perceel biedt daar ruimschoots de 
ruimte voor.  De verkeeraantrek-
kende werking van een bed& 
breakfast zal zeer beperkt zijn. 
Vergeleken met een 
bedrijfsbestemming is sprake van 
een planologische verbetering. 

 



 

 

aangetast 
 

d. Voorts wordt inbreuk gemaakt op 
het gevestigd recht van overpad. 
Het bestaande pad moet 
toegankelijk blijven over de volle 
breedte en lengte tot aan het 
achter mijn woning gelegen 
privéterrein. Momenteel bedraagt 
de ruimte tussen mijn woning en 
de bestaande schuur circa 6.00 
meter. Deze afstand is nodig om 
te komen en gaan met mijn 
materiaal, waaronder een 
vrachtauto, caravan en boot etc. 
Dit recht van overpad is notarieel 
vastgelegd. 

Het bestemmingsplan treedt niet in 
privaatrechtelijke afspraken zoals 
het recht van overpad.  

 

 
 



 
Inspraakreactie 11  
 
 Brief inspreker Reactie gemeente Aanpassing  
a. Met verwondering heb ik 

kennisgenomen van het 
voorontwerp-bestemmingsplan 
dat vanaf 6 augustus jl. ter 
inzage ligt. Graag maak ik van de 
gelegenheid gebruik een 
inspraakreactie te geven op dit 
voorontwerp. Mijn  reactie heeft 
betrekking op uw voornemen om 
op de locatie Prutweg te  
Sommelsdijk zeven woningen te 
bouwen (pagina 10, punt 4 van 
het voorontwerp-
bestemmingsplan). Gezien het 
stadium waarin de procedure  
zich bevindt, zal ik mij  thans tot 
de hoofdlijnen beperken. Behalve 
over het tijdstip waarop u  
gemeend heeft de procedure  te 
moeten  starten, nota bene 
midden  in een vakantieperiode, 
ben ik zeer  verbaasd over het 
feit dat zo kort na de definitieve 
vaststelling van de  Structuurvisie 
Goeree-Overflakkee (december  
2010) en het  bestemmingsplan 
Buitengebied  (maart  2012) een 
(her)nieuw(d) plan wordt  
gepresenteerd  voor woningbouw 
op bovengemelde locatie in 
agrarisch gebied en met een 
recent vastgestelde agrarische 
bestemming. Enige motivatie en 
onderbouwing hiervoor heb ik 
niet aangetroffen. Verder is 
sprake van een voorgenomen 
excessieve en disproportionele 
toepassing van de provinciale 
verordening Ruimte op deze 
locatie. lk vraag mij ernstig of of 
deze verordening bedoeld is, op 
de wijze en in omvang zoals u 
thans voorstaat, op de bewuste 
locatie toe te passen en of het 
niet meer distinctief had geweest 
om met de  presentatie van het 
voorontwerpbestemmingsplan te 
wachten tot na de 
vakantieperiode, zodat 
belanghebbenden ook 
daadwerkelijk in de gelegenheid 

Het bestemmingsplan heeft ter 
inzage gelegen van 6 augustus 2014 
en tot en met 2 september 2014. 
Naar ons oordeel een periode die 
voldoende ruimte bood om een 
inspraakreactie in te dienen, ook al 
is deels sprake van de 
zomervakantie. 
Vanwege die zomervakantie 
Bovendien hebben alle 
omwonenden een brief gekregen 
met de kennisgeving van het 
voorontwerp-bestemmingsplan. Dit 
omdat het plan in de zomer ter 
inzage lag. 
Tot slot had inspreker kunnen 
verzoeken om uitstel om meer tijd te 
krijgen voor het opstellen van een 
reactie. Een dergelijk verzoek 
hebben wij niet ontvangen. 
Op grond van het voorgaande zijn 
wij van mening dat er voldoende 
gelegenheid bestond om in te 
spreken. 
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worden gesteld zich in de niet 
alledaagse materie te verdiepen. 

 
Inspraakreactie 12   
 
In de inspraakreactie van Veenendaal op het bestemmingsplan Ruimte voor ruimte wordt 
ingegaan op zaken die stonden in het collegeadvies over de principeverzoeken. Ik zal 
hieronder er even op ingaan.  
 
 
 Brief inspreker Reactie gemeente Aanpassing  
a. Een van de nieuw te bouwen 

woningen is geprojecteerd  op 
het perceel naast onze woning, 
de akker tussen Koolweg 44 en 
46 te Ouddorp. Wij concentreren 
ons in deze visie op deze locatie 
omdat wij hierbij het meest 
betrokken zijn . Allereerst wil ik 
opmerken, dat uw voorontwerp 
is gebaseerd op achterhaalde 
regelgeving. De nieuwe 
provinciale  Verordening Ruimte 
2014 is immers van kracht 
geworden op 9 juli 2014. Uw 
documentatie is deels gebaseerd 
op de voorgaande versie uit 
2010, die nu is ingetrokken. lk 
heb de provincie Zuid 
Holland hierover gebeld en zij 
bevestigt deze constatering . 

Ten tijde van de voorbereiding van 
het bestemmingsplan gold nog de 
verordening ruimte 2010. Vanaf 9 juli 
2014 is de nieuwe verordening 
vastgesteld. Het 
voorontwerpbestemmingsplan is van 
11 juli 2014, daarin is het nieuwe 
beleid van de provincie al zo goed 
als mogelijk opgenomen.  
Op een aantal onderdelen kan dat 
nog beter, met name als het gaat om 
het beleid ten aanzien van de 
Kroonjuwelen. De toelichting van het 
bestemmingsplan zal op dit 
onderdeel worden aangevuld 
(paragraaf provinciaal beleid). 
Tevens wordt verwezen naar 
hoofdstuk 2 van deze nota: de 
thematische beantwoording van het 
thema schurvelingenlandschap. 

Paragrafen 
3.1.2 en 2.5 
van de plan- 
toelichting 
worden aan-
gevuld, 
zoals 
aangegeven 
in hoofdstuk 
4 bij deze 
nota. 

b. In onze brief van 3 augustus 
jongleden hebben we u om alle 
relevante stukken met betrekking 
tot het principe verzoek voor het 
realiseren van een woning  op dit 
perceel gevraagd.  Genoemd 
zijn de onderliggende stukken 
van het agendapunt van de 
vergadering van wethouders en 
burgemeester van april, waarin 
het principebezoek is behandeld, 
maar vooral ook  documenten 
waaruit  de visie en beleid van 
de gemeente ten aanzien van 
deze regeling blijkt. 
Uit uw antwoord  van 12 
augustus 2014 blijkt, dat u 
nauwelijks over zulke 
documenten  beschikt, wat het  
beeld oproept,  dat  de 
gemeente geen concreet beleid 
en visie ten aanzien van de 
regeling heeft ontwikkeld  en 

De regeling ‘Ruimte voor Ruimte’ 
bestaat in Nederland als sinds 2000. 
In Zuid-Holland en op Goeree-
Overflakkee is de regeling al diverse 
malen toegepast. Belangrijk kenmerk 
van deze regeling is dat particulieren 
worden uitgenodigd om zelf met 
initiatieven te komen. Indien een 
initiatief past binnen de regels van 
‘Ruimte voor Ruimte’ is het beleid 
van de gemeente er op gericht 
medewerking te verlenen.  
De gemeente heeft daarbij de keuze 
gemaakt aan te sluiten op het 
provinciale beleid, wat op dit 
onderdeel zeer grondig is uitgewerkt 
en ook is toegepast in de diverse 
bestemmingsplannen voor het 
buitengebied in Goeree-Overflakkee.  
De constatering dat de gemeente 
niet over visie of beleid beschikt 
kunnen wij dan ook niet delen. Wij 
zijn van mening dat regeling ‘Ruimte 
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deze regeling nu bij gelegenheid 
toepast. De gelegenheid is in dit 
geval, het voorstel van een 
projectontwikkelaar, wiens  
motieven louter van financiële 
aard zijn. Het  beeld wordt 
verder versterkt, doordat  de 
beschikbare documenten, 
inclusief dit  voorontwerp, door 
externen zijn 
opgesteld. Ook voor de 
principeverzoeken aan het 
college geldt dit, waarbij ze dan 
zijn voorzien  van een mager, 
altijd positief advies. 
lk kan niet anders concluderen 
dan dat de gemeente achter het 
belang van deze 
projectontwikkelaar aanhobbelt, 
zonder er  zelf aantoonbaar over 
na te denken en in de sturen.  
Recent gerealiseerde en 
landschappelijk weinig 
geslaagde planologische 
ontwikkelingen in onze nabijheid 
(koolweg 44), zoals het 
realiseren van het te grote 
huisjespark op het voormalig 
terrein van camping  "de Groene 
Weide"  en de ombouw van 
Hotel" van Duinzicht",  tonen het 
resultaat daarvan, een snelle 
verstening van het nog 
aanwezige groen. 

voor Ruimte’ leidt tot een 
aanzienlijke kwaliteitsslag voor het 
landschap. 
Voor de nadere toelichting op de 
Ruimte voor Ruimte regeling wordt 
verwezen naar hoofdstuk 2 
(thematische beantwoording). 

c. Aangezien het schurvelingen 
gebied van Ouddorp een van de" 
kroonjuwelen" van Zuid Holland 
is, verwachten we van de 
gemeente dat ze terughoudend 
en zorgvuldig is bij het 
beoordelen en faciliteren van 
financieel gedreven initiatieven 
en in de eerste plaats de 
belangen van haar inwoners 
behartigt  en de kernwaarden 
van het landschap koestert. In 
het gehele traject is er tot nu toe 
echter niets gebeurd, dat daar 
ook maar enigszins op wijst. 
 

Wij zijn van mening dat uitvoering 
van dit bestemmingsplan leidt tot een 
goede inpassing van nieuwe 
woningen in de bestaande omgeving 
van Ouddorp, rekening houdend met 
de bestaande landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden. 
Daarnaast vindt elders op het eiland 
een aanzienlijke kwaliteitsverbetering 
plaats door de sloop van verstorende 
agrarische bebouwing.  
Wij zullen in het bestemmingsplan 
beter onderbouwen waarom de 
nieuwe ontwikkelingen voorzien in dit 
bestemmingsplan passen in de 
omgeving. Zie ook de thematische 
beantwoording in hoofdstuk van 
deze nota. 
 
Bij de ontwikkeling van het 
plangebied dient te worden voldaan 

Paragrafen 
3.1.2 en 2.5 
van de plan- 
toelichting 
worden aan-
gevuld, 
zoals 
aangegeven 
in hoofdstuk 
4 bij deze 
nota. 
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aan het beeldkwaliteitsplan en de 
welstandsnota waardoor inpassing in 
de omgeving wordt gewaarborgd. 
In de nieuwe paragraaf 3.1.2. is de 
gewenste eindsituatie omschreven.      
In de plantoelichting wordt bovendien 
een paragraaf opgenomen waarin 
we de kwaliteitsslag in beelden laten 
zien door een fotocollage van te 
slopen bebouwing. 

d. 1. Het voorontwerp 
bestemmingsplan is strijdig met  
ook de oude Verordening Ruimte  
van de provincie. Het plangebied 
Koolweg 44-46 valt  buiten de 
bebouwingscontouren van 
Ouddorp. Bebouwing ten 
behoeve  stedelijke functies is 
hier niet toegestaan. Het 
bestemmingsplan volgt hierin 
direct de regels voor ruimte van 
de provincie. Als uitzondering  
wordt in deze regels de regeling 
"Ruimte voor Ruimte" genoemd, 
maar dit is mijn inziens  ook 
vooral opgenomen om herbouw 
van een woonhuis op of nabij  de 
slooplocatie mogelijk te maken. 
Het is zeker geen vrijbrief  om 
overal te kunnen herbouwen.  
Dat de Koolweg 46 onderdeel 
van een bebouwingscluster is, 
lijkt me ook wat makkelijk, het 
oppervlak  aan agrarische 
percelen is in 
dit deel van de Koolweg veel 
groter dan het aantal bebouwde. 
Eigenlijk is dit stuk het laatste 
stukje  oorspronkelijk landschap, 
waar bebouwing  nog 
afgewisseld wordt met open 
ruimte, daar waar de Koolweg 
richting de dorpskern al volledig 
verdicht is. 
 

Het voorontwerpbestemmingsplan is 
opgesteld volgens de regels die 
gelden volgens de provinciale 
verordening Ruimte. Zowel de oude 
als de nieuwe verordening voorziet in 
een regeling voor Ruimte voor 
Ruimte. Daarbij is zeker geen sprake 
van een vrijbrief. De regels uit de 
verordening zijn strikt door ons 
toegepast.  
De woning mag worden 
teruggebouwd op plek van sanering, 
grenzend aan bestaand stedelijk 
gebied of in een bebouwingslint. 
Aangezien de Koolweg een 
bebouwingslint is voldoet deze 
locatie op dit punt aan de 
voorwaarden. 

Paragraaf 
3.1.2 van de 
plan- 
toelichting 
wordt aan-
gevuld, 
zoals 
aangegeven 
in hoofdstuk 
4 bij deze 
nota. 

e. 2.   Het perceel waar de nieuwe 
waning  geprojecteerd is, heeft 
volgens de provincie 
beschermingscategorie 1, 
waarmee het behoort tot een 
rijtje van 13 landschappelijk 
uitzonderlijk  waardevolle 
gebieden, waaronder 
bijvoorbeeld  ook de Biesbosch 
en Kinderdijk. De provincie 

Op de locatie aan de Koolweg is 
verordening Ruimte van de provincie 
Zuid Holland van toepassing, 
vastgesteld op 9 juli 2014. In deze 
verordening is het gebied 
aangewezen met 
beschermingscategorie 1 
(kroonjuwelen, 
schurvelingenlandschap).   
 

Paragraaf 
3.1.2 van de 
plan- 
toelichting 
wordt aan-
gevuld, 
zoals 
aangegeven 
in hoofdstuk 
4 bij deze 
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omschrijft  deze gebieden in de 
Verordening Ruimte als, ik 
citeer: "Een relatief beperkt 
aantal gebieden is zo bijzonder, 
waardevol of kwetsbaar, dat 
instandhouding en mogelijke 
verdere ontwikkeling van de 
waarden die ze 
vertegenwoordigen voorrang 
heeft boven alle andere 
ontwikkelingen. Deze gebieden 
dragen in hoge mate bij aan de 
identiteit, beleving en 
biodiversiteit van Zuid-Holland.  
Ruimtelijke ontwikkelingen  zijn 
in beginsel alleen mogelijk voor 
zover ze bijdragen aan het 
behoud of de ontwikkeling van 
de specifieke waarden". 
Als bijdragende ontwikkelingen 
worden  vervolgens genoemd in 
de Visie Ruimte en Mobiliteit : 
"het  Behoud en versterking van 
het afwisselende kleinschalige 
landschap door behoud en 
herstel van wallen en het 
herkenbaar houden van open en 
groene kamers. 
Graag hoor ik van u, hoe een 
nieuwbouwwoning van 750m3, 
met schuur en verharding,die 
op zo'n klein perceel toch 
volledig zicht bepalend is, deze 
landschapswaarden gaat 
versterken. Het lijkt me zelfs 
direct in strijd  met het behoud 
van II open groene kamers" . 

In de provinciale structuurvisie is 
hierover opgenomen:  
Het schurvelingenlandschap is sterk 
verweven met de lintenstructuur 
rondom Ouddorp. Het huidige 
gebruik van de kleinschalige kavels 
is afwisselend (agrarisch, wonen, 
tuinen etc.). Uitbouwen / versterken 
van het schurvelingenpatroon kan 
als basis dienen voor nieuwe 
ontwikkelingen. 
Richtpunten: 
behoud en versterking van het 
afwisselende en kleinschalige 
karakter van het landschap door 
behouden en herstellen van de 
wallen (met begroeiing) en 
herkenbaar houden van de open en 
groene kamers 
nieuwe ontwikkelingen dienen te 
passen binnen de kleinschalige 
structuur van het landschap 
 
Ontwikkelingen die passen binnen 
de aard en schaal van het gebied en 
voldoen aan de richtpunten van de 
kwaliteitskaart zijn op basis van de 
verordening rechtstreeks toegestaan. 
Naar ons oordeel is de ontwikkeling 
van woning op het perceel Koolweg 
44-46 aan te merken als een naar 
aard en schaal passende invulling in 
het schurvelingenlandschap van 
Ouddorp.  
 
In hoofdstuk 2 van deze nota is op 
dit thema een uitgebreide 
beantwoording opgenomen. 
Tevens zullen wij de plantoelichting 
op dit onderdeel aanvullen met een 
nadere onderbouwing, gebaseerd op 
het vastgestelde provinciale 
gebiedsprofiel en de gemeentelijke 
welstandnota. 

nota. 

f. lk vraag me af, of de gemeente 
zich voldoende realiseert welke  
status dit gebied heeft. Wellicht 
is door de recente 
samenvoeging van gemeentes 
dit besef wat verloren gegaan. 
Het moet toch voor iedereen 
overduidelijk  zijn dat er  in dit 
relatief kleine en hoogwaardige 
gebied geen compensatie kan 
plaatsvinden. Men  bouwt toch 

Wij hechten er aan te benadrukken 
dat hier geen sprake is van het 
zomaar bouwen van nieuwe 
woningen. Wij hebben hier een 
zorgvuldige afweging gemaakt.    
Bij de bouw van de nieuwe woningen 
moet aansluiting worden gezocht bij 
de bestaande omgeving en moet op 
een vergelijkbare wijze als elders in 
Ouddorp gebouwd gaan worden. Na 
realisatie van de woningen moet 
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immers ook geen nieuwe 
woningen tussen de molens in 
Kinderdijk. 
 
 

sprake zijn van een 
landschapsbeleving en 
bebouwingsbeeld dat past in het 
beeld dat nu ook in Ouddorp 
aanwezig is. Bij realisatie van de 
nieuwe woningen zal voldaan 
worden uit de regelingen zal gesteld 
in het bestemmingsplan die juist 
bedoeld zijn om te komen tot een 
zorgvuldige inpassing van nieuwe 
bebouwing.   
 
Daarbij hechten wij er tevens aan te 
benadrukken dat de beleidslijn 
Ruimte voor Ruimte in Ouddorp niet 
nieuw is. Het vigerende 
bestemmingsplan Oudeland en 
Oude Nieuwland kent ook al een 
regeling die voorziet in toepassing 
van de Ruimte voor Ruimte regeling 
in Ouddorp. 
Deze in het verleden ontwikkelde 
beleidslijn is doorgezet in de 
samengevoegde gemeente. 
  

g. We hebben daarom in de brief 
van 3 augustus 2014 verzocht, 
een objectieve  ruimtelijke 
toetsing te overleggen, 
bijvoorbeeld  een 
beeldkwaliteitsplan.  Uw 
antwoord : 11  is er niet".   In het  
voorontwerp heeft men er echter 
wel enige volzinnen  aan gewijd.  
Men stelt, zonder wezenlijke 
onderbouwing , dat de ruimtelijke 
kwaliteit verbetert.  lk vind dit 
tamelijk schaamteloos. 
Bovendien gaat het hier niet om 
een normale ruimtelijke toetsing, 
maar om een toets, die aangeeft 
of de kernwaarden versterkt 
worden.   Graag zou ik daarom 
zien dat die toetsing  alsnog 
wordt uitgevoerd. Wellicht ten 
overvloede, maar de toetsing 
van een bouwaanvraag door een 
welstandscommissie achteraf, is 
hiervoor  niet het geschikte 
instrument. Uiteindelijk  gaat het 
hier namelijk  om ons cultureel  
erfgoed, waarvan de provincie 
zeker, maar de gemeente toch 
ook ongetwijfeld  het belang van 
inziet! 

Wij zullen de toelichting van het 
bestemmingsplan op dit onderdeel 
aanvullen door het beleid ten 
aanzien van het 
schurvelingenlandschap nader 
uiteen te zetten en per locatie te 
onderbouwen waarom wij vinden dat 
sprake is van een goede ruimtelijke 
kwaliteit en welstandstoetsing.  
Zie ook hoofdstuk 2 van deze nota. 
 
 
Een beeldkwaliteitplan wordt op dit 
onderdeel niet voorgeschreven en 
ook niet noodzakelijk geacht. In de 
toelichting van het bestemmingsplan 
wordt dit wel nader uitgewerkt. Door 
toepassing van de gemeentelijk 
welstandsnota wordt naar ons 
oordeel voldoende gewaarborgd dat 
getoetst wordt aan de eisen die 
vanuit de omgeving aan het 
bouwwerk gesteld moeten worden. 
Een beeldkwaliteitsplan is daarom 
niet nodig. 

Paragraaf 
3.1.2 van de 
plan- 
toelichting 
wordt aan-
gevuld, 
zoals 
aangegeven 
in hoofdstuk 
4 bij deze 
nota. 
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h. 3. Afgezien van de boven 
besproken  ontbrekende 
kwalitatieve toets is de 
kwantitatieve onderbouwing in 
het voorontwerp ook van 
onvoldoende kwaliteit. 
Alle locaties worden gebundeld, 
waardoor een goede afweging 
per geval al niet meer mogelijk 
is. Hiermee wordt de indruk 
gewekt, dat dit  bewust is 
gedaan om de wat minder 
vanzelfsprekende gevallen te 
verbloemen.   In het  rapport van 
Dorp en Stadszicht uit 2011, 
uitgevoerd in opdracht van zuid 
Holland, ter evaluatie  van de 
regeling ruime voor ruimte, is 
daar al eens een zeer kritische 
kanttekening bij gemaakt. Men 
noemde dit toen "creatief 
boekhouden" . 

In paragraaf 2.4 van het 
voorontwerpbestemmingsplan is een 
tabel opgenomen waarin de te 
slopen oppervlaktes en te bouwen 
woningen exact zijn aangegeven. De 
onderbouwing is op dit punt geheel 
helder en transparant. 
De inspreker haalt “slechts” een deel 
van de evaluatie aan. In de alinea 
direct onder het geciteerde stuk staat 
vermeld: “Er worden te slopen m² 
van verschillende locaties opgeteld 
waardoor er op een andere locaties 
een of meerdere 
compensatiewoningen gebouwd 
mogen worden, deze 
beleidsconstructie is toegestaan en 
wordt zelfs gestimuleerd binnen de 
RvRr. Als dit op een eenvoudig en 
eenduidige methode wordt 
beschreven is er geen enkele reden 
tot nader onderzoek…” 

 

i. 4. De gemeente voert in het 
bepalen van het aantal 
herbouwwoningen 3 
wegbestemmingen van 
bouwrechten toe, waardoor het 
totaal aantal herbouw locaties op 
13 komt. Terecht wordt 
vervolgens bij  punt 2.4 
opgemerkt dat in het kader van 
de regeling" Ruimte voor 
Ruimte11 slechts 10 woningen 
gerealiseerd kunnen worden. De 
regeling is  nu eenmaal alleen 
bedoeld voor de sloop van voor 
2007 gerealiseerde (bedrijfs) 
panden en kassen . Ondanks de 
eigen constatering  voegt de 
gemeente de 3 woningen toch 
weer toe aan het  totaal, in  het 
kader van de regeling te 
herbouwen  woningen (tabel1). 
Hiermee suggererend, dat aan 
de wegbestemmingen  dezelfde 
herbouw rechten ontleent  
kunnen worden als aan de 
regeling Ruimte voor Ruimte   
Dit is dus incorrect en is geen 
door de provinciale verordening 
ondersteunde handelswijze. 
 

Punt 4: In het bestemmingsplan voor 
de kern Nieuwe Tonge was de 
mogelijkheid opgenomen om aan de 
rand van het dorp, dicht bij de 
provinciale weg N215, drie woningen 
te mogen bouwen. De situatie is hier 
echter veranderd. Er zijn concrete 
plannen om de N215 voor het traject 
langs Nieuwe Tonge aan te passen. 
Dit is nodig om de verkeersveiligheid 
te vergroten en de doorstroming te 
bevorderen. Door deze aanpassing 
komt de N215 dichter bij de 
geplande woningen te liggen. Een 
verplaatsing van de bouwrechten is 
daarom gewenst. De drie 
bouwrechten liggen buiten bestaand 
stedelijk gebied (conform Visie 
Mobiliteit en Ruimte). Het 
verplaatsen van bouwrechten heeft 
inderdaad niets met Ruimte voor 
ruimte te maken maar dat betekent 
niet dat hiervoor geen mogelijkheden 
zijn in de Verordening Ruimte.  
  

 

j. 5. Er zijn nog meer 
kanttekeningen te maken. Zo 
stelt de gemeente zelf  (in haar 

Verwezen wordt naar een advies aan 
het college dat geschreven is ten 
tijde van de oude regime Ruimte 
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adviezen voor het college ten 
aanzien van principeverzoeken) , 
dat er coulant wordt  omgegaan 
met de te slopen oppervlakten. 
Op 1 lokatie wordt de mestput 
meegerekend  en worden 
illegaal gerealiseerde opstallen 
meegeteld . Het lijkt me, dat voor 
illegale opstallen, handhaving  
de oplossing is en niet  
compensatie. Waarom is er 
trouwens noodzaak voor 
coulance? Het zou beter zijn 
gedupeerde ingezetenen te  
vragen of ze geneigd zijn tot 
coulance, bij hen wordt immers 
de rekening neergelegd. 

voor Ruimte. Bovendien waren op 
dat moment nog niet alle locaties die 
nu in het bestemmingsplan staan in 
beeld. Op dat moment werd net niet 
voldaan aan de hoeveelheid te 
slopen bebouwing. Inmiddels zijn er 
nog een aantal locaties bijgekomen 
waardoor wel aan de te slopen 
hoeveelheid bebouwing wordt 
voldaan. Bovendien is ook de 
Verordening Ruimte aangepast 
waardoor de te slopen bebouwing 
niet meer de harde norm is maar dat 
ook te saneren verharding en andere 
bebouwing in de overweging mag 
worden meegenomen. In het 
bestemmingsplan wordt voldoende 
bebouwing gesloopt en vindt 
daarnaast ook nog een sanering van 
verharding en andere bouwwerken 
plaats. Er is dus geen sprake van 
coulance. 
Op de locatie Oostmoersedijk wordt 
1 woning en ruim 2.000 m² aan 
opstallen gesloopt hetgeen het 
aantal compensatiewoningen 
rechtvaardigt. Een mestsilo mag 
hierbij worden opgeteld. Het saneren 
van een mestbassin is aan te 
merken als een ruimtelijke 
kwaliteitsverbetering. Datzelfde geldt 
voor het weghalen van grote stukken 
verharding. In de nieuwe verordening 
Ruimte van de provincie mogen ook 
dit soort saneringen worden 
meegewogen in Ruimte voor Ruimte 
verzoeken. 
In de huidige situatie wordt er dus 
meer gedaan dan nodig is: er wordt 
ruim voldoende bebouwing gesloopt 
en daarnaast wordt een mestbassin 
gesaneerd en grote hoeveelheden 
verharding verwijderd. 
Ten aanzien van de vermeende 
illegale bebouwing. De bebouwing 
welke al tientallen jaren aanwezig is, 
is in het vigerende bestemmingsplan 
opgenomen. Handhaving is in dit 
soorten gevallen niet meer mogelijk.  

k. 6. Over een andere slooplocatie 
wordt opgemerkt, dat de 
openheid van de ruimte niet 
verbetert omdat de schuren in 
bebouwd gebied staan. Dit is 
niet in de geest van de regeling 

In algemene zin is sprake van een 
gebiedsgerichte, projectmatige 
toepassing van ‘Ruimte voor Ruimte’ 
waarbij er gesaneerd en 
gecompenseerd wordt. Uiteraard is 
het niet mogelijk op zowel alle 
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Het gaat hier tevens ook nog 
eens om forse opopervlaktes . 
Dus weinig ruimtelijke 
kwaliteitswinst maar wei veel 
compensatie in kwetsbaar 
gebied en verlies aan kwaliteit 
elders. Overigens ruimtelijk 
gezien wei een ideale locatie 
voor herbouw dus. 

compensatielocaties als alle 
saneringslocaties een significante 
kwaliteitswinst te behalen. Dit is ook 
niet het uitgangspunt van de 
Verordening Ruimte 2014, hierin 
staat dat de kwaliteit per saldo gelijk 
blijft. Zoals beschreven is er in het 
geval van het bestemmingsplan 
Ruimte voor Ruimte zelfs sprake van 
een verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit. 
Specifiek kan ten aanzien van het 
slopen van de bebouwing aan de 
Oudelandsedijk in Oude Tonge 
worden opgemerkt dat er op deze 
locatie ook veel buitenopslag is die 
zal verdwijnen. Hierdoor is toch 
sprake van een grote 
kwaliteitsverbetering.  
De Ruimte voor Ruimte regeling is in 
onze ogen een goed instrument om 
deze bebouwing te slopen. 

l. 7. Het bestemmingsplan dat nu 
gewijzigd moet worden dateert 
van december 2013. De inkt is 
net droog. In dit 
bestemmingsplan staat 1 
zinnetje over de regeling " 
Ruimte voor Ruimte" . Ook dit 
getuigd nu niet echt van visie. 

In het vigerende bestemmingsplan is 
expliciet een algemene regeling 
opgenomen voor Ruimte voor 
Ruimte. De reden dat de plannen 
voor ruimte voor Ruimte aan de 
Koolweg niet zijn meegenomen in 
het bestemmingsplan Oudeland en 
Oude Nieuwland is gelegen in het 
feit dat de bouwplannen toen nog 
niet bekend waren. Toepassing van 
de Ruimte voor Ruimte regeling 
vraagt maatwerk en is niet altijd 
vooraf is te voorzien in 
bestemmingsplannen.  

 

m. Afsluitend, geef ik U ter 
overweging mee, stel dat deze 
wijzing doorgaat, dan komen er 
vast meer verzoeken in 
Ouddorp. Alleen in dit ene 
ontwerp is er immers al sprake 
van 3 locaties. Ouddorp is een 
mooie (dure) woonlocatie  en er 
zijn veel plekken waar agrarisch 
groen  tussen de bebouwing  
aan de weg ligt.  Dat 
afwisselende beeld maakt 
Ouddorp  landschappelijk ook zo 
aantrekkelijk (provinciaal 
kroonjuweel). lk verwacht  
daarom,  zodra dit 
spreekwoordelijke hek van de 
dam is, er meer verzoeken 
zullen volgen . Zonder 

Bij ieder initiatief wordt een afweging 
gemaakt of dit landschappelijk 
verantwoord is. Bij deze ontwikkeling 
is de overweging gemaakt dat 
woningbouw op deze plek niet ten 
koste gaat van het landschap. Dit zal 
niet overal zo zijn, het landschap 
kenmerkt zich door een afwisseling 
van openheid en bebouwing. Aan 
ontwikkelingen waarbij de openheid 
onaanvaardbaar wordt aangetast 
wordt geen medewerking verleend. 
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gemeentelijke  visie hopen we 
dan maar dat de oude schuren 
op zijn, voordat ons kroonjuweel  
geheel verdwenen is onder de 
bebouwing...... 
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Inspraakreactie 13   
 
 Brief inspreker Reactie gemeente Aanpassing  
 Hoewel wij het idee achter de 

Regeling Ruimte voor Ruimte 
kunnen onderschrijven ( de 
regeling biedt de mogelijkheid 
om van in onbruik geraakte en , 
in de omgeving, detonerende, 
gebouwen af te komen), roept 
het Voorontwerp 
Bestemmingsplan een aantal 
vragen op, waar op de 
antwoorden niet te vinden zijn in 
dat Voorontwerp, plus een aantal 
bedenkingen, die wij hier 
hieronder willen toelichten. 
 
Op de eerste plaats is er nog 
geen vastgestelde toekomstvisie 
voor het regionale beleid op 
Goeree Overflakkee, maar wordt 
hier al wel op een (door het 
college) verwachte (maar nog 
niet door de Raad 
geaccordeerde) visie 
vooruitgelopen. Procedureel is 
dit niet wenselijk. Op deze wijze 
is het voor ons niet mogelijk om 
een mening te vormen of de 
voorgestelde bouw van 
woningen past binnen die visie. 
Bijna alle 'hervestiging' in het 
Voorontwerp  wordt aangeprijst 
als kwaliteitsverbetering. Het lijkt 
er daarbij op dat vooral naar het 
'roodsteen' maar niet naar het 
'groen natuur en landschap'  is 
gekeken. Wat daarbij wort 
gemist, is een kwaliteitsbeeld 
van te bescherrnen gebieden, 
zoals b.v. het 
zandwallenlandschap. Ook is 
het, in een aantal gevallen, 
onduidelijk welke hervestiging in 
de plaats komt van welke 
sanering. Dat maakt het afwegen 
van de gestelde 
kwaliteitsverbetering lastiger. De 
kwaliteitsverbetering,  door 
sanering, op de locatie 
Oostmoersedijk is van een totaal 
andere orde dan van de 
hervestiging in  het 
schurvelingen I 

Voorop gesteld wordt dat de 
toekomstvisie van de gemeente niet 
het detailniveau waardoor er een 
toetsingskader ontstaat voor 
dergelijke initiatieven. Het saneren 
van leegstaande en verpauperde 
bebouwing in het buitengebied heeft 
vanwege de landschappelijke impact 
een hoge prioriteit. Het gebruik van 
de ruimte voor ruimte regeling kan 
bijdragen aan het oplossen van dit 
probleem. Bij de ruimte voor ruimte 
regeling dient de 
compensatiewoning te worden 
gerealiseerd op de saneringslocatie, 
grenzend aan bestaand stedelijk 
gebied of in een bebouwingslint. Dit 
moet wel landschappelijk 
aanvaardbaar zijn en de totale 
landschappelijke kwaliteit mag er 
niet op achteruit gaan. 
Voor de totale landschappelijke 
kwaliteit kan het wel eens beter zijn 
om woningen niet allemaal op de 
saneringslocaties terug te bouwen 
maar op andere meer geschikte 
plekken. Zo lang dit niet ten koste 
gaat van het landschap is dit niet 
erg. Verwezen wordt naar hoofdstuk 
2 van deze nota waarin een nadere 
motivering van de Ruimte voor 
Ruimte regeling is gegeven en nader 
ingegaan wordt op de 
kwaliteitsverbetering die wordt 
bereikt. Daarbij is nadrukkelijk 
aansluiting gezocht bij het 
provinciale gebiedsprofiel voor 
Goeree-Overflakkee Dit 
gebiedsprofiel is gebruikt om tot een 
afweging te komen of er op de 
specifieke locaties medewerking kan 
worden verleend. 
Iedere locatie kan hierbij apart 
beoordeeld worden waardoor niet 
alles per definitie wordt volgebouwd. 
Een aparte visie op dit gebied kan 
helpen bij het maken van de 
afweging maar gelet op de visies die 
er al liggen is dit niet noodzakelijk 
om een afweging te kunnen maken. 
Voor de specifieke locaties zijn in het 
bestemmingsplan regels opgenomen 

Paragraaf 
3.1.2 van de 
plan- 
toelichting 
wordt aan-
gevuld, 
zoals 
aangegeven 
in hoofdstuk 
4 bij deze 
nota. 
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Zandwallengebied (kroonjuweel). 
Vraag is dan welke andere 
belangen hebben een rol 
gespeeld om toch voor de 
genoemde compensatielocaties 
te kiezen. Wat is de definitie van 
'op een gepaste plaats'?  En op 
grond van welke criteria. Zeker 
deze laatste worden in het 
Voorontwerp gemist. De basis 
van een Ruimte voor Ruimte 
regeling was ooit dat er ter 
plaatse kwaliteitsverbetering zou 
optreden, door vervanging van 
bedrijfsruimten door 
woningbouw. Nu wordt 
voorgesteld om soms 20/30 km 
verderop te bouwen, zonder 
motivatie en uitleg over de mate 
van kwaliteitsverbetering. Er 
wordt voorgesteld om zelfs in de 
Kroonjuwelen open ruimte te 
bebouwen. Dat is niet gewenst 
en onverantwoord. Omdat  
Goeree Overflakkee ruimtelijk 
gezien de grootste gemeente 
van de provincie Zuid Holland is, 
moeten er zeker andere 
compensatielocaties te vinden 
zijn. 

zodat de woningen passen in het lint. 
 
 
 
 

 Verder heeft het ons verbaasd 
dat de schurvelingen en 
Zandwallen expliciet buiten het 
bestemmingsplangebied  zijn 
gehouden. In het vigerende  
bestemmingsplan   Stad  
Goedereede en Dorpsgebied 
Ouddorp van 2012 (!) bestaat 
deze begrenzing niet. Het 
schurvelingen- (en Zandwallen-) 
landschap wordt, door zowel de 
Provincie als de gemeente, een 
Kroonjuweel genoemd. De 
kwaliteit van het 
schurvelingenlandschap  bestaat 
echter niet alleen op grond van 
de schurvelingen en zandwallen, 
maar het landschap krijgt juist 
haar waarde in combinatie met 
de haaymeten en mienegen, die 
dimensie aan dat landschap 
geven. Zeker daar waar, op de 
haaymeet 
/mienege nog nooit een gebouw 
heeft gestaan, bestaat de 

Zoals hiervoor aangegeven zullen wij 
de plantoelichting op dit onderdeel 
nader aanvullen met een uitgebreide 
paragraaf waarin we ingaan op de 
inpassingen van de nieuwe 
woningen in het kenmerkende 
schurvelingenlandschap. Zie ook 
hoofdstuk 2 bij deze nota. 
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kwaliteit juist aan een mooie 
doorkijk in het gebied.  Wij 
maken dan ook bezwaar tegen 
deze oneigenlijke scheiding in 
het plangebied. 
Het feit dat de cultuurhistorische 
Kroonjuwelen onder de 
Beschermingscategorie  1 vallen, 
pleit voor grote 
terughoudendheid van 
bebouwing. "Ruimtelijke  
ontwikkelingen in gebieden met 
beschermingscategorie  1 zijn in 
beginsel alleen mogelijk voor 
zover ze bijdragen aan het 
behoud of de ontwikkeling van 
de specifieke waarden." 
Het bebouwen van een 
haaymeten/mienegen,  met meer 
dan gemiddeld grote woningen 
(750 en 
900 m3 ) druist in tegen het 
kleinschalig en open houden van 
het landschap. Een 
landschapstype waarvan dit de 
enigste soort in Nederland is, 
verdient een betere 
bescherming. 
Bovendien vrezen wij voor een 
precedentwerking voor 
vergelijkbare locaties, als de 
bebouwing 
(zeker de bebouwingsvoorstellen 
aan de Koolweg) wordt 
toegestaan. 
Hoewel in de toelichting van de 
provinciale regeling Ruimte-voor-
Ruimte staat dat het bouwen van 
een woning in een 
bebouwingslint als een 
kleinschalige ontwikkeling kan 
worden gezien, kan de 
gemeente, met goede 
argumenten, een andere 
afweging maken en afzien van 
bebouwing, 
omdat zij de kwaliteit van de 
resterende onbebouwde 
haaymeten/mienegen  niet 
geschikt vindt 
voor het bouwen van een 
woning. 
In de teksten van het 
bestemmingsplan wordt terecht, 
op diverse plaatsten, 
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beargumenteerd en 
weergegeven wat de kwaliteiten 
van het schurvelingen- en 
Zandwailengebied zijn. Ook dat 
er in de gebieden, die nu een 
topkwaliteit hebben en terecht 
onder beschermingscategorie  1 
vallen, alleen gebouwd mag 
worden, indien behoud en 
ontwikkeling van de specifieke 
waarden wordt versterkt. 
Het bestemmingsplan  geeft zelf 
aan dat de afwisseling van open 
lege vakken met bebouwde 
vakken, en het herkenbaar 
houden van de open en groene 
kamers, een kernkwaliteit is. Ook 
in andere bewoordingen dat 
onbebouwde kavels gekoesterd 
moeten worden. 
Het is dan onbegrijpelijk om toch 
voor te stellen om hier 
compenserende woningen te 
bouwen. Wij pleiten er dan ook 
sterk voor om af te zien van de 
mogelijkheid om gebruik te 
maken van het zo genaamde 
'overgangsrecht' en bebouwing 
in het schurvelingengebied, daar 
waar nog geen bebouwing 
bestaat, niet toe te staan. Alleen 
dan kan het kroonjuweel een 
Kroonjuweel blijven. 
 
Resumerend steilen wij voor: 
geen compenserende 
bebouwing toestaan op de 
locaties tussen Koolweg 44-46 
en 
Koolweg 27-27a; 
alternatieve locaties te zoeken 
buiten het schurvelingen- en 
Zandwailengebied. 
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Inspraakreactie 14   
 
 Mondelinge reactie inspreker Reactie gemeente Aanpassing  
 Betreft het bouwen van twee 

woningen aan de Molenweg 
tussen 17 en 23 in Ouddorp. 
 
Ik spreek dan waarschijnlijk 
namens een aantal bewoners 
van de Duinkerkerweg, 
Molenblok, Molenweg, 
Marijkeweg en Dirkdoensweg in 
Ouddorp. 
 
Ik ben niet tegen het bouwen van 
deze twee woningen. Een van de 
grote zorgpunten is het feit dat 
een groot aantal woningen van 
de voorgenoemde straten vlak 
voor en na de WO II gebouwd 
zijn. Deze woningen zijn niet 
onderheid. Bovendien is de 
ondergrond in deze buurt “zand”. 
Wij zijn er niet gerust op als er 
geheid wordt op zand er geen 
schade wordt toegebracht aan 
de woningen. Daarom vragen wij 
u om in de omgevingsvergunning 
voor de activiteit bouwen de 
voorwaarde op te nemen dat er 
niet geheid wordt, maar in plaats 
daarvan dat er geboord moet 
worden om schade te voorkomen 
c.q. te beperken. 

Wij zullen deze zorg doorzetten aan 
de ontwikkelaar, die daarover 
afspraken kan gaat maken met de 
uiteindelijke aannemer. Wij kunnen 
dat niet verplichten in de omgevings-
vergunning. 
 
Het is aan de aannemer om te 
bepalen welke wijze van uitvoering 
hij kiest. Daarbij zal indien gekozen 
wordt voor heien gelden dat de 
bouwer volledig aansprakelijk is voor 
alle mogelijke schade. Vanuit die 
aansprakelijkheid kan aangenomen 
worden dat er alles aan gedaan zal 
worden om de schade aan 
omliggende percelen te voorkomen. 
De werkwijze wordt ook toegepast 
bij andere woningbouw in de 
gemeente.  
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Inspraakreactie 15   
 
 Brief inspreker Reactie gemeente Aanpassing  
 Het bestemmingsplan heeft de 

naam gekregen Ruimte voor 
Ruimte. Echter op de locatie 
Prutweg is geen hiervan geen 
sprake. Er vindt op deze locatie 
geen sanering plaats en daarom 
is dit in strijd met de geldende 
regels voor de Ruimte voor 
Ruimte regeling van de 
provincie. De regel stelt het 
volgende: De Ruimte voor 
Ruimte regeling houdt in dat in 
geval van sloop van voormalige 
agrarische bedrijfsgebouwen, 
kassen of andere gebouwen dan 
wel de sanering van sierteelt 
buiten de bebouwingscontouren, 
de bouw van één 
compensatiewoning ter plekke of 
in de directe omgeving van de 
gesloopte bebouwing of in 
aansluiting op bestaande 
bebouwingsclusters mogelijk is, 
bijvoorbeeld door de opvulling 
van bestaande 
bebouwingslinten. 
 
Hier wordt niet gesproken over 
één compensatie woning ter 
plekke en zeker niet in de 
directie omgeving van één der 
gesaneerde plaatsen. 
 

De regeling Ruimte voor Ruimte is 
ook toe te passen als op de ene 
locatie sloop plaatsvindt en elders de 
compensatiewoning wordt gebouwd. 
Het kan zelfs de voorkeur hebben 
dat compensatiewoningen elders, 
bijvoorbeeld aan de rand van een 
dorp of in een lint worden 
teruggebouwd. Zeker  als daarmee 
voorkomen wordt dat op de 
slooplocatie open gebied wordt 
aangetast wat juist beoogd was 
terug te brengen.  In de toelichting is 
een paragraaf opgenomen die dit 
beleid nader uiteenzet. Zie ook 
hoofdstuk 2 bij deze nota. 
Overigens is in de nieuwe 
verordening Ruimte van de provincie 
Zuid Holland het contourenbeleid 
losgelaten. De provincie gaat nu uit 
van het begrip bestaand 
dorpsgebied (BSD). Ontwikkelingen 
buiten het BSD mogen alleen 
plaatsvinden als voldaan wordt aan 
de voorwaarden van een 
gebiedseigen ontwikkeling en een 
kwaliteitsverbetering. Een goed 
toegepaste Ruimte voor Ruimte 
regeling voldoet aan deze 
voorwaarden. In het voorliggende 
bestemmingsplan is onderbouwd 
waarom naar ons oordeel sprake is 
van een goede toepassing van de 
regeling Ruimte voor Ruimte. 

Paragraaf 
3.1.2 van de 
plan- 
toelichting 
wordt aan-
gevuld, 
zoals 
aangegeven 
in hoofdstuk 
4 bij deze 
nota 

b. De huidige provinciale 
bebouwingscontouren laten 
bouw op deze locatie niet toe en 
aangezien de onder punt 1 
genoemde argumenten gelden, 
is dit in strijd met de Visie Ruimte 
van de provincie. Ook is er geen 
sprake van aansluiting op 
bestaande bebouwingsclusters, 
cq bebouwingslinten. 

De verordening ruimte laat toe dat 
buiten de bebouwingscontouren 
(buiten bestaand dorpsgebied) 
woningen wordt gebouwd mits 
compensatie plaats vindt in de vorm 
van bijvoorbeeld sloop van 
verstorende bebouwing. Dit is de 
oude regeling Ruimte voor Ruimte 
die nog steeds is toe te passen 
onder het nieuwe provinciale beleid. 
Overigens is in de nieuwe 
verordening Ruimte van de provincie 
Zuid Holland het contourenbeleid 
losgelaten. De provincie gaat nu uit 
van het begrip bestaand 
dorpsgebied (BSD). Ontwikkelingen 
buiten het BSD mogen alleen 
plaatsvinden als voldaan wordt aan 

 



 

16 
 

de voorwaarden van een 
gebiedseigen ontwikkeling en een 
kwaliteitsverbetering. Een goed 
toegepaste Ruimte voor Ruimte 
regeling voldoet aan deze 
voorwaarden. In het voorliggende 
bestemmingsplan is onderbouwd 
waarom naar ons oordeel sprake is 
van een goede toepassing van de 
regeling Ruimte voor Ruimte. 

c. Dit gebied is eerder ter sprake 
gekomen in de voormalige 
gemeente Middelharnis. De raad 
van de gemeente Middelharnis 
heeft toen bij meerderheid 
besloten om niet aan een 
bestemmingsplanwijziging mee 
te werken om woningbouw op 
deze locatie mogelijk te maken. 
De argumenten destijds gelden 
nog steeds. Er is voldoende 
ruimte voor woningbouw 
aanwezig en ook voldoende te 
ontwikkelen gebieden. 

Destijds was geen sprake van een 
Ruimte voor Ruimte regeling. Dat 
argument maakt de beslissing om in 
dit gebied woningen toe te staan 
wezenlijk anders. Doordat elders 
bebouwing wordt gesloopt is per 
saldo sprake van een 
kwaliteitsverbetering voor de gehele 
gemeente.  

 

d. Tevens is de locatie Prutweg 
naar ons idee in strijd met de 
Woonvisie waarin duidelijk wordt 
aangegeven voor welk type 
woningen behoefte is de 
komende jaren en dat zijn niet dit 
soort type woningen. 

In de Woonvisie van de gemeente 
wordt verwezen naar niches in de 
markt, waarbij het karakter rust, 
ruimte en de aanwezigheid van 
bijzondere woonmilieus het 
uitgangspunt zijn. De bouwkavels 
welke ontstaan door het BP Ruimte 
voor Ruimte voldoen geheel aan 
deze beschrijving en is derhalve 
passend binnen de Woonvisie van 
de gemeente. 

 

e. De beeldkwaliteit bij de huidige 
contouren zijn momenteel zeer 
goed. Er is een duidelijke 
grens/contour en er is van 
opvulling om de kwaliteit te 
verbeteren geen sprake. Door dit 
plan ontstaat er zelfs nieuw op te 
vullen gebied en komt er 
agrarische grond tussen de 
woonlocaties te liggen. De 
beeldkwaliteit van met name de 
bewoners Roemer 
Visscherstraat en gedeeltelijk PC 
Hooftstraat verslechterd 
aanzienlijk. De bouw destijds van 
de woningen aldaar zijn typen 
woningen welke aan een rand 
van een dorp/stad horen te 
liggen. De 

Bij de opzet van de verkaveling aan 
de Prutweg is nadrukkelijk rekening 
gehouden met de omgeving. Het 
plan is ruim van opzet en laat ruimte 
voor doorzichten naar het landschap. 
De woningen zullen landschappelijk 
worden ingepast zodat aansluiting 
wordt gezocht met de kwaliteiten in 
de omgeving. Per saldo zijn wij van 
mening dat sprake blijft van een 
goed woon- en leefklimaat en 
ontstaat een gebied dat voldoet aan 
de aansluit bij de kwaliteit zoals 
gesteld in het provinciale 
gebiedsprofiel. De opgestelde 
beeldkwaliteitsparagraaf – die mede 
gebaseerd is op het provinciale 
gebiedsprofiel - waarborgt dat die 
kwaliteit ook gehaald wordt. Bij het 
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huidige plannen doen daar 
aanzienlijke afbreuk aan. 

opstellen van deze 
beeldkwaliteitsparagraaf is 
aansluiting gezocht bij het 
gemeentelijk welstandsbeleid. 

f. Is het niet zo dat het college 
deze locatie als bouwlocatie wil 
voor de projectontwikkelaar en 
probeert via de regeling Ruimte 
voor Ruimte dit voor elkaar te 
krijgen? Wellicht een 
compensatie voor een ander 
project van de ontwikkelaar 
gelegen aan de haven. Zeker 
gezien het feit dat er hier 7 
woningen gerealiseerd moeten 
gaan worden. Tegenstrijdig met 
de Ruimte voor Ruimte regeling. 
Er zat schot in de zaak van het 
project gelegen aan de haven 
aldus de wethouder en de eerste 
voorbereidingen zouden in de 
zomer genomen worden. Echter 
alleen het bestemmingsplan 
Ruimte voor Ruimte houdt 
hiermee verband en is deze 
zomer als voorontwerp 
gepubliceerd. 

Er is geen enkele relatie tussen het 
project Ruimte voor Ruimte en het 
project aan de haven. De regeling 
Ruimte voor Ruimte staat voor een 
ieder open. De enige eis die de 
gemeente stelt is dat voldaan moet 
worden aan de strikte voorwaarden 
die verbonden zijn aan de 
toepassing van de Ruimte voor 
Ruimte regeling.  

 

g. Als laatste vinden wij het jammer 
dat precies in de zomervakantie 
een voorlopig 
ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage wordt gelegd. Veel 
belanghebbenden zijn met 
vakantie en hebben wellicht niet 
de mogelijkheid tot het indienen 
van een zienswijze op het 
voorlopige 
ontwerpbestemmingsplan. 

Het bestemmingsplan heeft ter 
inzage gelegen van 6 augustus 2014 
en tot en met 2 september 2014. 
Naar ons oordeel een periode die 
voldoende ruimte bood om een 
inspraakreactie in te dienen, ook al is 
deels sprake van de zomervakantie. 
Bovendien hebben alle omwonenden 
een brief gekregen met de 
kennisgeving van het 
voorontwerpbestemmingsplan. Dit 
omdat het plan in de zomer ter 
inzage lag. 
Tot slot had inspreker kunnen 
verzoeken om uitstel om meer tijd te 
krijgen voor het opstellen van een 
reactie. Een dergelijk verzoek 
hebben wij niet ontvangen. 
Op grond van het voorgaande zijn 
wij van mening dat er voldoende 
gelegenheid bestond om in te 
spreken.  
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Inspraakreactie 16   
 
 Brief VRR Reactie gemeente Aanpassing  
 Het 

voorontwerpbestemmingsplan 
"Ruimte voor ruimte" beschrijft 
zes locaties waar nieuwe 
ontwikkelingen kunnen 
plaatsvinden. Voor geen van 
deze zes locaties zijn relevante 
externe veiligheidsaspecten 
geconstateerd. 

De reactie van de VRR wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

 

 
Inspraakreactie 17   
 
 Brief Waterschap Reactie gemeente Aanpassing  
 Met betrekking tot de 

waterstaatkundige aspecten 
constateren wij dat sanering van 
opstallen en terreinverhardingen 
in de meeste gevallen mogelijk is 
zonder compensatie van 
oppervlaktewater mits de 
herbouwlocatie zich binnen 
hetzelfde peilgebied bevindt. 
Voor initiatiefnemers kan de 
bouw van een woning in het 
kader van de R.v.R. op een 
aantal locaties vrijstelling geven 
van watercompensatie als het te 
bebouwen oppervlak meer dan 
500 m2 bedraagt. Alle 
handelingen met betrekking tot 
de waterhuishouding, waaronder 
het versneld afvoeren van 
hemelwater, blijven echter 
ressorteren onder de reikwijdte 
van het Keur. Voor de zandige 
gebieden in en rond Ouddorp 
zonder oppervlaktewater en 
infiltratie van hemelwater in de 
bodem, geldt vrij vrijstelling van 
watercompensatie. 

Wij kunnen instemmen met de 
reactie van het waterschap en zullen 
met de projectontwikkelaar 
afspraken maken over de juiste 
uitvoering van het bestemmingsplan 
conform de eisen van het 
waterschap. 

 

 Per locatie: 
1. Oostmoerseweg 3, Stad aan ’t 
Haringvliet. Wegbestemmen 
bouwvlak. Geen afname van 
bestaande verharding. Daarmee 
ook geen aanspraak op 
vrijstelling watercompensatie. 
2. Oudelandsedijk achter nr. 34, 
Oude-Tonge. Sloop van 
bedrijfsopstallen en 
wegbestemmen bouwvlak van 
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circa 4.000 m2. Behoud van de 
bedrijfswoning en herbouw van 
een compensatiewoning met een 
oppervlak < 500 m2. 
3. Rijzenburgseweg 1, 
Sommelsdijk. Sloop van 
opstallen met een oppervlak van 
3600 m2. Conform het nieuwe 
bestemmingsplan blijft er 1300 
m2 als bouwvlak gehandhaafd 
voor toekomstige bouw. Op 
grond hiervan is vrijstelling van 
watercompensatie mogelijk voor 
zover dit beleid van kracht is. De 
(toekomstige) initaitiefnemer 
wordt geadviseerd om plannen 
vooraf te laten toetsen door het 
waterschap. 
4. Locatie Prutweg, 
Sommelsdijk. Bouwvlak voor de 
bouw van meerdere woningen. 
Voor dit project wordt rekening 
gehouden met de aanleg van 

 extra  waterberging. Aanleg  van 
water  valt  hier  onder  de 
reikwijdte van de Keur en is 
derhalve vergunningplichtig. 
5.   Koolweg  tussen  nrs.  44-46, 
Ouddorp. Locatie  bevindt zich 
(mogelijk) in 
het zandige gebied  van 
Ouddorp zonder 
oppervlaktewater in de 
omgeving. Voorgenomen bouw  
van een waning <500m 2 . 
6.   Koolweg  tussen  nrs.  27-
27a, Ouddorp. Locatie  bevindt 
zich (mogelijk) in het  zandige  
gebied  van Ouddorp zonder 
oppervlaktewater in de 
omgeving. Voorgenomen bouw  
van een waning <500m 2 • 
7.   Molenweg 12 en 22, Oude-
Tonge. Sloop  van bestaande 
bebouwing. 
Afname  van verhard oppervlak. 
Ter registratie vastleggen 
(gemeente) om bij toekomstige 
herbouw de waterstaatkundige 
situatie te kunnen verifieren. 
Toekomstige activiteiten met  
een verzoek tot  vrijstelling van 
watercompensatie blijft ter  
beoordeling van de 
waterbeheerder. 
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8.   Marijkeweg 24a, Ouddorp. 
Wegbestemmen van bouwvlak. 
Afname  van 
verhard oppervlak. Ter registratie 
vastleggen (gemeente) om bij 
toekomstige herbouw de 
waterstaatkundige situatie te 
kunnen verifiëren. Toekomstige 
activiteiten met  een verzoek tot  
vrijstelling van watercompensatie 
blijft ter  beoordeling van de 
waterbeheerder 

 
Inspraakreactie 18   
 
 Brief DCMR Reactie gemeente Aanpassing  
a. In de paragraaf milieuzonering is 

de tabel voor een gemengd 
gebied gebruikt. Dit wordt verder 
niet verklaard. Het gaat voor de 
meeste locaties om een rustig 
landelijk gebied. De keuze voor 
de tabel voor een rustige 
woonwijk ligt meer voor de hand. 

Het bestemmingsplan zal op dit 
onderdeel worden aangepast door 
de tabel voor een rustige woonwijk 
op te nemen. De conclusie dat geen 
sprake is van belemmeringen kan 
hetzelfde blijven. 

De tabel in 
paragraaf 
7.6.1. wordt 
aangepast. 

b. Er zitten nog geen verdere 
onderzoeken bij het plan. De 
conclusie dat geluid geen 
belemmering vormt is dus 
voorbarig. 

In het bestemmingsplan zullen 
berekeningen worden opgenomen 
waaruit blijkt dat voldaan wordt aan 
de Wet geluidhinder.  

Paragraaf 
7.4 wordt 
aangepast. 
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Hoofdstuk 4. Staat van wijziging 
 
De ingekomen inspraak- en overlegreacties zijn aanleiding geweest het bestemmingsplan op 
een aantal onderdelen aan te passen. Deze aanpassing zijn hieronder aangegeven. 
Daarnaast is het bestemmingsplan ambtshalve aan te passen door een extra locatie toe te 
voegen aan het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte (deel B).  
 

A. AANPASSINGEN  NAAR AANLEIDING VAN DE INSPRAAK  
 
I. Paragraaf 3.1.2.  
 
Beleid t.a.v. compensatie elders 
In de Verordening Ruimte van 2014 staat vermeld (artikel 2.2.1) dat indien “de ruimtelijke 
ontwikkeling qua aard of schaal niet past binnen het gebied (aanpassen), wordt deze 
uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft door: 
ii. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen zoals bedoeld in het derde 
lid”. In dit derde lid staat vervolgens weer vermeld: “i. duurzame sanering van leegstaande 
bebouwing, kassen en/of boom- en sierteelt, ii. wegnemen van verhardingen, iii toevoegen of 
herstellen van kenmerkende landschapselementen, iv. andere maatregelen waardoor de 
ruimtelijke kwaliteit verbetert”. 
 
In de toelichting wordt aangegeven dat: “Bij aanvullende ruimtelijke maatregelen gaat het 
onder andere om de maatregelen uit de bestaande regeling ‘Ruimte voor Ruimte’”. 
Vervolgens wordt daarbij aangegeven dat in ruil voor de sloop van 1.000 m² bebouwing of 
5.000 m² kassen een woning buiten bestaand dorpsgebied (BSD) wordt gebouwd.  
 
Het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte past in het beleid dat sinds 2000 in heel 
Nederland wordt toegepast. In 2003 is dat beleid ook juridisch verankerd in de regeling 
voornoemde regeling ‘Ruimte voor Ruimte’ van de provincie Zuid-Holland. Dit beleid heeft tot 
doel verstorende bedrijfsbebouwing in het landelijk gebied te slopen om hiermee de kwaliteit 
van het landelijk gebied te verbeteren.  
 
In deze regeling  staat ten aanzien van de compensatielocaties vermeld dat: “ Compensatie 
ter plekke (waarbij de compensatie woning wordt gebouwd op het perceel van de te slopen 
bebouwing) wordt beschouwd als een volwaardige toepassing van ‘Ruimte voor Ruimte’.  
 
Voorts staat er vermeld: 
 
Bij gebiedsgerichte (projectmatige) toepassing van ‘Ruimte voor Ruimte’ waarbij de 
gemeentelijke en provinciale overheid actief met de regeling aan de slag gaan, heeft 
compensatie elders, nadrukkelijk de voorkeur. In het belang van een goede ruimtelijke 
ordening moet voor compensatielocaties waar sprake is van de bouw van aanzienlijke 
aantallen compensatiewoningen worden gezocht naar locaties aansluitend aan de woonkern 
of andere bebouwingsclusters zoals lintbebouwing”.  
 
Paragraaf 3.1.2. wordt aangevuld met de volgende tekst  
 
Kroonjuwelen 
De Verordening Ruimte 2014 geeft het navolgende aan: 
 
“Lid 2 Uitzonderingen vanwege beschermingscategorieën 
a. Een bestemmingsplan voor een gebied met beschermingscategorie 1, waarvan de plaats 
geometrisch is bepaald en verbeeld op ‘Kaart 7 Beschermingscategorieën ruimtelijke 
kwaliteit’, kan niet voorzien in een ruimtelijke ontwikkeling als bedoeld in het eerste lid, onder 
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b en c, tenzij het gaat om de ontwikkeling van bovenlokale infrastructuur of van natuur of om 
een in het Programma ruimte uitgezonderde ruimtelijke ontwikkeling en voorts wordt voldaan 
aan de onder 
b en c gestelde voorwaarden”. 
 
De locaties aan de Koolweg vallen conform Kaart 7 onder de beschermingscategorie 1. A. 
Dit impliceert echter niet dat er geen ontwikkelingsmogelijkheden zijn binnen dit gebied. Er 
staat onder 2.2.1 lid 1 a vermeld dat een bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe 
ruimtelijke ontwikkeling, onder de voorwaarde a. de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de 
aard en schaal van het gebied en voldoet aan de richtpunten van de kwaliteitskaart 
(inpassen); 
 
Het gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee is een nadere uitwerking van de kwaliteitskaart. Het 
gebiedsprofiel is een handreiking bij het opstellen van regionale en gemeentelijke 
structuurvisies, bij bestemmingsplannen en beeldkwaliteitparagrafen in het bijzonder. Als er 
geen gemeentelijke leidraad is voor ruimtelijke kwaliteit kan de gemeente het gebiedsprofiel 
gebruiken om plannen van initiatiefnemers te beoordelen op hun bijdragen aan de ruimtelijke 
kwaliteit. 
 
In de gebiedsprofielen wordt melding gemaakt van de identiteitsdrager 
schurvelingenlandschap. Voorts wordt er onder de kop Linten blijven linten de karakteristiek 
van de lintenstructuur in het schurvelingenlandschap vermeld waarbij de ontwikkelingen en 
ambities uit de kwaliteitskaart worden omschreven. Hier staat ondermeer beschreven dat 
“Veranderingen binnen de linten vinden plaats door de behoefte aan extra ruimte voor 
wonen, recreatie, bedrijvigheid of agrarische activiteiten. Hierbij blijft de bebouwing soms 
gehandhaafd, maar verandert de functie. In andere gevallen verandert ook de bebouwing of 
wordt bebouwing toegevoegd.  
Door nieuwbouw wordt een lint verdicht, verbreed of verlengd of de schaal  
van de bebouwing veranderd”. Tevens staat hier vermeld dat: “Linten behouden hun lineaire 
karakter, waarbij de achterzijde van de bebouwing een direct contact met het landschap 
heeft en de voorzijde aan de openbare weg of waterloop grenst.  Bij nieuwe ontwikkelingen 
zijn de huidige korrel, profiel, transparantie en respect voor historische gaafheid van een lint 
richtinggevend”. 
 
Meer specifiek staat vermeld bij de ambities omtrent lintbebouwing in het 
schurvelingenlandschap: “Geen planmatige uitbreidingen, maar inzetten op inbreidingen of 
transformaties in het lint. Deze transformaties sluiten aan bij de  
bestaande korrel, het profiel en de transparantie van het lint. Het zicht op het achterliggende 
schurvelingenlandschap en de grote verscheidenheid aan functies en bebouwing behouden”.  
 
Daarnaast is er nog de welstandsnota, welke van kracht is voor de planlocaties te Ouddorp 
en welke dient als extra waarborg ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit. In deze 
welstandsnota staan ondermeer gebiedsgerichte criteria voor de onderhavige planlocaties. 
Als volgt: 
 
Koolweg tussen nummer 27 en 27a alsmede Koolweg tussen nummer 44 en 46 
“Een landelijk zandlint wordt gekenmerkt door een wisseling van gesloten en openheid. De 
bebouwing staat als individueel object in het landschap. Her en der is clustering van 
bebouwing aanwezig. De bebouwing in landelijke zandlinten is opgebouwd uit een mix van 
voornamelijk staafvormige bouwmassa's en enkele kleinere bouwmassa's. Deze volgen 
gezamenlijk de loop van het zandlint. In het landelijke zandlint is de losse 
bebouwingsstructuur sterk bepalend voor de beleving van het buitengebied”.  
 
Molenweg tussen nummer 17 en 23 



 

23 
 

“Een uitloper/buurtschap aan een zandlint bestaat uit een mix van gebouwen uit 
verschillende tijdsperiodes. Zowel in de van oorsprong agrarische als in de niet-agrarische 
uitlopers/buurtschappen bepalen de open tot half-open rooilijnen de structuur van het 
occupatiepatroon”. 
Afweging van de locaties binnen het gebied aangewezen als kroonjuwelen. 
 
Koolweg tussen nummer 27 en 27A 
De locatie Koolweg 27 is aan alle zijden van het perceel voorzien van een zandwal welke is 
begroeid met opgaande beplanting. Het zicht vanaf de Koolweg naar de planlocatie is 
derhalve reeds zeer beperkt zicht op de tussen de zandwallen gelegen open ruimte. Het 
bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte staat de realisatie van één woning toe op deze 
locatie. De locatie heeft een oppervlakte van 5.660 m² waarbij slechts een deel is bestemd 
als zijnde Wonen c.q. Tuin en het overgrote deel is bestemd als Agrarisch met waarden 
waarbij bebouwing niet is toegestaan. Een globale rekensom leert dat de toegestane 
bebouwing maximaal circa 170 m² zal beslaan, conform de welstandsnota dient dit ook nog 
eens staafvormige bebouwing te behelzen. Hiermee wordt gewaarborgd dat er een 
ontwikkeling kan worden gerealiseerd welke aansluit bij de bestaande korrel en het profiel 
van de lintbebouwing in het schurvelingenlandschap. Voorts blijft de transparantie van het 
lint en het zicht (hetgeen in de huidige situatie reeds zeer beperkt is) op het 
schurvelingenlandschap gelijk daar er geen wijzigingen worden aangebracht aan de 
aanwezige zandwallen/schurvelingen welke de planlocatie omzomen. Dit is ook niet 
toegestaan daar deze zandwallen/schurveling in het bestemmingsplan Oude en Oude 
Nieuwland 2013 een beschermde status hebben. 
 
Daarbij dient ook nog te worden opgemerkt dat het vigerende bestemmingsplan Oude en 
Oude Nieuwland 2013 een wijzigingsbevoegdheid omvat welke speciaal is gericht op Ruimte 
voor Ruimte. In artikel 5.7.2  van het vigerende bestemmingsplan staat het navolgende 
vermeld: “Ten behoeve van Ruimte voor Ruimte.  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd 
de bestemming Agrarisch met waarden – Natuur en 
landschapswaarden te wijzigen ten behoeve van de bouw van één of meer burgerwoningen”.  
 

Situatie ter plaats van Koolweg 27/Koolweg 27A 
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Koolweg tussen nummer 44 en 46 
De locatie is vanaf de openbare weg vrijwel niet zichtbaar doordat er zich een metershoge 
bosschage bevindt waardoor het zicht op de locatie wordt ontnomen. Voorts bevindt er zich 
aan de zijkant en achterkant van het circa 2.900 m² grote perceel een zandwal  welke is 
begroeid met opgaande beplanting. Het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte staat de 
realisatie van één woning op deze locatie toe waarbij circa 50% van de planlocatie wordt 
bestemd als Agrarisch met waarden waarbij bebouwing niet is toegestaan. Een globale 
rekensom leert dat de toegestane bebouwing maximaal circa 170 m² zal beslaan, conform 
de welstandsnota dient dit ook nog eens staafvormige bebouwing te behelzen. Daarbij dient 
te worden opgemerkt dat de aanwezige zandwallen/schurveling een beschermde status 
heeft en derhalve in stand dient te blijven. De aanwezige bosschage zal deels worden 
verwijderd en daarmee wordt het zicht op het achtergelegen schurvelingenlandschap juist 
vergroot.  Derhalve is er sprake van een planontwikkeling welke aansluit op de bestaande 
korrel, het profiel en de transparantie van de lintbebouwing. 
 
Daarbij dient ook nog te worden opgemerkt dat het vigerende bestemmingsplan Oude en 
Oude Nieuwland 2013 een wijzigingsbevoegdheid omvat welke speciaal is gericht op Ruimte 
voor Ruimte. In artikel 5.7.2  van het vigerende bestemmingsplan staat het navolgende 
vermeld: “Ten behoeve van Ruimte voor Ruimte.  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd 
de bestemming Agrarisch met waarden – Natuur en 
landschapswaarden te wijzigen ten behoeve van de bouw van één of meer burgerwoningen”.  
 

 
Situatie ter plaatse Koolweg 44/46. 
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Molenweg tussen nummer 17 en 23 
Deze locatie is gelegen in een lint van bebouwing, maar anders dan het geval van de 
locaties aan de Koolweg, ligt deze locatie ook tegen het dorpsgebied van Ouddorp aan. De 
locatie is vanaf de openbare weg slechts deels zichtbaar, over vrijwel de gehele 
perceelsbreedte staat een metershoge bossage waardoor het zicht op de locatie zeer 
beperkt is. Op het deel waar er wel zicht is op de locatie wordt dit zicht gedomineerd door de 
aldaar aanwezige romney-loods. Deze loods zal in het kader van ‘Ruimte voor Ruimte’ ook 
worden gesloopt. Aan de achterzijde van het perceel is een schurveling gelegen welke in het 
vigerende bestemmingsplan Stad Goeree en Dorpsgebied Ouddorp 2012 een beschermde 
status heeft.  
 
De planlocatie heeft een totale oppervlakte van circa 11.800 m² waarbij meer dan 60% wordt 
bestemd als Agrarisch met waarden, waarbij bebouwing niet is toegestaan. Binnen het op de 
planverbeelding aangewezen deel met de bestemming Wonen is de bouw van twee 
vrijstaande woningen mogelijk welke op een minimale afstand van 20 meter van elkaar 
dienen te worden gebouwd. Op de planlocatie worden twee bouwkavels gerealiseerd welke 
ieder circa 50 meter breed zijn. Een deel van de aanwezige bosschage zal worden 
verwijderd ten einde de bouwkavels te ontsluiten. Het overige deel van de bosschage blijft 
gehandhaafd en ook de aan de achterzijde gelegen beschermde schurveling blijft in stand. 
De bouw van de woningen zal nadelig zijn voor de bestaande openheid. Die zal deels 
verdwijnen. 
Daar staat tegenover dat ook een kwaliteitsverbetering wordt bereikt doordat het doorzicht 
vanuit de openbare weg wordt verbeterd. Door  het amoveren van de bestaande loods en 
het deels verwijderen van de thans gesloten bosschage ontstaat zicht op het achtergelegen 
schurvelingenlandschap. Na realisatie van het de twee woningen ontstaat een beeld vanuit 
de openbare weg dat aansluit op het beeld dat ook elders in Ouddorp aanwezig is. Door 
uitvoering van het bestemmingsplan ontstaan geen gebiedsvreemde toevoegingen. Gezien 
de grootte van de planlocatie in verhouding tot de toegestane bebouwing is sprake van een 
ontwikkeling die aansluit op de bestaande korrel, het profiel en de transparantie van de 
lintbebouwing. In relatie tot de verstorende bebouwing die elders in de omgeving wordt 
gesloopt is per saldo sprake van een kwaliteitsverbetering.    
 

Situatie ter plaatse Molenweg 19/21. 
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II. Paragraaf 2.4  
 
In paragraaf 2.4 wordt de onderstaand kaart ingevoegd. 
 

 
 
III. Paragraaf 2.5 Kwaliteitsslag landelijk gebied door sanering bedrijfsbebouwing.  
 
Uitvoering van het bestemmingsplan leidt er toe dat in het landelijk gebied een forse 
kwaliteitsslag wordt gemaakt. Gekozen is voor één sanering ter plaatse en voor het overige 
een gebiedsgerichte, projectmatige toepassing van ‘Ruimte voor Ruimte’ waarbij de 
saneringslocaties en compensatielocaties worden gebundeld in het bestemmingsplan 
Ruimte voor Ruimte. 
 
Door de sanering van de diverse locaties wordt een aanzienlijke kwaliteitsslag gemaakt op 
Goeree-Overflakkee, daar er in totaliteit 12.128 m² aan detonerende opstallen worden 
gesloopt en op één locatie tevens intensieve veehouderij wordt wegbestemd. Hierbij geldt 
voorts dat er op de saneringslocaties (indien er geen compensatie ter plaatse wordt 
gerealiseerd) vervolgens geen bebouwing meer is toegestaan en in een aantal gevallen 
wordt aangeduid als zijnde Agrarisch met Waarden, waardoor de openheid van het 
landschap is gewaarborgd. De Verordening Ruimte 2014 spreekt van ten minste 
gelijkblijvende ruimtelijke kwaliteit. Het spreekt voor zich dat de sloop van 12.128 m² 
landschapsontsierende opstallen en het wegbestemmen van intensieve veehouderij leidt tot 
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een significante verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op Goeree-Overflakkee en tevens 
een milieuhygiënische kwaliteitsverbetering.  
 
De saneringslocatie te Nieuwe Tonge wijkt hierbij af van de regeling ‘Ruimte voor Ruimte’. 
De uit deze locatie voortvloeiende rechten zijn afkomstig van het wegbestemmen van een 
drietal bouwrechten. De gemeente heeft voor wat betreft deze locatie een belangenafweging 
gemaakt. Als gevolg van het voornemen om de provinciale weg N215 te verschuiven 
(waardoor deze provinciale weg dichter tegen de kern Nieuwe-Tonge komt te liggen) en het 
afsluiten van de Molendijk als doorgaande weg, wordt afgezien van de uitbreiding van 
Nieuwe Tonge in noordelijke richting (parallel aan de Molendijk van Nieuwe Tonge). De 
uitbreiding van Nieuwe Tonge wordt nu ingezet van oost naar west (haaks op de Molendijk te 
Nieuwe Tonge). Als gevolg hiervan zouden de drie uit de bouwrechten voorvloeiende 
woningen gerealiseerd dienen te worden op een geïsoleerde locatie tegen de verlegde N215 
aan.  
 
Als gevolg hiervan is de gemeente van mening dat het vanuit ruimtelijk en milieukundig 
oogpunt (geluidsnormen en fijnstofproblematiek) niet wenselijk dat deze bouwrechten 
gehandhaafd bleven. Derhalve heeft men besloten deze rechten in het bestemmingsplan 
Nieuwe-Tonge weg te bestemmen en te verplaatsen naar de locatie aan de Prutweg te 
Sommelsdijk, daar in het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte op deze locatie aan de 
Prutweg te Sommelsdijk reeds een aantal compensatiewoningen werden opgenomen. 
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IV. Pagina 57 
De plantoelichting zal aangepast worden: op het perceel aan de Molenweg in Ouddorp 
worden 2 woningen gebouwd.  
 
V. Paragraaf 7.4  
Paragraaf 7.4 Geluid wordt aangevuld met de uitkomsten van het geluidsonderzoek.  
 
VI. Paragraaf 7.6.1. 
Paragraaf 7.6.1. wordt aangepast door een tabel op te nemen met de afstanden die horen bij 
een rustige woonwijk. 
 

B. AMBTSHALVE AANPASSINGEN   
 
Ambtshalve aanpassing 1:  
In het beeldkwaliteitplan Bijlage van het BP Ruimte voor ruimte is het beeldkwaliteitplan. 
Hierin wordt opgenomen dat rieten daken ook zijn toegestaan. 
 
Ambtshalve aanpassing 2:  
Ambthalve bestaat aanleiding het bestemmingsplan uit te breiden met een extra locatie.  
Het betreft de locatie aan de Heerenweg te Oude-Tonge. 
 
De toelichting, verbeelding en regels zullen op deze nieuwe locatie worden aangepast. 
 
Beschrijving van initiatief 
Initiatiefnemer heeft een bouwtitel verworven, het betreft hier de bouwtitel waaromtrent het 
Waterschap Hollandse Delta en de gemeente Goeree-Overflakkee op 3 maart 2014 een 
anterieure overeenkomst hebben gesloten.  
 
In deze overeenkomst wordt gesteld dat indien de bij het Waterschap in bezit zijnde woning 
aan de Heerendijk 27 wordt gesloopt het hieruit voortkomende bouwrecht op een andere 
locatie een woning terug gebouwd kan worden. Hierbij wordt verwezen naar de Verordening 
Ruimte van de provincie welke voorziet in deze mogelijkheid, dit is artikel 2.3.3 lid 4. 
 
Initiatiefnemer wendt de bouwtitel aan om in het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte aan 
de locatie Heerenweg te Oude-Tonge een bouwkavel te realiseren ten behoeve van de bouw 
van een vrijstaande woning.  
 
Artikel 2.3.3 lid 4 hetgeen van toepassing is op de locatie aan de Heerenweg te Oude-
Tonge.luidt: “verplaatsing van een bestaand niet-agrarisch bedrijf of andere niet-agrarische 
bebouwing naar een nieuwe locatie buiten bestaand stads- en dorpsgebied is mogelijk indien 
per saldo de ruimtelijke kwaliteit verbetert en de bebouwing en de verharding op de 
oorspronkelijke locatie worden verwijderd”. 
 
Ten einde de ruimtelijke kwaliteit nog verder te verbeteren zal op de locatie de aanleg van 
een natuurvriendelijke oever en extra waterberging worden gerealiseerd. Hierdoor ontstaat 
er een extra versterking van de ecologische verbindingszone. Toevoeging van deze locatie 
aan het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte pas binnen het ruimtelijke beleid van de 
gemeente Goeree-Overflakkee dat ziet op de bundeling van diverse sanerings- en 
compensatielocaties. Door de toevoeging van de locatie Heerenweg aan het 
bestemmingsplan wordt voorkomen dat er een afzonderlijke ruimtelijke procedure gevoerd 
dient te worden voor deze locatie.  
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Aanpassing planverbeelding Heernendijk/Heerenweg:  
 
 
 

 
Locatie Heerendijk 27, Wonen wordt Natuur 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nieuwbouwlocatie Heerenweg,  Agrarisch wordt Wonen  
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte’ heeft met ingang van 8 januari 2015 tot en met 18 

februari 2015 ter inzage gelegen. Gedurende de periode van de terinzagelegging zijn 10 zienswijzen 

ingediend. 

 

In een aantal zienswijzen is sprake van drie thema’s die vaak terugkomen voor de locatie aan de 

Prutweg. In hoofdstuk 2 is voor die thema’s een algemene beantwoording opgesteld. De thema’s 

betreffen het toetsen aan provinciaal beleid (2.1), de voormalige ruimte voor ruimte-regeling en de 

samenhang met het bouwen buiten het bestaand stads- en dorpsgebied (2.2) en fase 2 en/of 3 aan de 

Prutweg (2.3).  

 

In hoofdstuk 3 zijn de individuele zienswijzen behandeld.. Per zienswijze is aangegeven of er 

aanleiding is het bestemmingsplan aan te passen. In hoofdstuk 4 is aangegeven welke onderdelen 

van het bestemmingsplan worden aanpast. 
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Hoofdstuk 2. Thematische beantwoording  

 

In dit hoofdstuk is voor de thema’s provinciaal beleid (2.1), de voormalige ruimte voor ruimte-regeling 

en de samenhang met bouwen buiten bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) (2.2) en fase 2 en/of 3 

aan de Prutweg (2.3) een algemene beantwoording gegeven van de zienswijzen. 

 

2.1 Provinciaal beleid: Ladder voor duurzame verstedelijking en ruimtelijke kwaliteit 

 

Het bestemmingsplan wordt passend geacht in het bestaande provinciale beleid. Enerzijds wordt 

voldaan artikel 2.1.1 (Ladder voor duurzame verstedelijking) en het plan voldoet aan artikel 2.2.1 

(ruimtelijke kwaliteit) van  de Verordening Ruimte. 

 

Artikel 2.1.1 Ladder voor duurzame verstedelijking 

In onderstaand kader is artikel 2.1.1 van de Verordening Ruimte opgenomen. 

 

Lid 1 Ladder voor duurzame verstedelijking 

Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de 

volgende eisen: 

a. de stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele behoefte, die zo nodig regionaal is afgestemd; 

b. in die behoefte wordt binnen het bestaand stads- en dorpsgebied voorzien door benutting van 

beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, of 

c. indien de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stads- en dorpsgebied van de 

betreffende regio kan plaatsvinden, wordt gebruik gemaakt van locaties die, 

I. gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig 

worden ontwikkeld, 

II. passen in de doelstellingen en richtpunten van de kwaliteitskaart van de Visie ruimte en 

mobiliteit, waarbij artikel 2.2.1 van toepassing is, en 

III. zijn opgenomen in het Programma ruimte, voor zover het gaat om locaties groter dan 3 

hectare. 

 

Lid 2 Bestaand stads- en dorpsgebied 

Onder bestaand stads- en dorpsgebied als bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt verstaan: 

bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing, met inbegrip van daartoe bouwrijp gemaakte 

terreinen, ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid (uitgezonderd glastuinbouw), 

detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, 

stedelijk groen en infrastructuur.  

 

Lid 3 Toepassing ladder voor duurzame verstedelijking op regionaal niveau 

Gedeputeerde Staten kunnen bij de aanvaarding van een regionale visie aangeven in hoeverre de 

ladder voor duurzame verstedelijking op regionaal niveau geheel of gedeeltelijk is doorlopen. In de 

toelichting van het bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid, kan in dat geval worden verwezen 

naar de regionale visie als motivering of gedeeltelijke motivering dat de stedelijke ontwikkeling 

voldoet aan het eerste lid. 

 

Onderstaand is per lid (trede) een verantwoording gegeven betreffende de ontwikkeling van de zeven 

woningen aan de Prutweg.  
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Lid 1a  

In de Woonvisie 2014 – 2020 staat dat van de totale behoefte naar woningen ongeveer 5% tot de dure 

koop behoren. Voor Middelharnis / Sommelsdijk is een behoefte van 375 woningen opgenomen. In 

totaal is de vraag naar daarmee 19 woningen (5% van 375). Het toevoegen van 7 woningen is 

passend binnen dit aantal. Van de 7 te realiseren woningen aan de Prutweg worden er 4 gerealiseerd 

naar aanleiding van het saneren van bebouwing. Eén vrijstaande woning is afkomstig van het 

wegbestemmen van de vrijstaande woning aan de Oostmoersedijk in Stad aan ‘t Haringvliet. De 

overige 3 rechten zijn afkomstig van de locatie aan de Molendijk te Nieuwe-Tonge, alwaar een drietal 

bouwrechten zijn wegbestemd. In totaal worden daarom maar 3 nieuwe woningen aan het 

woningbouwprogramma toegevoegd. 

 

De daadwerkelijke marktcijfers zijn overigens de beste graadmeter om te bezien of er wordt voorzien 

in een actuele behoefte. Zonder dat er publicitaire activiteiten zijn ontplooid zijn er van de in totaal 7 

bouwkavels aan de Prutweg reeds 4 verkocht. Dit binnen een tijdsbestek van enkele maanden. 

Daarmee is er in voldoende mate aangetoond dat er behoefte is. In praktijk zijn marktcijfers de beste 

graadmeter, juridisch moet er een behoeftenonderzoek zijn.  

  

Lid 1b  

Aan de Prutweg is sprake van de realisering van een bijzonder woonmilieu. Dit woonmilieu bestaat uit 

zeer ruime bouwkavels in een groene omgeving, zogenaamd landelijk wonen. Dit woonmilieu bestaat 

uit percelen van meer dan 1.000 m
2
 in een groene woonomgeving hetgeen niet realiseerbaar is 

binnen het bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) 

  

Lid 1c  

I. De ontsluitingsweg aan de Prutweg is reeds bestaand en voldoet in ruime mate ten aanzien van de 

ontsluiting van de planlocatie. Zowel vanuit de noord- als via de zuidzijde is het plangebied 

bereikbaar. In het zuiden wordt aansluiting gevonden op de Nieuwlandsedijk / Oudelandsedijk en in 

het noorden op de Kraaijensteinsedijk. 

II. Het plangebied past binnen de ambities van de kwaliteitskaart. Gebouwd wordt in de 

rivierdeltacomplex op jonge zeeklei. Deze gronden worden niet aangetast. Daarnaast blijven de 

bestaande polderdijken (de Nieuwlandsedijk, de Oudelandsedijk en de Kraaijensteinsedijk)  

gerespecteerd. Ook wordt gebouwd in de dorpsrand, in overeenstemming met de Visie ruimte en 

mobiliteit. Aan deze dorpsrand  moeten ontwikkelingen bijdragen aan het realiseren van een rand 

met passende overgangskwaliteit (front, contact of overlap). Het voorliggende plan voldoet hier 

aan. Een beeldkwaliteitplan is opgesteld om dit te waarborgen. Als laatste blijven ook de in de 

omgeving aanwezige kroonjuwelen intact. 

III. Het plangebied is niet groter dan 3 hectare (ongeveer 1,3 hectare). Toetsing aan het Programma 

Ruimte is dan ook niet benodigd. 

 

Lid 2 

Lid 2 betreft de formulering van het begrip bestaand stads- en dorpsgebied (BSD). Het plangebied is 

een stedenbouwkundige uitwaaier van de wijk Westwijk en bevindt zich niet midden in de polder. Het 

plangebied bevindt zich aan een nog niet afgeronde dorpsrand. Ten zuidoosten bevinden zich 

woningen (Westplaat) en ten oosten van het plangebied bevindt zich een bedrijf en een paardenwei. 

Ook zijn ten noorden van het plangebied zijn nog twee vrijstaande woningen gesitueerd. Eén van 

deze woningen is ook gerealiseerd door gebruik te maken van de ruimte voor ruimte-regeling. Enkel 

de gronden ten westen kennen een agrarische functie. Al met al bevindt de locatie zich in een 

stedenbouwkundige uitwaaier van het dorp en wordt voornamelijk omgeven door niet agrarische 

gronden. 
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Lid 3 

Betwist kan worden of de ladder van duurzame verstedelijking wel van toepassing is op de locatie aan 

de Prutweg. De provincie stelt hieromtrent dat zeer kleine plannen niet als stedelijke ontwikkelingen 

worden beschouwd, waardoor de Ladder van Duurzame Verstedelijking niet van toepassing is. Op dit 

moment is bij de Raad van State jurisprudentie in ontwikkeling over waar de grens ligt. De provincie 

houdt voorlopig in de uitvoering van haar beleid de grens van 10 woningen aan als grens voor zeer 

kleine plannen (zie bijlage 1). Deze plannen hoeven ten aanzien van het woonbeleid niet ingediend te 

worden bij de provincie. Voor monitoring van het woonbeleid en het vertrouwen in afstemming binnen 

regio’s, is het wel van belang dat kleine plannen deel uitmaken van planlijsten. De Raad van State 

hanteert 6 woningen als een niet stedelijke ontwikkeling.  

 

Aangezien één vrijstaande woning afkomstig is van het wegbestemmen van de vrijstaande woning 

aan de Oostmoersedijk in Stad aan ’t Haringvliet en de overige 3 rechten afkomstig zijn van de locatie 

aan de Molendijk te Nieuwe-Tonge, alwaar een drietal bouwrechten zijn wegbestemd, worden daarom 

per saldo maar 3 nieuwe woningen aan het woningbouwprogramma toegevoegd.  

 

De locatie Prutweg zal ook worden opgenomen in de actualisatie van het woningbouwprogramma. Het 

woningbouwprogramma is dynamisch en wordt jaarlijks herzien. De ontwikkeling is sowieso passend 

binnen de Woonvisie 2014 – 2020, gezien de vraag naar woningen in het duurdere segment (zie lid 

1a).   

 

Conclusie Ladder voor duurzame verstedelijking 

De locatie Prutweg voldoet gezien het bovenstaande aan de Ladder van duurzame verstedelijking. 

Hierbij dient nog te worden opgemerkt dat er betwist kan worden of de ladder van duurzame 

verstedelijking wel van toepassing is op de locatie aan de Prutweg. De provincie stelt hieromtrent dat 

zeer kleine plannen niet als stedelijke ontwikkelingen hoeven worden ingediend, net als bij de Raad 

van State,  waardoor de Ladder van Duurzame Verstedelijking niet van toepassing is. enkel het 

toetsen aan de gemeentelijke planlijst is dan van belang. De ontwikkeling wordt opgenomen in deze 

planlijst (woningbouwprogramma). 

 

Artikel 2.2.1 Ruimtelijke kwaliteit 

In onderstaand kader is artikel 2.2.1 van de Verordening Ruimte opgenomen. 

 

Lid 1 Ruimtelijke ontwikkelingen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 

Een bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, onder de volgende 

voorwaarden ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit: 

a. de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de aard en schaal van het gebied en voldoet aan de 

richtpunten van de kwaliteitskaart (inpassen); 

b. als de ruimtelijke ontwikkeling qua aard of schaal niet past binnen het gebied (aanpassen), wordt 

deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft door: 

i. zorgvuldige inbedding van de ontwikkeling in de omgeving, rekening houdend met de 

relevante richtpunten van de kwaliteitskaart, en 

ii. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen zoals bedoeld in het derde lid; 

c. als de ruimtelijke ontwikkeling qua aard en schaal niet past binnen het gebied (transformeren), 

wordt deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe ontwikkeling is 

gewaarborgd door:  

i. een integraal ontwerp, waarin behalve aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied ook aandacht 

is besteed aan de overgang naar de omgeving en de fasering in ruimte en tijd, alsmede 
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rekening is gehouden met de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart, en 

ii. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen zoals bedoeld in het derde lid 

 

Lid 2 Uitzonderingen vanwege beschermingscategorieën 

a. Een bestemmingsplan voor een gebied met beschermingscategorie 1, waarvan de plaats 

geometrisch is bepaald en verbeeld op Kaart 7 Beschermingscategoriëen ruimtelijke kwaliteit, kan 

niet voorzien in een ruimtelijke ontwikkeling als bedoeld in het eerste lid, onder b en c, tenzij het 

gaat om de ontwikkeling van bovenlokale infrastructuur of van natuur of om een in het 

Programma ruimte uitgezonderde ruimtelijke ontwikkeling en voorts wordt voldaan aan de onder b 

en c gestelde voorwaarden. 

b. Een bestemmingsplan voor een gebied met beschermingscategorie 2, waarvan de plaats 

geometrisch is bepaald en verbeeld op Kaart 7 Beschermingscategoriëen ruimtelijke kwaliteit, kan 

niet voorzien in een ruimtelijke ontwikkeling als bedoeld in het eerste lid, onder c, tenzij het gaat 

om de ontwikkeling van bovenlokale infrastructuur of van natuur of om een in het Programma 

ruimte uitgezonderde ruimtelijke ontwikkeling en voorts wordt voldaan aan de onder c gestelde 

voorwaarden. 

 

Lid 3 Aanvullende ruimtelijke maatregelen 

a. De aanvullende ruimtelijke maatregelen kunnen bestaan uit (een combinatie van):  

i. duurzame sanering van leegstaande bebouwing, kassen en/of boom- en sierteelt; 

ii. wegnemen van verharding; 

iii. toevoegen of herstellen van kenmerkende landschapselementen; 

iv. andere maatregelen waardoor de ruimtelijke kwaliteit verbetert. 

b. De onder a genoemde maatregelen worden in beginsel getroffen binnen hetzelfde plangebied als 

de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling, tenzij kan worden gemotiveerd dat dat niet mogelijk is. 

In dat geval kunnen ook ruimtelijke maatregelen elders in de motivering inzake ruimtelijke kwaliteit 

worden betrokken. 

c. In afwijking van sub b kan het bevoegd gezag in plaats van het treffen van ruimtelijke 

maatregelen een (gedeeltelijke) financiële compensatie verlangen door middel van een storting in 

een kwaliteitsfonds, dat is ingesteld op basis van de door Provinciale Staten vastgestelde regeling 

voor kwaliteitsfondsen, mits de daadwerkelijke uitvoering van de compenserende ruimtelijke 

kwaliteitsmaatregelen afdoende is verzekerd. 

 

Lid 4 Beeldkwaliteitsparagraaf 

Een bestemmingsplan dat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt als bedoeld in het 

eerste lid bevat een motivering, bij voorkeur vervat in een beeldkwaliteitsparagraaf, waaruit blijkt dat 

de ruimtelijke kwaliteit ten minste gelijk blijft, voor zover het gaat om een ruimtelijke ontwikkeling: 

a. waarbij de richtpunten van de kwaliteitskaart in het geding zijn, of 

b. die is gelegen op gronden binnen een beschermingscategorie als bedoeld in het tweede lid, onder 

a en b. 

 

Lid 5 Afstemming op specifieke regels 

a. Voor zover in deze verordening specifieke regels zijn opgenomen ten behoeve van bepaalde 

typen ruimtelijke ontwikkelingen gaan die specifieke regels voor, tenzij het bepaalde in dit artikel 

zich daartegen niet verzet. 

b. Voor zover een ruimtelijke ontwikkeling als bedoeld in het eerste lid een significante aantasting tot 

gevolg heeft van de wezenlijke kenmerken en waarden van belangrijke weidevogelgebieden, 

recreatiegebieden rond de stad, of karakteristieke landschapselementen, is het provinciale 

compensatiebeleid van toepassing zoals vastgelegd in de beleidsregel Compensatie Natuur, 



6 

 

Recreatie en Landschap Zuid-Holland (2013). De toelichting bij het bestemmingsplan bevat een 

verantwoording over de wijze van compensatie. 

Onderstaand is per lid een verantwoording gegeven betreffende de ontwikkeling van de zeven 

woningen aan de Prutweg.  

 

Lid 1 

a. Er is geen sprake van inpassen, waardoor dit sublid niet van toepassing is. 

b. Sprake is van het aanpassen van het gebied. Hierdoor zijn twee eisen van toepassing waaraan 

dient te worden getoetst: 

I. De locatie is gelegen aan de dorpsrand, welke thans gekenmerkt wordt door een harde 

dorpsrand met veelal achterkantsituaties. In het gebiedsprofiel van Goeree-Overflakkee is de 

ambitie opgenomen dat dergelijke dorpsranden moeten bijdragen aan het realiseren van een 

rand met passende overgangskwaliteit (front, contact of overlap): 

i. Er wordt ingezet op het contrast tussen kleinschalige compacte dorpen en het weidse 

polderlandschap. Nieuwe ontwikkelingen dragen bij aan een heldere landschappelijke 

afronding van het dorp. 

ii. Er wordt rekening gehouden met landschappelijk waardevolle elementen zoals dijken en 

kreken. Deze structuren lopen in het dorpsgebied door. 

iii. De dorpen liggen als groene massa’s in het open polderlandschap. Dit betekent dat de 

dorpsrand groen wordt ingericht. Dit kan zowel door private tuinen, als door openbaar groen 

of een beplante dorpsstraat. Deze afwisseling is belangrijk, want dit draagt bij aan het 

dorpse karakter. 

iv. De toegankelijkheid en beleefbaarheid van de dorpsrand verbeteren door fysieke en visuele 

relaties te handhaven dan wel te versterken. 

Een heldere afronding van de dorpsrand ontbreekt nu. Met voorgenomen ontwikkeling wordt die 

dorpsrand verbeterd. De landschappelijke inpassing gebeurt door een combinatie van situering, 

extensieve karakter, groene inpassing en het verlengen van de kreek. De afronding van de 

dorpsrand wordt hierdoor verfraaid. Daarnaast worden bestaande dijken niet aangetast en is de 

toegankelijkheid goed, door de aanwezigheid van de Prutweg. Ook is een beeldkwaliteitplan 

opgesteld om de overgangskwaliteit te waarborgen, zoals voorgeschreven.  

II. Eventuele ruimtelijke maatregelen dienen te worden getroffen, overeenkomstig lid 3. Deze 

onderbouwing is in lid 3 opgenomen. 

c. Er is geen sprake van transformeren, waardoor dit sublid niet van toepassing is. 

 

Lid 2 

Dit lid is niet van toepassing. Aan het plangebied is geen beschermingscategorie toegewezen. 

 

Lid 3 

a. Zoals uit lid 1b onder II al blijkt, kunnen eventuele ruimtelijke maatregelen worden genomen. Bij 

voorgenomen ontwikkeling is sprake van het nemen van dergelijke maatregelen.  

I. Onder ander wordt gesaneerd en verharding wordt weggehaald. In totaal wordt ruim 12.000 m
2
 

aan bebouwing gesaneerd, welke hoofdzakelijk is gelegen binnen het open polderlandschap. 

Het is juist de ambitie om deze polders open te houden c.q. open te maken. Door de sanering 

van de diverse locaties wordt een aanzienlijke kwaliteitsslag gemaakt op Goeree-Overflakkee. 

In totaliteit wordt 12.128 m
2
 aan detonerende opstallen gesloopt en op één locatie wordt tevens 

een intensieve veehouderij wegbestemd. De Verordening Ruimte 2014 spreekt van ten minste 

gelijkblijvende ruimtelijke kwaliteit. Het spreekt voor zich dat de sloop van 12.128 m
2
 

landschapsontsierende opstallen en het wegbestemmen van de intensieve veehouderij leidt tot 
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een significante verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op Goeree-Overflakkee en tevens een 

milieuhygiënische kwaliteitsverbetering.  

II. Zie onder I. 

III. Ook wordt de bestaande kreek verlengd. Met het doortrekken van deze kreek worden 

kenmerkende landschapselementen toegevoegd. 

IV. Andere maatregelen die worden getroffen, zijn verankerd in het bestemmingsplan en/of het 

beeldkwaliteitplan. Zo is andere een voorwaardelijke bepaling opgenomen in de 

bestemmingsplanregels. Deze bepaling regelt dat de ontwikkeling van zeven vrijstaande 

woningen in ieder geval landschappelijk moeten worden ingepast, conform het 

beeldkwaliteitplan. 

b. Van de 7 te realiseren woningen aan de Prutweg worden er 4 gerealiseerd naar aanleiding van het 

saneren van bebouwing, zoals genoemd onder lid a I. In plaats van dat de woningen in de polder 

worden gerealiseerd, worden deze nu aan de dorpsrand gebouwd. Eén vrijstaande woning is 

afkomstig van het wegbestemmen van de vrijstaande woning aan de Oostmoersedijk in Stad aan ‘t 

Haringvliet. De overige 3 rechten zijn afkomstig van de locatie aan de Molendijk te Nieuwe-Tonge, 

alwaar een drietal bouwrechten zijn wegbestemd. De gemeente heeft voor wat betreft deze locatie 

een belangenafweging gemaakt. Als gevolg van het voornemen om de provinciale weg N215 te 

verschuiven (waardoor deze provinciale weg dichter tegen de kern Nieuwe-Tonge komt te liggen) 

en het afzien van de uitbreiding van Nieuwe-Tonge in noordelijke richting (parallel aan de Molendijk 

van Nieuwe Tonge). De uitbreiding van Nieuwe-Tonge wordt nu ingezet van oost naar west (haaks 

op de Molendijk te Nieuwe Tonge). Als gevolg hiervan zouden de drie uit de bouwrechten 

voorvloeiende woningen gerealiseerd dienen te worden op een geïsoleerde locatie tegen de 

verlegde N215 aan. Als gevolg hiervan is het vanuit het oogpunt van ruimtelijk kwaliteit  en uit 

milieuhygiënisch oogpunt niet wenselijk dat deze bouwrechten gehandhaafd bleven. Derhalve is 

besloten deze rechten in het bestemmingsplan Nieuwe-Tonge weg te bestemmen en te 

verplaatsen naar de locatie aan de Prutweg te Sommelsdijk, zodat er op deze locatie een 

geconcentreerde, kleinschalige ontwikkeling kan plaatsvinden. Dit is vanuit het oogpunt van 

ruimtelijke kwaliteit een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het verspreiden van deze 

bouwrechten over meerdere locaties. 

c. Sub c is niet van toepassing. 

 

Lid 4 

Een beeldkwaliteitplan is opgesteld. dit beeldkwaliteit is als bijlage bij de regels gevoegd. Daarnaast is 
een voorwaardelijke bepaling opgenomen in de bestemmingsplanregels. Deze bepaling regelt dat de 

ontwikkeling van zeven vrijstaande woningen in ieder geval landschappelijk moeten worden ingepast, 

conform het beeldkwaliteitplan.   

 

Lid 5 

Dit lid is niet van toepassing voor de ontwikkeling van de zeven vrijstaande woningen aan de Prutweg. 

 

Conclusie Ruimtelijke Kwaliteit 

Het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte omvat een projectmatige bundeling van diverse sanerings- 

en compensatielocaties verspreid over geheel Goeree-Overflakkee. Het bestemmingsplan dient 

derhalve in zijn totaliteit te worden bezien en ook als geheel te worden beoordeeld op de ruimtelijke 

kwaliteit. Uiteraard is het niet mogelijk om op zowel iedere sanerings- als compensatielocatie een 

significante ruimtelijke kwaliteitsverbetering te realiseren. Echter bij de totaalafweging die door de 

gemeente is gemaakt, is geconcludeerd dat er door het in werking treden van het bestemmingsplan 

Ruimte voor Ruimte per saldo een aanzienlijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op Goeree-

Overflakkee optreedt. Daarnaast is een voorwaardelijke bepaling opgenomen in de 

bestemmingsplanregels. Deze bepaling regelt dat de ontwikkeling van zeven vrijstaande woningen 



8 

 

aan de Prutweg in ieder geval landschappelijk moeten worden ingepast, conform het 

beeldkwaliteitplan.   

 

2.2 Voormalige ruimte voor ruimte-regeling en de samenhang met bouwen buiten het BSD 

 

In meerdere zienswijzen wordt verwezen naar het niet meer bestaan van de ruimte voor ruimte-

regeling. Deze ruimte voor ruimte-regeling bestaat op zichzelf niet meer. Wel is met de komst van de 

nieuwe Verordening Ruimte geregeld dat de ruimtelijke kwaliteit een belangrijke rol speelt (zie 

paragraaf 2.1: Ruimtelijke Kwaliteit), net als de voormalige ruimte voor ruimte-regeling. Deze regeling 

is in onderstaande kader samengevat. Daarnaast is verantwoord hoe het bestemmingsplan ruimte 

voor Ruimte in deze regeling paste. 

 

Artikel 3 Regels voor het gebied buiten de bebouwingscontouren (Visie op Zuid-Holland - verordening 

Ruimte, actualisering 2012) 

 

Lid 1 geen verstedelijking buiten de bebouwingscontouren 

Bestemmingsplannen voor gronden buiten de bebouwingscontouren (zoals aangegeven op kaart 1) 

sluiten bestemmingen uit die nieuwvestiging of uitbreiding van stedelijke functies mogelijk maken. 

 

Lid 2 uitzonderingen 

In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen bestemmingsplannen voor gronden buiten de 

bebouwingscontouren de volgende ontwikkelingen mogelijk maken: 

 

 a) ruimte voor ruimte 

‘Ruimte voor ruimte’; de sloop van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, kassen of andere 

gebouwen danwel de sanering van sierteelt en de bouw van één of meer compensatiewoningen ter 

plekke of in de directe omgeving van de gesloopte bebouwing of op een andere passende locatie. 

Hierbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:  

i. de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse wordt duurzaam verbeterd; 

ii. voor de sloop of sanering op één of meerdere percelen van iedere 1.000 m² gebouwen, iedere 

5.000 m² kassen of iedere 2,25 ha boom- en sierteelt, mag één compensatiewoning worden 

gebouwd; 

iii. de nieuwe woningen brengen uit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen met zich mee 

voor de bedrijfsvoering van de omliggende agrarische bedrijven;  

iv. de gebouwen of kassen zijn opgericht voor de peildatum van 1 januari 2007; 

v. de kassen zijn gelegen buiten de gebieden voor glastuinbouw (met uitzondering van de 

transformatiegebieden) zoals aangeduid op kaart 2 én 

vi. de sierteeltpercelen zijn gelegen buiten de boom- en sierteeltgebieden, zoals aangeduid op 

kaart 2. 

 

Zoals blijkt uit voorgaande kader, was het mogelijk woningen te realiseren ter plekke of in de directe 

omgeving van de gesloopte bebouwing of op een andere passende locatie. Het aantal 

compensatiewoningen is hierin niet gemaximaliseerd, daar waar dit in het verleden wel het geval was. 

In het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte is aansluiting gezocht op de voormalige regeling, maar 

ook op artikel 2.2.1 van de Verordening Ruimte. Dit artikel meldt het volgende: 

 

In de Verordening Ruimte van 2014 staat vermeld (artikel 2.2.1) dat indien “de ruimtelijke 

ontwikkeling qua aard of schaal niet past binnen het gebied (aanpassen), wordt deze uitsluitend 

toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft door: 
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ii. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen zoals bedoeld in het derde lid”. 

 

In dit derde lid staat vervolgens weer vermeld:  

i. duurzame sanering van leegstaande bebouwing, kassen en/of boom- en sierteelt,  

ii. wegnemen van verhardingen,  

iii. toevoegen of herstellen van kenmerkende landschapselementen,  

iv.  andere maatregelen waardoor de ruimtelijke kwaliteit verbetert”. 

 

In de toelichting wordt aangegeven dat: “Bij aanvullende ruimtelijke maatregelen gaat het onder 

andere om de maatregelen uit de bestaande regeling ‘Ruimte voor Ruimte’”. Vervolgens wordt daarbij 

aangegeven dat in ruil voor de sloop van 1.000 m² bebouwing of 5.000 m² kassen een woning buiten 

bestaand dorpsgebied (BSD) wordt gebouwd.  

 

Zoals blijkt uit voorgaande kaders, bieden zowel de voormalige ruimte voor ruimte-regeling als de 

Verordening Ruimte de mogelijkheid  om bebouwing of kassen te saneren om een woning terug te 

bouwen. Het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte voldoet aan deze regeling.  Ook blijkt uit 

voorgaande kaders, dat zowel via de voormalige ruimte voor ruimte-regeling als via de Verordening 

Ruimte, de mogelijkheid bestaat woningen buiten het BSD te realiseren als wordt gesaneerd.  

 

2.3 Fase 2 en/of 3 van de Prutweg 

 

Veelvuldig wordt in meerdere zienswijzen verwezen naar de realisatie van een fase 2 en/of 3 aan de 

Prutweg. De voorgenomen ontwikkeling ziet echter op de bouw van zeven vrijstaande woningen aan 

de Prutweg. Het bestemmingsplan ziet niet op de door reclamanten genoemde fase 2 en/of 3.  

 

Het college heeft aangegeven medewerking te verlenen naar het onderzoeken van de mogelijkheden 

voor de realisatie van woningbouw op de locatie ten zuiden van de 7 woningen. Er is derhalve nog 

geen sprake van een daadwerkelijke ontwikkeling. 

  

In het geval er toch wordt besloten om een ruimtelijke procedure te starten om meer woningen te 

bouwen ten zuiden van de planlocatie, dan is dit niet in strijd met het Programma Ruimte. Op een niet 

nader gespecificeerde locatie in Middelharnis en Sommelsdijk is het toegestaan 35 hectare aan 

nieuwe ontwikkelingen te realiseren, buiten het bestaand stads- en dorpsgebied (BSD). Er is dan geen 

strijd met het Programma Ruimte. 
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Hoofdstuk 3. Beantwoording per zienswijze 

 

In onderstaand overzicht vindt u de indieners van zienswijzen. De samengevatte en beantwoorde 

zienswijzen corresponderen met de hieronder weergegeven nummering. 

 

Nr. Zienswijze Datum Registratienummer 

1 A.H.C. van den Doel 26 januari 2015 55522 

2 Das namens H. van Rootselaar, 10 februari 2015 56577 

3 O.C. Veenendaal en N. Veenendaal 13 februari 2015 56931 

4 L. Vroegindeweij 13 februari 2015 56938 

5 Arag namens J. van Doorn, JA. Mijs, W.A Mijs-van 

Rossum en J.A. Mijs 

13 februari 2015 57026 

6 A.J.H. Gerrits 

W.G. Visser 

A.H.C. van den Doel 

A.T. Lodder 

P.K. Bruggeman 

W. de Keizer 

J. van der Slik 

J. Westhoeve 

J.N. Goedegebuur 

M.A. Bakx 

A. Hoogzand 

D. Vroegindeweij 

D. de Gier 

A. van Zijp 

G.C. Vis van Heemst 

R.L van der Hul 

14 februari 2015 57096 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 M. de Geus 

T.H. Spierenburg 

C.A. Boelaart 

H. van der Spoel en M.J. van der Spoel -Willeboordse 

G.P.M. Kommers en C. de Boer 

P. Jakuboski en M. Gorniak 

14 februari 2015 57103 

8 R.L. van der Hul 16 februari 2015 57095 

9 G.C. Vis van Heemst 16 februari 2015 57114 

10 Provincie Zuid-Holland 19 februari 2015 57491 
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 Zienswijze 1 Beantwoording gemeente Aanpassing 

a In het plan wordt een maximale 

goothoogte van 6 meter toegestaan.  

 

Met het oog op het landelijke karakter is 

dit vergeleken met elders in de diverse 

polders binnen de gemeente, waar veelal 

3-4 meter gezien wordt, erg hoog. Hoe 

denkt de raad met deze goothoogte een 

goede landelijke aansluiting van de 

dorpsrand naar het polderlandschap te 

waarborgen en dient deze hoogte niette 

worden heroverwogen? 

 

De gemeente hanteert bij het 

opstellen van 

bestemmingsplannen een 

gemeentelijke standaard. Dat 

betekent dat niet wordt gewerkt 

met maximale bouwhoogtes en 

hellingshoeken. In plaats daarvan 

is een maximum toegestane 

inhoud opgenomen. In dit 

voorliggend geval bedraagt de 

maximum inhoud 750 m
3
. De 

voetprint van het gebouw bepaalt 

vervolgens hoe hoog het gebouw 

mag worden en welke 

hellingshoek maximaal is 

toegestaan.  

 

Ook is een zogenoemde 

voorwaardelijke bepaling 

opgenomen (artikel 11.4.2). In dit 

artikel is bepaald dat de 

gebouwen in ieder geval 

landschappelijk moeten worden 

ingepast, conform het 

beeldkwaliteitplan. 

Daarnaast wordt aangesloten op 

de reeds bestaande woningen in 

de Westplaat, welke een 

goothoogte van 6 meter hebben. 

Door vrijstaande woningen te 

realiseren op ruimte kavels acht 

de gemeente het realistisch dat 

een maximum goothoogte van 6 

meter kan worden aangehouden. 

Overigens betekent dit niet dat de 

goothoogte in het plangebied niet  

lager zal zijn. Dit is mede 

afhankelijk van de voetprint van 

de woning en daarmee ook de 

inhoud.    

 

- 

b Zoals het plan aangeeft wordt handhaving 

van het open karakter van het landschap 

nagestreefd, echter bij erf afscheidingen 

met beplanting of constructies met 

begroeiing zonder dat hier verdere eisen 

aan worden gesteld aan type beplanting 

en hoogte zal doorzicht naar landschap 

In de bestemmingsplanregels is 

een zogenoemde voorwaardelijke 

bepaling opgenomen (artikel 

11.4.2). In dit artikel is bepaald 

dat de gebouwen in ieder geval 

landschappelijk moeten worden 

ingepast, conform het 

- 
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vanaf de huidige dorpsrand niet 

gewaarborgd blijven. Van een ruimtelijke 

structuur met groene kamers is dan geen 

sprake. Hoe denkt de raad te voorkomen 

dat er aan de deze kant van het dorp één 

grote groene kamer ontstaat, zeker 

gezien de opmerking in het plan dat een 

zuidelijke uitbreiding langs de Prutweg 

logischerwijs mogelijk kan zijn? 

 

beeldkwaliteitplan. Ook dient 

rekening te worden gehouden met 

het realiseren van groene 

erfafscheidingen. Op deze wijze is 

gewaarborgd dat de ontwikkeling 

landschappelijk wordt ingepast en 

niet een grote groene kamer 

wordt. Overigens is dat sowieso 

niet mogelijk, aangezien 

randvoorwaarden zijn opgenomen 

die de openheid waarborgen. Zo 

dienen de woningen ontsloten te 

zijn en is een maximum hoogte 

voor erfafscheiding opgenomen in 

de bestemmingsplanregels.  

 

In het gebiedsprofiel staat 

aangegeven dat de ambitie dat er 

groene dorpsranden worden 

gerealiseerd. De ontwikkeling van 

de 7 woningen sluit hier op aan. 

 

c Bij een eventuele latere uitbreiding in 

zuidelijke richting wordt het huidige 

dorpsrandkarakter drastisch aangetast. 

Van verdere verbondenheid met het dorp 

is geen sprake gezien de situering en een 

apart woonwijkje zal ontstaan met 

dezelfde punten als beschreven onder 1 

en 2.  

 

Bovendien zal er daardoor voor de 

woningen aan de huidige dorpsrand een 

duidelijke planschade ontstaan of nu 

misschien al aanwezig zijn, die op de 

gemeente kan of zal worden verhaald. 

Heeft de gemeenteraad met deze kosten 

al rekening gehouden bij de ontwikkeling 

van dit plan en hoe denkt de gemeente de 

huiseigenaren hiervoor te compenseren? 

 

De ontwikkeling aan de Prutweg  

ziet op het toevoegen van 7 

vrijstaande woningen. Overige 

ontwikkelingen aan de Prutweg 

zijn niet aan de orde. 

 

Indien reclamant van mening is 

dat er als gevolg van de 

realisering van de woningen 

sprake is van een negatieve 

invloed op onroerende zaken, dan 

kan een planschadeclaim worden 

ingediend, teneinde een 

vergoeding van mogelijke 

waardevermindering van de 

onroerende zaken te ontvangen. 

 

 

 

- 

d In het plan wordt melding gemaakt dat 

realisering van de nieuwe woningen 

aldaar alleen kan plaatsvinden als de 

ruimtelijke kwaliteit ter plaatse wordt 

gewaarborgd. Op grond van de 

aangegeven punten a t/m c vind 

reclamant niet dat hieraan wordt 

beantwoord. De open structuur wordt niet 

Er zijn al ideeën aanwezig voor 

de ontwikkeling van de Noordrand 

van Middelharnis. Overigens 

bevindt deze locatie zich ook 

buiten het BSD. Het bouwen 

buiten de BSD is iets wat 

reclamant als onwenselijk acht. 

Daarnaast zal ook daar sprake 

- 
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behouden en van een goede aansluiting 

bij het landschap is niet echt sprake. De 

beeldkwaliteit wordt verder aangetast en 

de voor Sommelsdijk bekende 

landschapsstructuur gaat hier teniet, 

terwijl ontwikkelingsalternatieven naar de 

noordzijde van het dorp voldoende 

mogelijkheden en ruimte biedt om het 

open karakter aan de Prutweg te 

behouden.  

 

Welke reden kan de raad hebben om dit 

plan op die plaats uit te voeren, zonder 

eerst de ontwikkeling naar de noordzijde 

te gebruiken? 

zijn van verdwijnen van agrarisch 

gebied. Het groene karakter ter 

plaatse van de Prutweg verdwijnt 

sowieso niet, gezien de eisen uit 

het beeldkwaliteitplan. Er vindt 

enkel een andere invulling plaats, 

waarbij aandacht aan de groene 

inpassing wordt gegeven. Dit is 

gewaarborgd door de eerder 

genoemde voorwaardelijke 

bepaling onder a. 

 

 

 Zienswijze 2 Beantwoording gemeente Aanpassing 

a Ieder bestemmingsplan dat een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt 

moet voldoen aan artikel 2.1.1 van de 

Visie Ruimte en Mobiliteit, Verordening 

Ruimte 2014 van de provincie Zuid-

Holland (hierna de verordening).  

Onderhavig ontwerpbestemmingsplan is 

hier zodoende ook aan gebonden.  

Door u is niet onderzocht of aangetoond 

dat de zeven woningen niet binnen 

bestaand stads- of dorpsgebied 

gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast 

is door u niet onderzocht of aangetoond 

dat de zeven woningen, gelet op de 

prijsklasse, voorzien in een actuele 

behoefte. 

 

Gelet op het voorgaande wordt niet 

voldaan aan artikel 2.1.1 van de 

verordening en kan het 

ontwerpbestemmingsplan geen doorgang 

vinden. Uw stelling in paragraaf 3.1.2 van 

de Toelichting dat bij toepassing van de 

Ruimte- voor- Ruimte regeling geen 

sprake zou zijn van een (extra) stedelijk 

ontwikkeling kan niet gevolgd worden. Uw 

verwijzing naar de Handreiking ladder 

voor duurzame verstedelijking van het 

Ministerie I&M (november 2013) is 

onvoldoende om dit aan te nemen. 

De Handreiking heeft op zichzelf geen 

juridische status. De Handreiking is 

Deze zienswijze komt inhoudelijk 

overeen met zienswijze nummer 

5. Voor de beantwoording wordt 

dan ook verwezen naar 

zienswijze 5. 

Zie zienswijze 5 
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opgesteld door het Ministerie van I&M en 

is een zogenaamd groeidocument. Dat 

betekent dat suggesties ter verbetering, 

commentaar, tips en voorbeelden die bij 

kunnen dragen aan de verbetering van de 

toepassing van de ladder in de praktijk, 

kunnen worden opgestuurd naar het 

Ministerie.  

 

De Handreiking is niet meer dan een 

hulpmiddel om met de ladder aan de slag 

te gaan.  

 

b Blijkens het ontwerpbestemmingsplan 

hecht u veel waarde aan de 

beeldkwaliteitsparagraaf om de ruimtelijke 

kwaliteit ter plaatse te waarborgen.  

 

De status en afdwingbaarheid van de 

beeldkwaliteitsparagraaf is echter 

onduidelijk. Zo wordt in de inleiding van 

de beeldkwaliteitsparagraaf, eerste alinea, 

staat een wezenlijk ander aantal 

woningen genoemd dan waar het 

ontwerpbestemmingsplan op ziet. Dit doet 

bij cliënt vraagtekens rijzen over de mate 

van zorgvuldigheid waarmee de 

beeldkwaliteitsparagraaf is opgesteld.  

 

Ook blijkt uit de beeldkwaliteitsparagraaf 

zelf onvoldoende wat de status hiervan is. 

Zo wordt, wederom in de inleiding, 

gesproken over de 

beeldkwaliteitsparagraaf als een 'bijlage' 

welke' richtlijnen' bevat voor de gewenste 

beeldkwaliteit. Dit alles is te vrijblijvend. 

Gelet op de eis om zorg te dragen voor 

een zorgvuldige inbedding van de 

ontwikkeling in de omgeving en voor een 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter 

plaatse moet, nu ter plaatse geen sloop 

van (agrarische) bebouwing plaats vindt 

extra hoge eisen gesteld worden aan de 

beeldkwaliteitsparagraaf.  

 

Het toevoegen van bebouwing waar deze 

voorheen niet aanwezig was zal de facto 

altijd een verslechtering van het woon- en 

leefklimaat van omwonende met zich 

Deze zienswijze komt inhoudelijk 

overeen met zienswijze nummer 

5. Voor de beantwoording wordt 

dan ook verwezen naar 

zienswijze 5. 

Zie zienswijze 5 
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meebrengen (uitzicht, privacy enz.). 

Zonder een goede en afdwingbare 

beeldkwaliteitsparagraaf zal deze impact 

des te groter zijn. 

c Blijkens artikel 2.2.1, lid 3, sub b, van de 

Verordening Ruimte 2014 dient de 

sanering van bebouwing getroffen te 

worden binnen hetzelfde plangebied als 

de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling. 

Dit is slechts anders indien gemotiveerd 

kan worden dat dat onmogelijk is. 

In onderhavig geval vindt de bouw van de 

woningen plaats op een geheel andere 

locatie dan waar de sanering heeft plaats 

gevonden.  

 

Door u is niet gemotiveerd waarom het 

onmogelijk zou zijn om op de locatie van 

de sanering de woningen te bouwen. Het 

ontwerpbestemmingsplan is zodoende 

onvoldoende gemotiveerd.  

 

Deze zienswijze komt inhoudelijk 

overeen met zienswijze nummer 

5. Voor de beantwoording wordt 

dan ook verwezen naar 

zienswijze 5. 

Zie zienswijze 5 

d Zoals hiervoor al opgemerkt is dient 

sanering van bestaande bebouwing plaats 

te vinden bij toepassing van artikel 2.2.1 

Verordening Ruimte 2014.  

 

Door u wordt gesteld dat de sanering nog 

moet plaats vinden. U onderbouwt deze 

stelling door foto's op te nemen waaruit 

blijkt dat nog bebouwing aanwezig is op 

de te saneren locaties. Er is tenminste op 

één locatie, te weten aan de 

Oostmoersedijk, reeds sprake van een 

inmiddels uitgevoerde sanering.  

 

Blijkens het huidige gebruik en begroeiing 

op deze locatie heeft sanering al geruime 

tijd geleden plaats gevonden. Onder deze 

omstandigheden is niet meer te 

controleren of de compensatie middels 

het saneren van bestaande bebouwing 

afdoende heeft plaats gevonden. Hoeveel 

m
2
 is gesaneerd en dat deze sanering 

uitsluiten ten behoeve van onderhavig 

ontwerpbestemmingsplan mee telt valt 

zodoende niet meer te controleren. Onder 

de huidige omstandigheden dient u dit 

extra te motiveren en inzichtelijk te 

Deze zienswijze komt inhoudelijk 

overeen met zienswijze nummer 

5. Voor de beantwoording wordt 

dan ook verwezen naar 

zienswijze 5. 

Zie zienswijze 5 
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maken. 

 

e De gronden rondom het plangebied waar 

de woningen beoogd zijn hebben de 

bestemming 'agrarisch' met uitzondering 

van de gronden ten noorden van het 

plangebied.  

Hier rust de bestemming 'wonen' op. 

Deze percelen maken echter geen 

onderdeel uit van de Bestaande Stad- en 

Dorpstructuur. Met inachtneming van het 

voorgaande moet geconcludeerd worden 

dat het plangebied nergens aansluiting 

vindt op de Bestaande Stad- en 

Dorpstructuur.  

Overigens is ter plaatse ook geen sprake 

van lintbebouwing. Dat het uitgangspunt 

bij toepassing van de Ruimte-voor-

Ruimte-regeling moet zijn dat het gaat om 

een uitbreiding van de Bestaande Stad- 

en Dorpstructuur en dat de uitbreiding 

geen losstaand geheel mag zijn erkend u 

zelf ook in paragraaf 2.4 van de 'Nota van 

inspraak en overleg' behorende bij het 

ontwerpbestemmingsplan.   

Op dit moment is volstrekt niet inzichtelijk 

hoe voor bedoeld uitgangspunt zich 

verhoudt tot het 

ontwerpbestemmingsplan. Immers, ter 

plaatse zal na realisering van de zeven 

woningen sprake zijn van een losstaand 

geheel, nagenoeg geheel omgeven door 

agrarische percelen en nergens een 

verbinding met de Bestaande Stad- en 

Dorpstructuur. 

 

Deze zienswijze komt inhoudelijk 

overeen met zienswijze nummer 

5. Voor de beantwoording wordt 

dan ook verwezen naar 

zienswijze 5. 

Zie zienswijze 5 

f Blijkens het ontwerpbestemmingsplan 

mogen de nieuw op te richten woningen 

een goothoogte hebben van zes meter en 

moeten zij gelet op artikel 11.2.1 van de 

regels voorzien zijn van een 

kap. In het ontwerpbestemmingsplan is 

echter geen maximale nokhoogte of 

hellingspercentage van de kap 

opgenomen. 

 

Gelet op het voorgaande moet terug 

gevallen worden op de algemene regel uit 

de bouwverordening en geldt een 

Deze zienswijze komt inhoudelijk 

overeen met zienswijze nummer 

5. Voor de beantwoording wordt 

dan ook verwezen naar 

zienswijze 5. 

Zie zienswijze 5 
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nokhoogte van 15 meter. Dit is zeer 

onwenselijk, niet passend in het 

landschap en omliggende bebouwing en 

in strijd met de beeldkwaliteitsparagraaf. 

U dient dan ook een maximale nokhoogte 

of hellingspercentage op te nemen.  

 

Overigens wordt nog opgemerkt dat de 

twee woningen direct ten noorden van het 

plangebied een maximale goothoogte van 

vier meter hebben. De voorgestelde 

goothoogte sluit zodoende niet aan bij de 

omliggende bebouwing. 

 

g Het ontwerpbestemmingsplan kent aan de 

locatie Prutweg één groot bouwvlak toe. 

Binnen de bouwvlak mogen maximaal 

zeven woningen opgericht worden. De 

omvang van de bouwpercelen per woning 

volgt niet uit het 

ontwerpbestemmingsplan.  

 

Hierbij is van belang dat kadastrale 

splitsing of eigendomsverhoudingen niet 

maatgevend zijn bij het vaststellen van de 

omvang van een bouwperceel. Blijkens 

artikel 11.2.1, sub g, onder 1 mogen bij 

iedere woning vrijstaande bijgebouwen en 

overkappingen worden gebouwd, mits het 

bebouwingspercentage van het 

bouwperceel maximaal 50% bedraagt.  

 

Nu echter de omvang van het 

bouwperceel niet volgt uit het 

ontwerpbestemmingsplan kan ook niet 

bepaald worden wanneer het maximale 

bebouwingspercentage overschreden is. 

Het ontwerpbestemmingsplan is 

zodoende onzorgvuldig tot stand 

gekomen. 

 

Deze zienswijze komt inhoudelijk 

overeen met zienswijze nummer 

5. Voor de beantwoording wordt 

dan ook verwezen naar 

zienswijze 5. 

Zie zienswijze 5 

h Blijkens het ontwerp bestemmingsplan 

laat u bij recht de komst van een bed & 

breakfast toe. Dit brengt met zich mee dat 

in alle zeven woningen een bed & 

breakfast kan komen. Dit is een 

planologisch onwenselijke situatie. Door 

de mogelijkheid om een bed & breakfast 

op te nemen als afwijkingsregel houdt u 

De bed & breakfast regeling is 

een standaard regeling in de 

gemeente en bij recht toegestaan. 

De gemeente ziet dit als een aan 

wonen ondergeschikte functie die 

ruimtelijk passend is in een 

woonwijk. Er gelden wel enkele 

voorwaarden waar aan moet 

- 
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meer controle op het aantal bed & 

breakfast-gelegenheden en kunt u per 

geval een (belangen)afweging maken. 

 

worden voldaan. Hiervoor is geen 

vergunning nodig.  

i In paragraaf 3.1.4 van de toelichting geeft 

u aan de momenteel nieuw gemeentelijk 

beleid ontwikkeld worden en zodoende 

geen toekomstvisie voorhanden is.  

U toetst derhalve geheel niet aan 

gemeentelijk beleid. De toekomstvisie van 

de (voormalige) gemeente Middelharnis is 

echter nog steeds aan te merken als 

geldend gemeentelijk beleid. U dient 

onderhavige ontwikkeling hier dan ook 

aan te toetsen. 

 

Deze zienswijze komt inhoudelijk 

overeen met zienswijze nummer 

5. Voor de beantwoording wordt 

dan ook verwezen naar 

zienswijze 5. 

Zie zienswijze 5 

j Blijkens het waterplan moet bij toename 

van bebouwd oppervlakte en verharding 

voorzien worden in compensatie ten 

behoeve van waterberging. Het 

voorontwerpbestemmingsplan maakt 

zodoende een toename van de 

waterberging met 855 m
3
 noodzakelijk. 

U geeft aan dat dit plaats zal vinden door 

de bestaande watergang te verbreden en 

zo een watergang van 1.686 m
3
 te maken.  

 

Nu onduidelijk is wat de omvang van de 

bestaande watergang is, kan niet gesteld 

worden dat hiermee voldoende 

compensatie heeft plaats gevonden. Nog 

daargelaten dat de feitelijke toename van 

de waterberging niet inzichtelijk is, wordt 

hierbij tevens opgemerkt dat de beoogde 

toename van 855 m
3
 niet voldoende is.  

 

Het plangebied is volgens u circa 8.550 

m
2
 groot (pagina 53 van de Toelichting). 

Echter op de site van de 

projectontwikkelaar is sprake van een 

gebied van 10.010 m
2
. Tot deze omvang 

wordt gekomen wanneer men alle 

aangeboden kaveloppervlakten optelt. Op 

de site van de projectontwikkelaar worden 

de volgende m2 genoemd: 

Kavel 1: ca. 1.250 m
2
 

Kavel 2: ca. 1.160 m
2
 

Kavel 3: ca. 1.270 m
2
 

Kavel 4: ca. 1.420 m
2
 

Deze zienswijze komt inhoudelijk 

overeen met zienswijze nummer 

5. Voor de beantwoording wordt 

dan ook verwezen naar 

zienswijze 5. 

Zie zienswijze 5 
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Kavel 5: ca. 1.950 m
2
 

Kavel 6: ca. 1.680 m
2
 

Kavel 7: ca. 1.280 m
2
 

 

Totaal dus precies 10.010 m
2
. Al met al 

een procentuele afwijking van 17 % van 

de circa kavelgrootte die u hanteert bij het 

vaststellen van de noodzakelijke toename 

van de waterberging. Nu het plangebied 

zodoende beduidend groter is dan waar u 

van uit gaat en er 10% van het bouwvlak 

gecompenseerd dient te worden d.m.v. 

extra waterberging is een toename van de 

water berging met 855 m
3
 onvoldoende. 

 

k Tijdens de vergadering van het college 

van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Goeree- Overflakkee, d.d. 16 

december 2014, registratie nummer Z -

14-36390/4036, heeft u de bereidheid 

uitgesproken om mee te werken aan 

woningbouw in de Everdinapolder.  

Ter voorkoming van misverstanden: deze 

woningbouw staat geheel los van 

onderhavige plannen. De hiervoor 

bedoelde woningbouw in de 

Everdinapolder samen met onderhavige 

plannen maakt dat sprake zal zijn van een 

stedelijke ontwikkeling op een perceel dat 

groter is dan 3 hectare.  

 

Nu sprake is van een perceel dat groter is 

dan 3 hectare moeten alle nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen zijn 

in het Programma Ruimte en heeft 

Provinciale Staten het eindoordeel. De 

locatie Everdinapolder / Prutweg is niet 

opgenomen in het Programma Ruimte.  

 

Ook bij het opknippen van een 

bouwlocatie met een omvang van meer 

dan 3 ha in meerdere 

bestemmingsplannen blijft de voorwaarde 

van opname in het Programma ruimte van 

toepassing. Bepalend is of het gaat om 

een samenhangende bouwlocatie.  

 

Voor de locatie Prutweg in de 

Everdinapolder betekent dit, dat ondanks 

Deze zienswijze komt inhoudelijk 

overeen met zienswijze nummer 

5. Voor de beantwoording wordt 

dan ook verwezen naar 

zienswijze 5. 

Zie zienswijze 5 
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dat de gemeente de locatie opdeelt in 

verschillende fasen, toch de totale 

omvang van de ontwikkeling bepalend is. 

Gelet op het voorgaande kunnen de 

plannen geen doorgang vinden. 

 

 Zienswijze 3 Beantwoording gemeente Aanpassing 

a De gemeente baseert zich in dit ontwerp 

nog steeds op oude wetgeving namelijk, 

De Verordening Ruimte 2010. Deze was 

ten tijde van het publiceren van het 

voorontwerp al vervallen en is dat nu, een 

half jaar later zeker. De nieuwe provinciale 

verordening voorziet, in 

tegenstelling tot de vervallen versie, niet in 

een regeling Ruimte voor Ruimte. De voor 

dit ontwerp genoemde basis, de regeling 

Ruimte voor Ruimte, bestaat dus niet 

meer. Dit betekent, dat de in het ontwerp 

voorgestelde ontwikkeling niet te 

justificeren is op basis van het saneren van 

bebouwing, zoals nu wel is gedaan. De 

gemeente zal daarom aan moeten 

geven op welke geldige gronden de 

ontwikkeling dan wel wordt 

gerechtvaardigd. Dit is mede van 

belang om duidelijkheid te verschaffen en 

ook anderen in de gelegenheid te stellen 

ontwikkelingen te initiëren. 

 

De gemeente is van mening dat 

wel degelijk naar de juiste 

Verordening Ruimte is verwezen. 

Kijkend naar paragraaf 2.2 en 

3.1.2 in de toelichting wordt 

gesproken over de Verordening 

Ruimte uit 2014. De enige 

verwijzing naar de Verordening 

Ruimte uit 2010 is opgenomen in 

de waterparagraaf. Dit is 

inderdaad onjuist en zal worden 

aangepast. 

 

Hoewel in de toelichting 

meermaals over de ruimte voor 

ruimte regeling wordt gesproken, 

is deze regeling inderdaad niet 

meer van toepassing. Echter, in 

plaats daar van is in de nieuwe 

Verordening Ruimte een nieuwe 

regeling opgenomen (paragraaf 

2.2.1), materieel gelijk aan de 

voormalige ruimte voor ruimte 

regeling. Deze nieuwe regeling is 

overigens ook al opgenomen in 

het ter inzage gelegde 

ontwerpbestemmingsplan en is 

meerdere malen beschreven. 

Paragraaf 2.2 van de toelichting 

gaat verder in op deze nieuwe 

regeling. Daarnaast is ook 

getoetst aan de oude regeling. 

Ook deze is in paragraaf 2.2 van 

de toelichting opgenomen.  

Het bestemmingsplan Ruimte 

voor Ruimte omvat een 

projectmatige bundeling van 

diverse sanerings- en 

compensatielocaties verspreid 

over geheel Goeree-Overflakkee. 

Het bestemmingsplan dient 

derhalve in zijn totaliteit te worden 

Paragraaf 5.2.2 

van de 

toelichting wordt 

aangepast. In 

plaats van dat 

naar de 

Verordening 

Ruimte uit 2010 

wordt verwezen, 

zal hier 2014 

worden 

opgenomen. 
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bezien en ook als geheel te 

worden beoordeeld op de 

ruimtelijke kwaliteit. Uiteraard is 

het niet mogelijk om op zowel 

iedere sanerings- als 

compensatielocatie een 

significante ruimtelijke 

kwaliteitsverbetering te realiseren. 

Echter bij de totaalafweging die 

door de gemeente is gemaakt is 

geconcludeerd dat er door het in 

werking treden van het 

bestemmingsplan Ruimte voor 

Ruimte per saldo een aanzienlijke 

verbetering van de ruimtelijke 

kwaliteit op Goeree-Overflakkee 

optreedt. 

 

b Twee van de beoogde 

compensatielocaties in Ouddorp, 

waaronder het perceel tussen Koolweg 

44 - 46, behoren tot de "kroonjuwelen" van 

de Provincie Zuid-Holland en hebben de 

hoogste culturele beschermingsstatus van 

1A.  

 

De te compenseren sloop locaties liggen 

op zeker 25 km afstand hiervan op Flakkee 

, in een cultureel en landschappelijk weinig 

bijzonder gebied. Dat gebied heeft alleen 

door de recente gemeentelijke herindeling 

enige relatie met Ouddorp. Het lijkt dan 

ook weinig vanzelfsprekend en nog al 

controversieel, om een beperkte ruimtelijke 

kwaliteitswinst op Flakkee uitgerekend in 

de kroonjuwelen van de provincie te 

compenseren. 

 

De ontwikkeling aan de Koolweg 

44-46 heeft inderdaad plaats in 

een zogenoemde ‘kroonjuweel’. 

Hoewel de hoogste culturele 

beschermingsstatus van 1A is 

opgenomen, betekent dit niet dat 

ontwikkelingen niet mogelijk zijn. 

In overeenstemming met de 

Verordening Ruimte kan een 

ruimtelijke ontwikkeling mogelijk 

worden gemaakt, mits deze past 

binnen de aard en schaal van het 

gebied en voldoet aan de 

richtpunten van de kwaliteitskaart 

(inpassen).  

 

Hoewel het gebied waardevol is 

betekent dit niet dat ieder 

individueel perceel ook waardevol 

is. In het Gebiedsprofiel Goeree-

Overflakkee staat dat het gebied 

zich kenmerkt door een 

afwisseling van bebouwing, groen 

en openheid. Het toevoegen van 

een woning op een niet heel 

waardevol perceel,  betekent voor 

ons geen aantasting van de 

karakteristiek van het gebied. De 

ontwikkeling wordt dan ook 

ingepast, in overeenstemming 

met de Verordening Ruimte 

- 
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(artikel 2.2.1, lid 1 onder a). Het 

saneren van bebouwing in een 

open polder levert wel een 

enorme kwaliteitsverbetering op.  

 

Het bouwen van een dergelijke 

woning in het duurdere segment, 

waar volgens de woonvisie 

behoefte aan is, is niet wenselijk 

in de polder. Dit tast het 

aanwezige landschap aan. Het 

bouwen in een bestaand lint ligt 

meer voor de hand.  

 

Kortom, in een heel waardevol 

gebied gaat de kwaliteit er niet op 

achteruit, terwijl in een minder 

waardevol gebied toch een grote 

kwaliteitsverbetering plaatsvindt. 

Daarnaast vindt inpassing plaats, 

in overeenstemming met de 

Verordening Ruimte. 

 

C Gebaseerd op de nieuwe Verordening 

Ruimte, zijn ontwikkelingen in de 

kroonjuwelen alleen toegestaan als ze in 

dienst staan van het gebied en de 

kernwaarden versterken. De verordening 

stelt hier letterlijk:  

 

"Een relatief beperkt aantal gebieden is zo 

bijzonder, waardevol of kwetsbaar, dat 

instandhouding en mogelijke verdere 

ontwikkeling van de waarden die ze 

vertegenwoordigen voorrang heeft boven 

alle andere ontwikkelingen. Deze gebieden 

dragen in hoge mate bij aan de identiteit, 

beleving en biodiversiteit van Zuid-Holland. 

Ruimtelijke ontwikkelingen zijn in beginsel 

alleen mogelijk voor zover ze bijdragen 

aan het behoud of de 

ontwikkeling van de specifieke waarden".  

 

Nu is de achtergrond van dit ontwerp 

sanering van bebouwing op Flakkee, 

waarbij in het kroonjuweel compensatie 

gezocht wordt. Deze aanpak is dus zeker 

niet in lijn met de met de intentie van de 

verordening waarin de versterking en het 

Zoals onder a en b al is 

beantwoord, is geen sprake van 

een aantasting van het 

kroonjuweel. Hiermee is 

aansluiting gevonden op het 

gestelde in de Verordening 

ruimte.  

- 
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behoud van het Kroonjuweel altijd centraal 

dient te staan bij ontwikkelingen. 

 

d Vervolgens is een toetsing van de impact 

van dit ontwerp op de kernwaarden 

ondanks mijn verzoek in de eerdere 

zienswijze niet serieus uitgevoerd. 

Als bijdragende ontwikkelingen worden 

genoemd in de Visie Ruimte en Mobiliteit:  

 

"het Behoud en versterking van het 

afwisselende kleinschalige landschap door 

behoud en herstel van wallen en het 

herkenbaar houden van open en groene 

kamers.  

 

Minimaal zou dus aannemelijk gemaakt 

moeten worden, dat de bouw van een 

woning, met schuur en verharding, de 

afwisseling bevordert en herkenbaarheid 

van de "open groen kamers" versterkt. Het 

perceel naast Koolweg 46 is een klein 

perceel van 4400 m
2
 aan 3 zijden 

omzoomd door schurvelingen, een echte 

groene kamer in de zin van de Visie.  

 

Op het perceel staat momenteel aan 1 

zijde een kleine woning. Deze woning past 

in het landschap en laat door de opstelling 

aan 1 zijde veel zicht op de schurvelingen 

en de rest van het perceel (de groene 

kamer) .  

 

Een oppervlakte van 440 m
2
 per woning is 

ook typisch voor de perceelgrootte per 

woning in dit deel van de Koolweg. De 

grond hoorde ook altijd bij de woning. Door 

de in het ontwerp beschreven ontwikkeling 

wordt het kleine perceel gesplitst in een 

zeer klein stuk van 1500 m
2
 en een van 

2900 m
2
. Een grote moderne woning van 

750 m
3
 wordt bijgeplaatst.  

 

Van enig zicht op de schurvelingen laat 

staan het herkenbaar houden van een 

groene kamer is dan ook geen sprake, wat 

de opstellers ook beweren in hun ontwerp. 

Een eenvoudig foto met het aanzicht van 

de woning daarop geprojecteerd kan dit al 

De karakteristiek van het gebied 

kenmerkt zich niet alleen door 

groene kamers, maar door een 

combinatie en afwisseling van 

openheid, groen en bebouwing.  

De karakteristiek van een open 

kamer is dat het gaat om een 

onbebouwd perceel, omgeven 

door zandwallen die zich op 

meerdere plekken opdoen tussen 

de bebouwing en het groen langs 

de linten. Het betreffende perceel 

kan niet als open kamer worden 

aangemerkt. Tussen de 

zandwallen staat immers al een 

woning. Bovendien wordt de nog 

resterende openheid volledig 

teniet gedaan door een robuuste 

groene afscherming van het 

perceel. Het toevoegen van een 

woning op dit perceel is daarom 

geen aantasting van de kwaliteit 

van het gebied.  

 

Daarnaast worden de 

karakteristieke elementen, zoals 

de zandwallen om het perceel, 

behouden en beschermd in het 

bestemmingsplan.  

 

Ook kennen vele percelen een 

gelijkwaardig oppervlak van 

ongeveer 1.500 m
2
 en 2.900 m

2
. 

Ook de kavelgrootte wijkt 

daarmee niet af van andere 

kavels in het lint. 

 

 

- 
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duidelijk maken. 

 

Het blijft ook niet bij een woning, er komt 

immers ook verharding en erfafscheiding 

bij. Nu heb ik de het begrip Kroonjuweel, 

kernwaarden en het bijbehorende beleid, 

niet verzonnen. Het is provinciaal beleid, 

dat na een uitgebreid inspraaktraject tot 

stand is gekomen. Er mag dan ook 

verondersteld worden dat dit betekenis 

heeft. Dat het vervolgens door de 

gemeente zo gemakkelijk ter zijde 

geschoven wordt is dan ook buitengewoon 

storend. 

 

 

 Zienswijze 4, 6, 7, 8 en 9 Beantwoording gemeente Aanpassing 

a De locatie Prutweg is bij eerdere 

uitspraken/zienswijzen in de regionale 

structuurvisie afgewezen als te ontwikkelen 

gebied. Enkele argumenten waren:  

 

a. locatie valt buiten stedelijk gebied 

b. locatie valt buiten vigerende streekplan 

provincie 

c. prioriteit ligt bij ontwikkeling Middelharnis 

noord 

d. bouwen op meest kansrijke locaties 

 

Bovenstaande argumenten zijn door een 

meerderheid van de voormalige 

gemeenteraad van Middelharnis 

overgenomen. Vreemd dat de locatie 

opeens veranderd in een kansrijke locatie 

zonder enige motivering, terwijl bij het 

vaststellen van de structuurvisie er wel 

veel is bij stil gestaan. Daarnaast geeft de 

provincie ook nog het volgende aan: 

 

Als dat plan niet in Bestaande Stads en 

Dorpsstructuur(hierna te noemen BSD) ligt, 

dan moet de gemeenten aantonen dat niet 

binnen BSD in de behoefte kan worden 

voorzien en het plan multimodaal is 

ontsloten. 

 

Deze zienswijze komt inhoudelijk 

overeen met zienswijze nummer 

5. Voor de beantwoording wordt 

dan ook verwezen naar 

zienswijze 5. 

Zie zienswijze 5 

b De omliggende gronden van het BP RvR 

aan de Prutweg zijn agrarisch bestemd of 

als recreatief/paarden wei.  

Deze zienswijze komt inhoudelijk 

overeen met zienswijze nummer 

5. Voor de beantwoording wordt 

Zie zienswijze 5 
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Zoals op de kaart aangegeven in de nota 

van beantwoording (par 2.4) wordt het stuk 

agrarisch land ten oosten van de locatie 

Prutweg door het stedenbouwkundig 

bureau in de contouren meegenomen 

waardoor er een verkeerde indruk ontstaat 

en het lijkt of de locatie aansluit op 

bestaande bebouwing. Echter de locatie 

staat geheel op zichzelf en wordt omringd 

door agrarische gebieden.  

 

Hiervoor verwijzen wij u naar de 

bestemmingsplannen Sommelsdijk (zeer 

recentelijk nog vastgesteld op 27-06-13) en 

het Buitengebied Middelharnis (recent nog 

vastgesteld door de voormalige gemeente 

Middelharnis op 1-03-12).  

 

In de Ruimte voor Ruimte regeling wordt 

gesteld dat locaties moeten aansluiten aan 

de woonkern of via lintbebouwing. Dit 

wordt nota bene in de Nota van inspraak 

en overleg zelf door de gemeente nog 

aangegeven en onderstreept. Paragraaf 

2.4 van de genoemde nota geeft aan dat 

dit punt juist het uitgangspunt was, 

namelijk dat het om de uitbreiding van de 

BDS moet gaan en geen losstaand geheel 

moet zijn. 

 

Wij hebben de kaart uit paragraaf 2.4 (pag. 

26) eens aangevuld met de informatie over 

de bestemmingen van de omliggende 

gronden om het bovengenoemde te 

onderbouwen. Er 

ontstaat duidelijk een enclave in een 

overwegend agrarische gebied die een 

volledige "groene" uitstraling heeft. Dit is 

een onwenselijke ontwikkeling.  

 

Hoe gaat u om met de motivatie op pagina 

31 bij de Toelichting beeldkwaliteitsplan, 

aangezien er geen sprake is van 

aansluiting en lintbebouwing? Er staat: 

 

In het belang van een goede ruimtelijke 

ordening moet voor compensatielocaties 

waar sprake is van de bouw van 

dan ook verwezen naar 

zienswijze 5. 
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aanzienlijke aantallen 

compensatiewoningen worden gezocht 

naar locaties aansluitend aan de woonkern 

af andere bebouwingsclusters zoals 

lintbebouwing". 

 

c Het gebiedsprofiel voor de Gemeente 

Goeree-Overflakkee, zoals wordt 

aangegeven op de site van de provincie 

Zuid-Holland, stelt dat de dorpsranden op 

Goeree-Overflakkee moeten voldoen aan 

een heldere landschappelijke grens. Daar 

is in dit plan voor de locatie Prutweg totaal 

geen sprake van. Juist door dit plan 

ontstaat er zoals bij punt 2 reeds 

aangegeven is, een enclave omringt door 

agrarisch, recreatief gebied  

 

(bestemmingen A-l en R-PW) 

http://gebiedsprofielen.zuid-

holland.nl/Gebiedsprofielen/website/index.

html?webmap=cad5439cOc 

7b408c84ec0346cf3f4b55. Ook de kaart 

onder onze reactie bij 2 is hierbij van 

toepassing. 

 

Deze zienswijze komt inhoudelijk 

overeen met zienswijze nummer 

5. Voor de beantwoording wordt 

dan ook verwezen naar 

zienswijze 5. 

Zie zienswijze 5 

d Het plangebied omvat volgens de 

gemeente een gebied van circa 8.550 m
2
 

(pag. 53 van de 

Toelichting). Echter op de site van de 

projectontwikkelaar is er sprake van 

10.010 m
2
 als alle aangeboden 

kaveloppervlakten worden opgeteld. 

http://www.estateinvest.nl/te-koop/109 

 

Totaal dus precies 10.010 m
2
. AI met al 

een procentuele afwijking van 17 % van de 

circa kavelgrootte die de gemeente op 

geeft en die bij de projectontwikkelaar. De 

oppervlakte van het bouwvlak moet echter 

nog groter zijn dan de meters die Estate 

Invest hoopt te verkopen, 

gezien het feit dat er 10% van het 

bouwvlak gecompenseerd dient te worden 

d.m.v. onder andere waterberging, 

groenvoorziening, toegangswegen, etc. Er 

wordt gesteld dat er ruim wordt voldaan 

aan de normen, echter totaal niet 

onderbouwd. 

Deze zienswijze komt inhoudelijk 

overeen met zienswijze nummer 

5. Voor de beantwoording wordt 

dan ook verwezen naar 

zienswijze 5. 

Zie zienswijze 5 
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e De Ruimte voor Ruimte regeling stelt ook 

dat er een natuurlijke en agrarische 

compensatie dient plaats te vinden. Buiten 

de waterberging is geen sprake van enige 

andere compensatie. 

Enige motivatie uwerzijds ontbreekt! Is hier 

van afgezien in het BP? 

 

Deze zienswijze komt inhoudelijk 

overeen met zienswijze nummer 

5. Voor de beantwoording wordt 

dan ook verwezen naar 

zienswijze 5. 

Zie zienswijze 5 

f In de inleiding van de 

Beeldkwaliteitsparagraaf staat het 

volgende: 

Deze beeldkwaliteitsparagraaf is onderdeel 

van het bestemmingsplan 'Ruimte voor 

ruimte' dat voor 7 locaties op Goeree-

Overflakkee een nieuwe 

bestemmingsregeling geeft. Het 

bestemmingsplan voorziet in de slaap van 

bestaande (agrarische bedrijfs) gebouwen 

en de bauw van 11 nieuwe woningen, 

waarvan 8 woningen daar toepassing van 

de ruimte voor ruimte regeling van de 

provincie Zuid-Holland. 

 

In de nota beantwoording wordt door een 

collage van foto's een Indruk gewekt dat 

alle locaties nog gesaneerd dienen te 

worden. Zoals bovenstaande tekst ook 

aangeeft gaat het om bestaande 

gebouwen. Echter nader onderzoek wijst 

uit dat bijvoorbeeld locatie Oostmoersedijk 

3 al In begin 2014 is gesaneerd en het hier 

dus niet gaat om een bestaande 

locatie.  

 

Daarnaast is bij deze locatie het aantal 

vierkante meters al helemaal niet meer te 

controleren en is de grond agrarisch in 

gebruik. Omdat het hier niet meer om een 

bestaande 

locatie gaat is het onjuist om deze mee te 

nemen in deze ruimte voor ruimte regeling. 

Onderstaande foto geeft duidelijk aan dat 

hier van sanering geen sprake meer is: 

 

De 3 woningen die voor deze locatie 

opgevoerd worden In de regeling dienen 

dan ook uit het plan gehaald te worden. 

Daarnaast worden in Nieuwe-Tonge 3 

Deze zienswijze komt inhoudelijk 

overeen met zienswijze nummer 

5. Voor de beantwoording wordt 

dan ook verwezen naar 

zienswijze 5. 

Zie zienswijze 5 
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woningen weg bestemd. Hier is dus al 

helemaal geen sprake van de Ruimte voor 

Ruimte regeling. U geeft aan bij de 

Prutweg dat daar juist de Ruimte voor 

Ruimte wordt toegepast. Dus het aantal 

van 3 woningen die weg bestemd worden 

bij Nieuwe-Tonge kunnen niet meegeteld 

worden bij de Prutweg omdat hier geen 

sprake is van sanering zoals zelf door u 

aangegeven en is ook niet meer mogelijk 

in de Verordening Ruimte 2014. 

 

g Op pagina 18 van de Woonvisie 2014-202 

staat het volgende: 

 

Op grond van "de ladder" zal uitbreiding 

van de waanbehoefte daarom in de eerste 

plaats moeten worden opgevangen binnen 

het bestaand stedelijk gebied van de 

woonkernen. Dit is niet alleen een 

wettelijke plicht, maar bevordert ook de 

leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de 

bestaande kernen en garandeert de open 

ruimte van het buitengebied 

 

Hierin wordt juist aangegeven (á contrario) 

dat bouwen in het buitengebied niet 

gewenst is, omdat het de leefbaarheid en 

aantrekkelijkheid van de kernen niet 

bevordert en de open ruimte niet 

garandeert. Juist dit plan en de volgende 

fasen 2 en 3 gaan dit aan de Prutweg wel 

veroorzaken. In ieder geval is hier bepaald 

geen sprake van een consistent 

gemeentelijk beleid en gaat u ook nog 

eens in tegen dit uw eigen beleid.  

 

Wij missen ook verder ook iedere motivatie 

in welke mate die plan in lijn zou liggen 

met de toekomstige demografische 

ontwikkelingen op Goeree-Overflakkee, 

zoals die geschetst zijn in de 

bovengenoemde Woonvisie 2014-2020. In 

de nota beantwoording geeft u aan, in 

tegenstelling tot wat in de Visie Ruimte en 

Mobiliteit van de provincie staat, dat de 

ladder duurzame verstedelijking niet 

gehanteerd hoeft te worden.  

 

Deze zienswijze komt inhoudelijk 

overeen met zienswijze nummer 

5. Voor de beantwoording wordt 

dan ook verwezen naar 

zienswijze 5. 

Zie zienswijze 5 
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De actuele Visie vastgesteld in 2014 geeft 

juist aan dat de ladder wel gehanteerd 

dient te worden (zelfs wettelijke 

verplichting).  Aangezien bij de ruimte voor 

ruimte regeling de ladder volgens u niet 

gebruikt hoeft te worden willen wij u wijzen 

op de volgende regel in de Visie Ruimte 

(art.2.1.1): 

 

Als dat plan niet in BSD ligt, dan moet de 

gemeenten aantonen dat niet binnen BSD 

in de behoefte kan worden voorzien. 

 

Nergens staat enige onderbouwing hiervan 

of toont u aan dat er niet binnen het BSD in 

de behoefte kan worden voorzien. Zoals de 

regionale structuurvisie aangeeft is 

voldoende ruimte binnen bestaand BSD, 

wij noemen daarbij de ontwikkeling 

Middelharnis Noord. 

 

h Bij inspraakreactie nummer 3 eerste 

reactie staat het volgende: 

Met inspreker achten wij het van groot 

belang dat aan de Prutweg geen 

ontwikkeling ontstaat die los staat van de 

omgeving. Om die reden hebben wij een 

ruimtelijke opzet afgedwongen die het 

noodzakelijk maakt de woningen te 

bouwen in een structuur die past bij het 

omliggende landschap en die qua aard en 

omvang aansluit op de aanwezige 

woonbebouwing in de omgeving. 

 

U geeft hierbij duidelijk aan dat u het niet 

wenst dat deze ontwikkeling losstaat van 

de omgeving. Uit deze tekst blijkt dat 

alleen aansluiting gezocht wordt qua aard 

en omvang op de aanwezige woningbouw 

en niet aan bestaand BDS. 

 

Deze zienswijze komt inhoudelijk 

overeen met zienswijze nummer 

5. Voor de beantwoording wordt 

dan ook verwezen naar 

zienswijze 5. 

Zie zienswijze 5 

i Wij maken tevens bezwaar tegen de rol die 

het stedenbouwkundig bureau 

KuiperCompagnons heeft in dit BP. Dit 

stedenbouwkundig bureau was al jaren 

min of meer de vaste adviseur van de 

vorige gemeente Middelharnis. Nu is het 

door de huidige gemeente ook ingehuurd 

voor dit project.  

Deze zienswijze komt inhoudelijk 

overeen met zienswijze nummer 

5. Voor de beantwoording wordt 

dan ook verwezen naar 

zienswijze 5. 

Zie zienswijze 5 
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Tegelijkertijd levert dit bureau óók advies 

aan Estate Invest voor dit zelfde project. 

KuiperCompagnons levert namelijk in 

opdracht van Estate Invest de 

Beeldkwaliteitsparagraaf aan. Op de cover 

van het Beeldkwaliteitsparagraaf in de 

versie van 25.04.14 staat nog duidelijk 

vermeld dat het door KuiperCompagnons 

is uitgevoerd in opdracht van Estate Invest. 

In de versie van 10.12.14 is dit er vanaf 

gehaald! Dit terwijl de Toelichting, Nota 

voor inspraak en overleg en andere 

bijlagen weer voor de gemeente opgesteld 

zijn.  

 

Scherper gezegd, KuiperCompagnons stelt 

een beeldkwaliteitsparagraaf op voor een 

projectontwikkelaar en vervolgens moeten 

ze in opdracht van de overheid de 

Beeldkwaliteitsparagraaf die zij zelf hebben 

opgesteld gaan beoordelen. Twee petten 

op c.q. 

belangenverstrengeling!! Kan dit? Wij 

stellen daarom vraagtekens bij de rol en 

objectiviteit van dit stedenbouwkundig 

bureau in dit BP.  

 

Gesteld kan worden dat een verificatie 

door een ‘’onafhankelijke’’ derde van dit BP 

volledig ontbreekt. 

 

j Voor ons bestaat er onduidelijkheid over 

het aantal woningen. De 

beeldkwaliteitsparagraaf geeft een ander 

aantal aan dan het bestemmingsplan. 

 

Deze zienswijze komt inhoudelijk 

overeen met zienswijze nummer 

5. Voor de beantwoording wordt 

dan ook verwezen naar 

zienswijze 5. 

 

Zie zienswijze 5 

k Er wordt telkens gewezen op de 

kleinschaligheid van het BP Ruimte voor 

Ruimte. Echter fase 2 en 3 aan de Prutweg 

daar wordt over gezwegen. Echter heeft u 

hier te maken met de zogenaamde 3 

hectare ontwikkeling buiten BSD. In de 

Visie Ruimte en Mobiliteit (bijvoorbeeld in 

het hierboven genoemde Programma 

Ruimte 2.2.1) staat men uitgebreid stil bij 

stedelijke ontwikkelingen buiten BSD 

groter dan 3 hectare.  

 

Deze zienswijze komt inhoudelijk 

overeen met zienswijze nummer 

5. Voor de beantwoording wordt 

dan ook verwezen naar 

zienswijze 5. 

Zie zienswijze 5 
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Op grond hiervan moeten alle nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen die voldoen aan 

deze voorwaarden opgenomen zijn in het 

Programma Ruimte en heeft "PS het 

eindoordeel"(citaat laatste regel pag. 17 

Nota van beantwoording. In het 

Programma is een locatiekaart opgenomen 

met de toegewezen en opgenomen locatie 

groter dan 3 hectare en dit is niet de locatie 

Prutweg. 

Hieronder vindt u de kaart uit het 

Programma Ruimte van de Provincie waar 

stedelijke ontwikkelingen plaats vinden of 

plaats gaan vinden.  

 

Nu is volgens raadpleging van de 

openbare registers van het Kadaster de 

kavel aan de Prutweg 3,97 hectare groot 

en valt daarmee in de zogenaamde "maat 

van 3 hectare" en zou voor een verdere 

ruimtelijke ontwikkeling moeten zijn 

opgenomen in het Programma Ruimte.  

 

Dat het om een groter geheel gaat wordt 

nog eens bevestigd door het collegebesluit 

van 16 december 2014 om in te stemmen 

met fase 2 en 3 en in de raadsvergadering 

van 18 december waarin de mededeling 

door het college werd gedaan aan de 

gemeenteraad dat het college heeft 

toegestemd met woningbouw in de 

Everdinapolder door Estate Invest.  

 

Zoals hierboven vermeld is volgens 

raadpleging van de openbare registers van 

het Kadaster de kavel aan de Prutweg 3,97 

hectare groot en is hier van 

kleinschaligheid geen sprake en is dit niet 

opgenomen in het Programma Ruimte. 

  

l Wij menen te kunnen stellen dat de Ladder 

voor duurzame verstedelijking wel dégelijk 

door de gemeente moet worden toegepast 

en gemotiveerd. De motivering van deze 

stelling is als volgt. 

 

Bij de totstandkoming van de Visie Ruimte 

en Mobiliteit in de eerste helft van 2014 is 

uitgebreid stil gestaan bij deze Ladder. In 

Deze zienswijze komt inhoudelijk 

overeen met zienswijze nummer 

5. Voor de beantwoording wordt 

dan ook verwezen naar 

zienswijze 5. 

Zie zienswijze 5 
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de omvangrijke Nota van beantwoording is 

er zelfs een apart thema van gemaakt 

tezamen met de verstedelijking/begrenzing 

buiten BSD.  

Zie hiervoor pagina 15 e.v. van de Nota 

van beantwoording van 22.04.14. Hierin 

gaat de provincie uitgebreid in op de 

motivatie voor een (verplichte) toepassing 

van deze Ladder.  

 

De provincie hecht grote waarde aan deze 

toepassing en motiveert ook gedetailleerd 

waarom bij elke nieuwe ontwikkeling de 

Ladder door een gemeente moet worden 

toegepast.  

 

"De gemeente heeft het initiatief bij 

locatiekeuze. Toepassing van de ladder is 

daarbij wettelijk verplicht" (op grond van de 

Bro).  

In het Programma Ruimte spreekt men bij 

onderdeel 2.2.1 e.e.a. in nog duidelijkere 

bewoording uit. In deze paragraaf valt 

namelijk te lezen:  

 

"Indien een gemeente een ruimtelijke 

ontwikkeling wil realiseren, wordt de 

Ladder voor duurzame verstedelijking 

doorlopen".  

 

De voorgestelde ontwikkelingen in dit 

Bestemmingsplan zijn te definiëren als een 

dergelijke ruimtelijke ontwikkeling. 

U verweert zich echter door te wijzen op de 

Handreiking vanuit het ministerie, maar dit 

document heeft geen wettelijke status.  

Het is immers slechts een "handreiking" en 

een "groeidocument". Het onderscheid 

tussen al of geen stedelijke ontwikkeling is 

hierbij losgelaten zoals hierboven reeds 

aangegeven is en daarom is de provincie 

Zuid-Holland hierover heel duidelijk: 

toepassen! De Nota van beantwoording is 

te vinden via onderstaande link en het 

nummer 7: 

https://structuurvisiezh.pleio.nl/groups/profil

e/24266152/ter-inzage 

 

Resumerend maken wij ons burger toch 
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wel zorgen en dat heeft te maken met een 

aantal onjuistheden in het BP Ruimte voor 

Ruimte. In hoeverre wordt de 

gemeenteraad, provincie en de burger 

serieus genomen?  

 

Drie bestemmingsplannen die een groter 

geheel vormen en daardoor ontstaat 

enigszins de indruk dat boven genoemde 

partijen worden misleid. Daarnaast wordt 

oude regelgeving gebruikt en niet de 

actuele Verordening Ruimte 2014.  

Op basis van bovenstaande zienswijze 

vragen wij u dan ook om de locatie 

Prutweg af te voeren als locatie in dit 

bestemmingsplan en af te zien van verdere 

ruimtelijke ontwikkeling in de 

Everdinapolder. 

 

 

 Zienswijze 5 Beantwoording gemeente Aanpassing 

a De locatie Prutweg is in het verleden in de 

regionale structuurvisie afgewezen als te 

ontwikkelen gebied. 

Enkele argumenten waren:  

 

a. locatie valt buiten stedelijk gebied 

b. valt buiten vigerende streekplan 

provincie 

c. prioriteit ontwikkeling Middelharnis 

noord 

d. bouwen op meest kansrijke locaties 

 

Ontwikkeling plan Middelharnis Noord; zie 

ook pagina 26 regionale structuurvisie Deel 

A, waarin dit plan met een licht oranje 

gekleurde ster is aangegeven. Met 

helemaal links boven op de luchtfoto uit 

2004 de toenmalige boerderij aan de 

Prutweg en landbouwkavel waar het in 

voorliggende ontwerpbestemmingsplan om 

te doen is. Bovenstaande argumenten zijn 

door een meerderheid van de voormalige 

gemeenteraad van Middelharnis 

overgenomen.  

 

Destijds ging het om de 

ontwikkeling van een compleet 

uitbreidingsplan, daar waar het 

huidige plan uitgaat van enkele 

woningen ter compensatie van 

sanering in het buitengebied. 

Daarnaast werd ten tijde van de 

besluitvorming over het vorige 

plan gewerkt met contouren. Op 

basis van de destijds geldende 

provinciale regelgeving is de 

regionale structuurvisie gemaakt. 

Inmiddels is het provinciale beleid 

gewijzigd. Kortom, ten opzichte 

van het besluit toen gaat het om 

een ander plan en zijn de 

omstandigheden veranderd.   

- 
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b Er was door projectontwikkelaar Estate 

Invest een plan ingediend om de hele kavel 

in een keer te laten bebouwen. 

Voorliggend ontwerpbestemmingsplan 

betreft circa een derde van het toenmalige 

plan. In december 2014 heeft uw college 

besloten in te stemmen met fase 2 (5 

Ruimte voor Ruimte woningen) en mee te 

denken over de inrichting van fase 3. 

Merkwaardig, dat een en ander qua 

besluitvorming gefaseerd verloopt, omdat 

onderliggende bescheiden (fase 1) en 

voornoemde fase 2 en 3 tezamen gelijk zijn 

aan het destijds afgewezen plan, waarbij 

opvallend is dat bij de vervolgfasen het 

ambtelijk advies door de bestuurders 

terzijde is geschoven. 

 

 

Met geen woord wordt in voorliggende 

bescheiden (zoals Toelichting en Nota van 

inspraak en overleg) gerept over deze 

afwijzing, terwijl het hier de zoveelste 

poging van Estate Invest betreft om op de 

locatie Prutweg woningbouw te realiseren. 

Cliënten missen een goede ruimtelijke 

onderbouwing waarom het voorliggende 

plan nu wel wordt toegestaan. Waarom is 

de locatie Prutweg nu ineens wel kansrijk 

geworden?  

 

De voorgenomen ontwikkeling 

betreft de realisatie van 7 

vrijstaande woningen. Hierbij is 

sprake van een ontwikkeling van 

een uniek woonmilieu. Deze 

vrijstaande woningen met ruime 

kavels worden niet haalbaar 

geacht in de kernen Sommelsdijk 

en/of Middelharnis. Door de 

grootte zijn deze enkel haalbaar 

aan de rand van Sommelsdijk 

en/of Middelharnis. 

 

Het college heeft destijds de 

bereidheid uitgesproken om met 

een positieve intentie onderzoek 

te doen naar de haalbaarheid van 

woningbouw in de 

Everdinapolder.  

In het besluit wordt ook 

gesproken over vijf ‘ruimte voor 

ruimte’ woningen. Deze woningen 

staan echter los van de locatie 

aan de Prutweg. Kortom, het 

besluit van het college en het nu 

voorliggende bestemmingsplan 

staan volledig los van elkaar. 

 

Een eventuele fase 2 en/of 3 is 

thans nog niet aan de orde. Het 

college heeft in februari 2014 

ingestemd met de opstarten van 

de ruimtelijke procedure ten 

behoeve van de realisatie van 7 

vrijstaande woningen. 

 

- 

c De omliggende gronden van het 

voorliggend ontwerpbestemmingsplan 

hebben een agrarische of 

recreatieve/paardenwei bestemming. Zoals 

op de kaart aangegeven in de nota van 

beantwoording (paragraaf 2.4) wordt het 

stuk agrarisch land ten oosten van de 

locatie Prutweg door het 

stedenbouwkundig bureau in de contouren 

meegenomen waardoor er een verkeerde 

indruk ontstaat en het lijkt of de locatie 

aansluit op bestaande bebouwing. 

Echter de locatie staat geheel op zichzelf 

Het plangebied is een 

stedenbouwkundige uitwaaier van 

de wijk Westwijk en bevindt zich 

niet midden in de polder. Het 

plangebied bevindt zich aan een 

nog niet afgeronde dorpsrand. 

Ten zuidoosten bevinden zich 

woningen (Westplaat) en ten 

oosten van het plangebied 

bevindt zich een bedrijf en een 

paardenwei. Ook zijn ten noorden 

van het plangebied zijn nog twee 

vrijstaande woningen gesitueerd. 

- 
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en wordt omringd door agrarische 

gebieden. Cliënten verwijzen in dat kader 

ook naar de door de raad van de 

voormalige gemeente Middelharnis 

vastgestelde bestemmingsplannen 

Sommelsdijk (vastgesteld op 27 juni 2013) 

en Buitengebied Middelharnis (vastgesteld 

op 1 maart 2012). 

 

Eén van deze woningen is ook 

gerealiseerd door gebruik te 

maken van de ruimte voor ruimte-

regeling. Enkel de gronden ten 

westen kennen een agrarische 

functie. Al met al bevindt de 

locatie zich in een 

stedenbouwkundige uitwaaier van 

het dorp en wordt voornamelijk 

omgeven door niet agrarische 

gronden. 

 

d In de Ruimte voor Ruimte regeling wordt 

gesteld dat locaties moeten aansluiten aan 

de woonkern of via lintbebouwing. Dit 

wordt nota bene in de Nota van inspraak 

en overleg zelf door de gemeente nog 

aangegeven én onderstreept. Paragraaf 

2.4 van de genoemde nota geeft aan dat 

dit punt juist het uitgangspunt was, 

namelijk dat het om de uitbreiding van de 

Bestaande Stads- en Dorpsstructuur 

(verder te noemen BSD) moet gaan en 

geen losstaand geheel moet zijn. Door 

voorliggende ontwerpbestemmingsplan 

ontstaat volgens cliënten duidelijk een 

enclave in een gebied in een overwegend 

agrarische gebied dat een volledige 

"groene" uitstraling heeft. Dit achten zij een 

onwenselijke ontwikkeling.  

 

Het feit dat de gronden een 

groene uitstraling hebben kan niet 

ontkent worden. Zoals blijkt uit het 

antwoord onder c, wordt echter 

wel degelijk aangesloten op de 

woonkern. Ook heeft de 

ontwikkeling plaats aan de rand 

van Sommelsdijk en niet midden 

in de polder. Het bouwen aan de 

rand van Sommelsdijk heeft 

ruimtelijk gezien minder impact 

dan bouwen in de polder.  

 

- 

e Er waren wél plannen bekend voor het 

bouwen aan de locatie Prutweg op het 

moment van vaststelling Structuurvisie en 

Buitengebied Middelharnis. In de nota van 

inspraak en overleg wordt bij 

inspraakreactie 2 onder b gesteld dat de 

bebouwing aan de Prutweg niet expliciet 

als Ruimte voor Ruimte is meegenomen in 

het bestemmingsplan Buitengebied van 

2012, omdat deze plannen nog niet bekend 

waren. Cliënten attenderen u erop dat deze 

plannen van de ontwikkelaar al bekend 

waren sinds 2010 en verwijzen naar de 

Nota van inspraak op de regionale 

structuurvisie. Zienswijze 4 van deze nota 

geeft duidelijk aan dat daar op dat moment 

al wel plannen voor bestonden. Immers het 

voorliggende ontwerpplan is niet meer en 

De gemeente wil benadrukken dat 

er ideeën waren om de gronden 

te ontwikkelen. Echter, deze 

ideeën zijn nooit voldoende 

concreet geworden. Daarnaast 

waren de ideeën niet 

uitgekristalliseerd genoeg om 

mee te nemen in de structuurvisie 

en het bestemmingsplan 

Buitengebied Middelharnis, omdat 

onderzoeken niet voorhanden 

waren. In dit bestemmingsplan is 

daar wel sprake van.  

- 
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niet minder dan een deel kopie van dit 

toenmalige plan dat, zoals hierboven is 

aangegeven, destijds geen doorgang vond. 

 

f Er zijn wél plannen ("voornemens") voor 

een vervolgontwikkeling (2" fase) bekend 

op het moment van 

vaststelling Nota van inspraak en overleg. 

Cliënten verwijzen in dat kader naar 

inspraakreactie 3, onder punten 2 en 10. 

 

Voor dit antwoord wordt verwezen 

naar het antwoord gegeven onder 

b. Het college heeft toegezegd 

medewerking te verlenen naar het 

onderzoeken van de mogelijkheid 

tot realisatie van woningbouw ten 

zuiden van de locatie van de 7 

woningen.   

 

- 

g In tegenstelling tot hetgeen beweerd wordt 

op pagina 32 is er wél een toekomstvisie 

bekend, namelijk 

Woonvisie 2014-2020. Op pagina 18 van 

de Woonvisie 2014-2020 staat vermeld: 

 

Op grond van "de ladder" zal uitbreiding 

van de woonbehoefte daarom in de eerste 

plaats moeten worden opgevangen binnen 

het bestaand stedelijk gebied van de 

woonkernen. Dit is niet alleen een 

wettelijke plicht, maar bevordert ook de 

leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de 

bestaande kernen en garandeert de open 

ruimte van het buitengebied 

 

Hierin wordt juist aangegeven dat bouwen 

in het buitengebied niet gewenst is, omdat 

het de leefbaarheid en aantrekkelijkheid 

van de kernen niet bevordert en de open 

ruimte niet garandeert.  

 

Juist het voorliggende plan en de volgende 

fasen 2 en 3 gaan dit aan de Prutweg wel 

veroorzaken. In ieder geval is hier geen 

sprake van een consistent gemeentelijk 

beleid. Sterker nog, voorliggend plan is 

daarmee in strijd. Bovendien missen 

cliënten de motivering in welke mate 

voorliggend plan zich verhoudt tot de 

toekomstige demografische ontwikkelingen 

op Goeree-Overflakkee, zoals die 

geschetst zijn in de Woonvisie 2014-2020.  

 

Cliënten vragen zich voorts af of met de 

toekomstvisie, zoals aangekondigd op 

Dat de leefbaarheid en 

aantrekkelijkheid van de kernen 

met de komst van zeven 

vrijstaande woningen niet wordt 

bevorderd, is ons niet duidelijk. U 

heeft ons niet inzichtelijk gemaakt 

waarom dat niet het geval zou 

zijn. De gemeente is van mening 

dat op deze wijze wordt voldaan 

aan de vraag naar vrijstaande 

woningen, zoals opgenomen in de 

woonvisie (pagina 16).  In de 

woonvisie staat dat er wel vraag 

is naar 19 duurdere woningen, zij 

het zeer beperkt (5% van de 375 

nieuw te bouwen woningen).  

Ook de woonvisie is - volgende 

aan de ontwikkelingen op de 

woningmarkt – aan veranderingen 

onderhevig. Het 

woningbouwprogramma uit die 

woonvisie wordt jaarlijks 

geüpdatet. Ook is opgenomen 

(pagina 18) dat de woonvisie 

wordt aangepast indien de markt 

daar om vraagt. De gemeente zal 

in ieder geval de  zeven woningen 

opnemen in het 

woningbouwprogramma 2014-

2020, onder de concreet uit te 

voeren plannen.  

 

De woonvisie is op dit moment 

nog niet opgenomen in de 

toelichting. De toelichting zal hier 

op worden aangevuld. Overigens 

In de toelichting 

worden aan 

paragraaf 3.1.4 

zowel de 

Woonvisie 

2014-2014 als 

de 

Toekomstvisie 

toegevoegd. 

Daarnaast vindt 

toetsing plaats 

aan deze visies 

en wordt een 

conclusie 

opgenomen. 
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pagina 32 van de Toelichting, de 

Woonvisie 2014-2020 bedoeld wordt. 

Woonvisie 2014-2020 is inmiddels door uw 

raad op 2 oktober 2014 vastgesteld. Indien 

met toekomstvisie de Woonvisie 2014-

2020 is bedoeld, is het derhalve onjuist dat 

de inhoud van de toekomstvisie nog niet 

bekend is. Als dat onverhoopt niet zo 

mocht zijn, dan moet volgens cliënten de 

toekomstvisie van de oude gemeente 

Middelharnis toch nog geldend zijn om een 

en ander in het voorliggende plan te 

toetsen? 

 

is de door reclamant genoemde 

toekomstvisie inmiddels op 12 

februari door de gemeenteraad 

vastgesteld, nadat het 

ontwerpbestemmingsplan ter 

inzage heeft gelegen. Ook deze 

visie zal in de toelichting worden 

opgenomen, net als de Woonvisie 

2014-2020. 

 

Voorts blijkt uit een brief van de 

provincie (zie bijlage 1, pagina 6) 

dat indien minder dan tien 

woningen worden gerealiseerd, 

deze niet als stedelijke 

ontwikkeling hoeven te worden 

aangemeld mits opgenomen in 

een planlijst. De in totaal zeven 

woningen worden nog 

opgenomen in het 

woningbouwprogramma. 

 

Indien alsnog aan de ladder voor 

de duurzame verstedelijking wordt 

getoetst, is de ontwikkeling nog 

steeds haalbaar, aangezien de 

ontwikkeling van vrijstaande 

woningen niet haalbaar wordt 

geacht binnen het BSD. Ook is de 

locatie multifunctioneel ontsloten. 

Tot slot is sprake van een ruimte 

voor ruimte regeling. Deze 

regeling is niet aangemerkt als 

een (extra) stedelijke 

ontwikkeling, zoals ook al in de 

toelichting is verantwoord. 

 

Eén woning is al gesaneerd in 

Stad aan ‘t Haringvliet en drie 

woningen zijn planologisch 

geregelde woningen die komen 

uit de Molendijk in Nieuwe-Tonge. 

 

h Er is géén sprake van aansluiting op een 

aangrenzend woongebied van het dorp 

Sommelsdijk (huidige dorpsrand). Zoals 

reeds eerder vermeld, zijn de omliggende 

gronden van voorliggend 

ontwerpbestemmingsplan agrarisch of als 

Voor het grootste deel van dit 

antwoord wordt verwezen naar 

het antwoord gegeven onder c. 

 

Er is sowieso geen sprake van 

een enclave aangezien de 

- 
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recreatief/paarden wei bestemd. Zoals op 

de kaart aangegeven in de nota van 

beantwoording (paragraaf 2.4) wordt het 

stuk agrarisch land ten oosten van de 

locatie Prutweg door het 

stedenbouwkundig bureau in de contouren 

meegenomen waardoor er een verkeerde 

indruk ontstaat en het lijkt of de locatie 

aansluit op bestaande bebouwing. Echter 

de locatie staat geheel op zichzelf en wordt 

omringd door agrarische gebieden. In de 

Ruimte voor Ruimte regeling wordt gesteld 

dat locaties moeten aansluiten aan de 

woonkern of via lintbebouwing. Dit wordt 

nota bene in de Nota van inspraak en 

overleg zelf door de gemeente nog 

aangegeven én onderstreept. Paragraaf 

2.4 van de genoemde nota geeft aan dat 

dit punt juist het uitgangspunt was. 

namelijk dat het om de uitbreiding van de 

BSD moet gaan en geen losstaand geheel 

moet zijn. Cliënten hebben de kaart uit 

paragraaf 2.4 (pagina 26) aangevuld met 

informatie over de bestemmingen van de 

omliggende gronden om het 

bovengenoemde te onderbouwen en 

concluderen vervolgens dat er duidelijk een 

enclave in een overwegend agrarisch. en 

derhalve "groen". gebied ontstaat en 

achten een dergelijke ontwikkeling 

ongewenst en in strijd met het vigerend 

beleid. 

 

Cliënten vragen zich af hoe gelet op het 

vorenstaande de volgende op pagina. 31 

Toelichting vermelde motivering nog stand 

houdt: 

 

"In het belang van ,een goede ruimtelijke 

ordening moet voor compensatielocaties 

waar sprake is van de bouw van 

aanzienlijke aantallen compensatie 

woningen worden gezocht naar locaties 

aansluitend aan de woonkern of andere 

bebouwingsclusters zoals lintbebouwing". 

 

Als het agrarische gebied wordt gearceerd, 

wordt het nog verder verduidelijkt. Het 

plangebied ligt nagenoeg volledig omsloten 

ontwikkeling van de zeven 

vrijstaande woningen is voorzien 

in een stedenbouwkundige 

uitwaaier van de dorpsrand. 

 

In het Gebiedsprofiel Goeree-

Overflakkee staat dat er sprake 

moet zijn van een heldere 

dorpsrand. Die heldere grens is er 

nu niet echt en wordt verbeterd 

met de komst van zeven 

vrijstaande woningen. De 

landschappelijke inpassing heeft 

plaats  door een combinatie van 

situering, het extensieve karakter, 

groene inpassing en het 

verlengen van de kreek. 

 

Ook is een zogenoemde 

voorwaardelijke bepaling 

opgenomen (artikel 11.4.2). In dit 

artikel is bepaald dat de 

gebouwen in ieder geval 

landschappelijk moeten worden 

ingepast, conform het 

beeldkwaliteitplan. De ruimtelijke 

kwaliteit is daarmee gewaarborgd, 

zoals dit ook een vereiste is uit 

het gebiedsprofiel. 
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door agrarisch gebied. Het plangebied sluit 

derhalve bepaald niet aan op een 

woonkern. Bovendien liggen de beide 

aangrenzende woningen in het 

buitengebied met alle beperkingen voor de 

eigenaren 

van dien. 

 

Het gebiedsprofiel voor de Gemeente 

Goeree-Overflakkee, zoals wordt 

aangegeven op de site van de provincie 

Zuid-Holland, stelt dat de dorpsranden op 

Goeree-Overflakkee moeten voldoen aan 

een heldere landschappelijke grens. Daar 

is in het voorliggende 

ontwerpbestemmingsplan voor de locatie 

Prutweg volgens cliënten totaal geen 

sprake van. Door het voorliggende plan 

ontstaat er - zoals hierboven reeds is 

aangegeven - een enclave omringd door 

agrarisch, recreatief gebied 

(bestemmingen A-1 en R-PW). Met 

voorliggend ontwerpbestemmingsplan 

wordt naar de mening van cliënten niet 

aangetoond dat er een duidelijke 

landschappelijke grens gehandhaafd blijft. 

De link naar het gebiedsprofiel voor de 

Gemeente Goeree-Overflakkee is te 

vinden via: 

http://gebiedsprofielen.zuid-

holland.nl/Gebiedsprofielen/website/index.

html?webmap=cad5439cOc 

7b408c84ec0346cf3f4b55 

 

i Er is tenminste op één Ruimte voor Ruimte 

locatie (locatie 1 Oostmoersedijk) reeds 

sprake van een inmiddels uitgevoerde 

sanering, terwijl op 6 en 7 van de 

Toelichting van voorliggend 

ontwerpbestemmingsplan aangegeven 

wordt, dat dit nog zal gaan gebeuren. Na 

onderzoek ter plaatse en verdere navraag 

is cliënten gebleken dat de locatie 

Oostmoersedijk 3 in Stad aan 't Haringvliet 

reeds in het begin van 2014 gesloopt is. 

Van de opstallen en woonerf is niets meer 

terug te vinden in het landschap. Ook is het 

eigendom van de gronden niet meer in 

handen van Estate Invest. 

Op de door reclamant genoemde 

locaties heeft inderdaad al 

sanering plaatsgehad. Deze 

sanering heeft echter als doel 

gehad om toekomstige 

ontwikkelingen mogelijk te maken 

op andere locaties dan aan de 

Oostmoersedijk. Doel is tenslotte 

om de ruimtelijke kwaliteit te 

verbeteren. Met de sanering is 

hier op voorgesorteerd en is nu al 

sprake van een 

kwaliteitsverbetering.  

 

Ook verwijst reclamant naar de 

In de toelichting 

worden de 

locaties die 

reeds 

gesaneerd zijn 

geactualiseerd 

aan de feitelijke 

situatie. Wel zal 

de situatie zoals 

deze aanwezig 

was voor de 

sanering ook 

worden 

beschreven.  
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In de Toelichting op voorliggend 

ontwerpbestemmingsplan wordt ten 

onrechte de indruk gewekt dat deze locatie 

nog gesaneerd moet worden (zie 

bijvoorbeeld het onderschrift bij de 

luchtfoto van Google Maps op pagina 7). 

De inleiding van de 

Beeldkwaliteitsparagraaf zegt hierover: 

 

Deze beeldkwaliteitparagraaf is onderdeel 

van het bestemmingsplan 'Ruimte voor 

ruimte' dat voor 7 b-locaties op Goeree-

Overflakkee een nieuwe 

bestemmingsregeling geeft. Het 

bestemmingsplan voorziet in de sloop van 

bestaande (agrarische bedrijfs) gebouwen 

en de bouw van 11 nieuwe woningen, 

waarvan 8 woningen door toepassing van 

de ruimte voor ruimte regeling van de 

provincie Zuid- Holland. 

 

Verder probeert de gemeente in de nota 

beantwoording door een collage van foto's 

op te nemen de indruk te wekken dat alle 

locaties nog gesaneerd dienen te worden. 

Zoals het bovenstaande citaat ook 

aangeeft, gaat het om bestaande 

gebouwen. Daarom kan deze locatie niet 

meegenomen worden als 

compensatielocatie. Ook omdat niet meer 

is na te gaan of de opgegeven cijfers in 

tabel 1 van de saneringslocaties (pagina 5 

Toelichting) wel kloppen. Bovendien is het 

onduidelijk of de betreffende locatie niet al 

voor andere ruimtelijke ontwikkeling is 

opgebruikt. Derhalve is volgens cliënten 

ten onterechte een compensatie van 3 

nieuwe woningen opgenomen.  

 

Op de locatie aan de Oudelandsedijk 

achter nummer 34 worden de opstallen 

gesloopt. Aangezien per locatie maar 

maximaal 3 compensatiewoningen mogen 

meetellen, wordt er 0.9 in tabel van de 

saneringslocatie teveel meegenomen. Voor 

de ongenummerde locatie "nabij Molendijk" 

te Nieuwe Tonge worden drie woningen 

wegbestemd. Aangezien hier geen sprake 

is van een feitelijke sanering (sloop van 

ruimte voor ruimte regeling, 

waarbij sprake dient te zijn van de 

sanering van bestaande 

gebouwen. Deze ruimte voor 

ruimte regeling (die niet meer 

actueel is) ziet echter ook op 

recentelijk geamoveerde 

bebouwing ten behoeve van 

nieuwbouw die vooruit speelt op 

de ontwikkeling. 

 

Daar waar in de toelichting wordt 

gesproken over te saneren 

locaties en deze sanering al 

plaats heeft gehad, wordt de 

toelichting aangepast.  

 

De locatie aan de Oostmoersedijk 

3 in Stad aan ’t Haringvliet is 

inderdaad niet meer in eigendom 

van Estate Invest. Dat doet echter 

niets af aan het feit dat de 

gronden beschikbaar zijn om de 

ontwikkeling mogelijk te maken. 

Een bestemmingsplan regelt ten 

slotte het gebruik van de gronden 

en niet wie de eigenaar is. 

Bovendien is bebouwing op deze 

locatie nog steeds mogelijk 

volgens het bestemmingsplan. Dit 

wordt voorkomen door het nieuwe 

bestemmingsplan en geeft tevens 

aan dat deze locatie niet al voor 

een andere ontwikkeling als 

compensatie heeft gediend. 

 

Aan de Oudelandsedijk 34 

vervolgens, wordt gesproken over 

maximaal drie 

compensatiewoningen per locatie. 

Het maximum aantal 

compensatiewoningen is echter al 

komen te vervallen voor de 

nieuwe Verordening Ruimte (zie 

paragraaf 2.2 van deze nota).  

 

Aan de Oudelandsedijk in Oude-

Tonge komt één woning terug en 

de overige drie woningen zijn 
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bestaande (agrarische bedrijfs) gebouwen) 

kan deze locatie naar de mening van 

cliënten niet gezien worden als een 

aanvullende ruimtelijke maatregel. 

Derhalve een onterechte opgave aan 

compensatie van 3 nieuwe woningen. 

 

voorzien aan de Prutweg in 

Sommelsdijk.  

 

De woningen aan de Molendijk te 

Nieuwe-Tonge kunnen aldaar niet 

worden gerealiseerd als gevolg 

van milieuhygiënische problemen. 

Daarbij komt nog dat de 

uitbreidingsplannen voor Nieuwe-

Tonge dusdanig waren gepland, 

dat deze evenwijdig aan de 

Molendijk gerealiseerd zouden 

worden. Dit is echter niet langer 

het gevolg en de 

uitbreidingsplannen voor Nieuwe-

Tonge zijn thans haaks op de 

Molendijk gepland. Dit brengt met 

zich mee dat de 3 nieuwe 

woningen aan de Molendijk 

geheel geïsoleerd op korte 

afstand van de N215 komen te 

liggen. Dit is zowel uit ruimtelijk 

oogpunt als uit milieutechnisch 

oogpunt niet wenselijk. Derhalve 

is besloten om deze woningen 

weg te bestemmen en op te 

nemen in het bestemmingsplan 

Ruimte voor Ruimte. Ten aanzien 

van deze locatie is overigens 

geen gebruik gemaakt van de 

regeling Ruimte voor Ruimte. 

 

j In onder meer inspraakreactie 3 van de 

Nota voor inspraak en overleg wordt van 

gemeentewege getracht het geschetste 

beeld van een kleinschalige ontwikkeling te 

continueren. Inspreker geeft aan dat 

wanneer er verdere uitbreiding zal 

plaatsvinden op de kavel akkerland die nu 

eigendom is van Estate Invest dit te veel 

zou gaan afwijken met het huidige 

bestemmingsplan Buitengebied 

Middelharnis. Het antwoord van de 

gemeente hierop getuigt niet alleen van 

grote slordigheid maar is ook weinig 

respectvol naar de omwonenden toe:  

 

Het aantal woningen is beperkt tol 

maximaal 7. Door deze kleinschaligheid etc 

De ontwikkeling ziet sec op het 

toevoegen van zeven vrijstaande 

woningen aan het 

woningbouwprogramma.  

 

Er is enkel een toezegging van 

het college dat er medewerking 

wordt verleend naar het 

onderzoeken van de mogelijkheid 

tot de realisatie van woningbouw 

ten zuiden van de  voorgenomen 

7 woningen. 

 

Mocht de uitbreiding van de 

Everdinapolder (fase 2 en 3) er 

toch komen dan is dit niet per 

definitie in strijd met het 

- 
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... 

 

en wat verder valt te lezen: 

 

Op dit moment zijn er geen voornemens 

om de gronden aan de noord of zuidzijde 

te ontwikkelen tot woongebied. Mocht dat 

in de toekomst wel het geval zijn zal dal via 

een afzonderlijke procedure 

bestemmingsplanprocedure 

worden geregeld.  

 

Een ontwikkeling richting zuidzijde ligt dan 

voor de hand, omdat hier het beste 

aansluiting gezocht kan worden bij 

dorpsrand. 

Vlak voordat de Nota van inspraak en 

overleg op 23 december 2014 

(registratienummer Z-14-30732/4047) door 

het college van burgemeester en 

wethouders is vastgesteld. heeft dat 

college op 16 december van datzelfde jaar 

(registratienummer Z-14-36390/4036) 

besloten in te stemmen met een volgende 

serie van vijf Ruimte voor Ruimte woningen 

(fase 2, zie ook pagina 1 en 2 van deze 

zienswijze) en mee te werken aan het 

overige deel van de kavel akkerland aan 

de Prutweg (fase 3. de bouw van 51 

woningen). Hoezo kleinschalig?  

 

De voornemens zijn er dus wel degelijk. 

sterker nog bestuurlijk was men zelfs al 

akkoord gegaan met een concrete 

aanvraag hiertoe vanuit Estate Invest. 

Opvallend is zeker ook de laatste zin die 

geciteerd is. Zoals eerder aangegeven. 

stellen cliënten zich op het standpunt dat in 

het voorliggende ontwerpbestemmingsplan 

voor zeven Ruimte voor Ruimte woningen 

nog geen sprake is van aansluiting met de 

dorpsrand van Sommelsdijk. Deze 

aansluiting wordt pas gerealiseerd met de 

volgende vijf (fase 2). Fase 3 (de bouw van 

51 woningen) wordt onder meer 

gerealiseerd door afbraak van (kennelijk 

overbodige) varkensstallen op het eiland. 

 

Het beeld dat in het huidige 

Programma Ruimte. Er is namelijk 

ruimte voor 35 hectare aan 

stedelijke ontwikkeling mogelijk bij 

Sommelsdijk, buiten het BSD. 

 

Ook het unieke woonmilieu met 7 

vrijstaande woningen wordt niet 

haalbaar geacht in het BSD, daar 

waar wel vraag is naar dit type 

woningen. Het feit dat al vier 

kavels zijn verkocht, onderschrijft 

de vraag naar vrijstaande 

woningen op ruime kavels. 
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ontwerpbestemmingsplan getracht wordt te 

creëren. is dat er slechts sprake is van een 

kleinschalige ruimtelijke ontwikkeling nabij 

de huidige woonwijk Westplaat. Alleen 

echter wél als onderdeel van een groter 

"plan" dat via de achterdeur een 

woningbouw op een locatie hoopt te 

realiseren die als geheel voldoet aan de 

"maat van drie hectare". Door opsplitsing in 

de benoemde 3 fasen wordt dit lastige punt 

als het ware omzeild. Het eindresultaat is 

echter één gerealiseerde 

woningbouwlocatie aan de Prutweg in de 

Everdinapolder van in totaal 3.97 hectare. 

Of in termen van het Programma Ruimte: 

ongewenste groei van de verstedelijking. 

 

k Op pagina 17 Thema 2 Verstedelijking van 

de Nota van beantwoording wordt een 

vraag uit een inspraakreactie weergegeven 

die precies de vraag van cliënten omhelst, 

namelijk: 

 

"Hoe wordt voorkomen dat gemeenten 

gaan werken met locaties die steeds 

kleiner (zijn) dan 3 ha(?)". Het antwoord 

wordt gegeven onderaan pagina 17, 

namelijk: Ook als meerdere 

(ontwerp)bestemmingsplannen deel 

uitmaken van een groter mogelijk 

verstedelijkingsgebied …, dan wordt het 

bestemmingsplan als maat voor de 

locatieaanduiding gebruikt. 

 

Het is kennelijk de sterke wens van de 

provincie om voorspelbaarheid te 

verkrijgen in de ontwikkeling van 

woninglocaties door gemeenten. Verder is 

de door u in voorliggend 

ontwerpbestemmingsplan aangegeven 

ruimtelijke ontwikkeling in strijd met de 

uitgezette strategie Ruimte en Mobiliteit die 

zo duidelijk verwoord is in de inleiding van 

het Programma Ruimte dat er sprake moet 

zijn van een vraaggerichte ontwikkeling in 

plaats van het hier door Estate Invest 

opgezette aanbod gerichte ontwikkeling. 

Overigens blijkt cliënten na raadpleging 

van de website van de aanbiedende 

Voor dit antwoord wordt verwezen 

naar het antwoord onder j. 

- 
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makelaar dat er maar een geringe 

belangstelling is voor de kavels aan de 

Prutweg die overigens al sinds de zomer 

van vorig jaar worden aangeboden. Op 

slechts twee kavels is een optie genomen 

en verder niet (zie verder onder 

economische haalbaarheid). 

 

Voorts staat de Visie Ruimte en Mobiliteit 

van de provincie Zuid-Holland voor een 

sterke focus op ontwikkelingen binnen het 

bestaande dorpsgebied (BSD). Eerst kijken 

binnen de bestaande (of reeds 

toegewezen) locaties. De motieven hiertoe 

worden uitgebreid toegelicht in de Nota van 

Beantwoording Visie Ruimte en Mobiliteit. 

Tenslotte maakt de Verordening Ruimte 

2014 aan alle twijfel een einde door op 

pagina 55 duidelijk te stellen: 

 

Als het gaat om de ontwikkeling van een 

locatie met een omvang van meer dan 3 ha 

moet deze locatie ook zijn opgenomen in 

het Programma ruimte. Bij het opknippen 

van een bouwlocatie met een omvang van 

meer dan 3 ha in meerdere 

bestemmingsplannen blijft de voorwaarde 

van opname in het Programma ruimte van 

toepassing. Bepalend is of het gaat om een 

samenhangende bouwlocatie. 

 

Voor de locatie Prutweg in de 

Everdinapolder betekent dit, dat ondanks 

het feit dat de gemeente de locatie opdeelt 

in 3 fasen, toch de totale omvang van de 

ontwikkeling (3.97 ha) bepalend is. De 

collegebesluiten van 16 en 23 december 

2014 zijn dan ook strijdig met de maat van 

3 hectare zoals opgenomen in de 

Verordening Ruimte 2014. De in fase 1, 2 

en 3 voorgestane ontwikkeling is derhalve 

op de huidige wijze planologisch en 

juridisch niet toegestaan. 

 

l Cliënten zijn van mening dat de Bestaande 

Stads- en Dorpsstructuur zoals bedoeld in 

de Visie Ruimte en Mobiliteit niet juist door 

u is geïnterpreteerd. In bijvoorbeeld de 

Beeldkwaliteitparagraaf paragraaf 2.4 

Voor dit antwoord wordt verwezen 

naar het antwoord onder c. 

Daarnaast is sprake van 

vrijstaande woningen op ruime 

kavels, die niet binnen het BSD 

- 
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wordt gesteld dat de 7 woningen zullen 

gaan aansluiten op de BSD.  

Dit is echter niet het geval. Zeker als 

gekeken wordt naar de Nota van 

beantwoording Visie Ruimte en Mobiliteit 

waar pagina 16 vermeld staat dat de 

definitie van het begrip BSD uitgaat van 

bebouwing (evenals in de Nota ook hier 

cursief vermeld). De volgende regel zegt 

ook wat er niet onder valt, namelijk 

"onbebouwd gebied niet zijnde stedelijk 

groen, kan er in elk geval niet onder 

vallen".  

Dit houdt in dat door de aanwezigheid van 

de paardenweiden, zoals reeds eerder is 

aangegeven, de hierboven bedoelde 

ruimtelijke ontwikkeling niet aansluit op de 

bestaande BSD. Daarmee wordt ook ten 

aanzien van dat aspect niet voldaan aan 

een vereiste in de Verordening Ruimte 

2014. Bovendien is de stelling die wordt 

ingenomen bij inspraakreactie 3 in de Nota 

van inspraak en overleg, te weten 

 

Met inspreker achten wij het van groot 

belang dat aan de Prutweg geen 

ontwikkeling ontstaat die los staat van de 

omgeving. Om die reden hebben wij een 

ruimtelijke opzet afgedwongen die het 

noodzakelijk maakt de woningen te 

bouwen in een structuur die past bij het 

omliggende landschap en die qua aard en 

omvang aansluit op de aanwezige 

woonbebouwing in de omgeving.  

volgens cliënten in strijd met de 

werkelijkheid én de uitleg van de definitie 

van het begrip BSD. 

 

kunnen worden gerealiseerd. 

m Allereerst merken cliënten op dat uit de 

Beeldkwaliteitparagraaf niet duidelijk blijkt 

of en in hoeverre de daar gestelde regels 

afdwingbaar zijn. Zo wordt bijvoorbeeld 

gesproken over richtlijnen. Deze 

"vrijblijvendheid" geeft cliënten geen goed 

gevoel over een eenduidige handhaving 

ten aanzien van die richtlijnen.  

 

Aan het begin van paragraaf 2.4 van de 

Beeldkwaliteitparagraaf wordt tweemaal 

De studie waar over wordt 

gesproken is verwerkt in het 

beeldkwaliteitplan. Hoewel wordt 

gesproken over een 

beeldkwaliteitparagraaf, wordt dit 

gewijzigd. Het plan is afzonderlijk 

opgesteld en kan derhalve door 

de gemeenteraad worden 

vastgesteld en daarmee in de 

welstandsnota worden 

opgenomen.  

De term 

beeldkwaliteitpa

ragraaf wordt 

gewijzigd naar 

beeldkwaliteit-

plan zowel in de 

toelichting als in 

de bijlage. 

 

In de regels 

(Algemene 
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verwezen naar een uitgevoerde studie door 

de ontwikkelaar. Het is cliënten niet 

duidelijk waarom de betreffende studie 

geen deel uitmaakt van de ter inzage 

liggende stukken.  

 

Hierdoor ontbreekt de grondslag van de 

Beeldkwaliteitparagraaf. In paragraaf 2, 

tweede alinea van de 

beeldkwaliteitparagraaf (versie 10 

december 2014) wordt aangegeven dat het 

te bebouwen perceel aan de Prutweg 

ruimtelijk gezien deel uitmaakt van de 

bebouwing van de westrand van 

Sommelsdijk. Uit hetgeen hierboven onder 

4. is aangegeven, blijkt dat dit juist niet het 

geval is. Vrijwel het gehele perceel, dus 

niet alleen de westzijde, grenst aan een 

landelijk gebied. Waarom dan geen groene 

omzoming van de gehele kavel? 

Bovendien vragen cliënten zich af hoe 

groot en hoog die groene omzoming wordt. 

Aan het eind van de derde paragraaf wordt 

gesteld dat er juist niet teveel 

overeenkomsten moeten ontstaan met de 

bestaande bebouwing.  

 

Daarbij wordt uit het oog verloren dat de 

bestaande dorpsgrens toch juist verlaten 

wordt voor een nieuw te creëren heldere 

dorpsgrens langs de Prutweg? Daarom zijn 

cliënten van mening dat de nieuwe 

bebouwing juist niet onderscheidend mag 

worden. De laatste regel in de laatste 

alinea van de derde paragraaf pleit voor 

een heldere landschappelijke afronding 

van het dorp. Dit laatste spreekt de wens 

tot onderscheid - gedaan in alinea drie - 

juist volledig tegen, zo menen cliënten.  

 

Voorts wordt in regel 5 van paragraaf 3 

gesproken over een kleinschalige 

bebouwingscluster. Cliënten bestrijden 

deze zogenaamde kleinschaligheid: zeven 

grote woningen in fase 1 en straks nog 

eens vijf het volgende Ruimte voor Ruimte 

project (fase 2), eveneens aan de Prutweg. 

Twaalf te realiseren woningen zijn niet 

kleinschalig te noemen, aldus cliënten. In 

 

In het bestemmingsplan wordt 

planologisch geregeld wat kan 

worden geregeld. Zo ook de 

erfafscheiding. De hoogte van die 

afscheiding is geregeld in de 

bestemmingsplanregels. 

Daarnaast zijn ook 

vergunningsvrije regels van 

toepassing. Ook is een 

zogenoemde voorwaardelijke 

bepaling opgenomen (artikel 

11.4.2). In dit artikel is bepaald 

dat de ontwikkeling in ieder geval 

landschappelijk moeten worden 

ingepast, conform het 

beeldkwaliteitplan. Dat betekent 

ook dat groene hagen moeten 

worden gerealiseerd. Dit kan niet 

planologisch worden verankerd in 

het bestemmingsplan.   

 

De nieuwe vrijstaande woningen 

zijn uniek aangezien het 

vrijstaande woningen op ruime 

kavels betreffen. Zoals uit het 

beeldkwaliteitplan blijkt kunnen 

landelijke boerderijen, (landelijke) 

villa’s en notariswoningen worden 

gerealiseerd. Omdat enkel aardse 

kleuren en/of lichte tinten 

wenselijk zijn, wordt overigens 

wel aansluiting gezocht op de 

woningen in het zuidoosten. Ook 

deze woningen kennen lichte 

tinten. 

Met betrekking tot het 

kleinschalige bebouwingscluster 

wordt verwezen naar het eerdere 

antwoord onder j. dit 

bestemmingsplan ziet op de 

komst van zeven vrijstaande 

woningen, welke niet als een 

grootschalige ontwikkeling zijn 

aan te merken. Voorgaande blijkt 

uit een toegezonden brief van de 

provincie Zuid-Holland (zie bijlage 

1). 

 

bouwregels) 

wordt 

opgenomen dat 

in ieder geval 

moet worden 

voorzien in 

voldoende 

parkeergelegen

heid in 

overeenstem-

ming met de 

CROW. 
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regel 8 van paragraaf 3 wordt gesproken 

over de naastgelegen twee woonkavels. 

Cliënten merken op dat de betreffende 

woningen vallen onder het 

bestemmingsplan Buitengebied 

Middelharnis. Dat bestemmingsplan kent 

ten opzichte van het voorliggende 

ontwerpbestemmingsplan de nodige 

beperkende regels voor wat betreft 

bebouwingsbepalingen.  

 

In het voorgestelde 

ontwerpbestemmingsplan wordt in dat 

kader relatief veel vrijheid gegeven. 

Overigens wordt in paragraaf 3 wederom 

getracht het beeld te schetsen dat de 

zeven woningen aansluiten op de 

bestaande bebouwing van de Westplaat 

(regel 12: "in de naastgelegen woonwijk"). 

Zoals eerder aangegeven, is dit een 

onjuiste voorstelling van zaken. De keuze 

in paragraaf 3 sub 1. voor een menging 

van de vrijstaande woningtypen achten 

cliënten ongewenst vanuit het oogpunt de 

landschappelijke inpassing en samenhang 

met de zuiver agrarische omgeving. van de 

kavel. Onder 2. wordt in diezelfde 

paragraaf 3 gesteld dat de kozijnen 

voornamelijk van hout moeten zijn.  

 

Waarom wordt niet voorgeschreven dat 

alles van hout moet zijn? Dit komt volgens 

cliënten de eenheid met de andere 

woningen in het gebied ten goede.  

Verder zouden cliënten graag duidelijk 

omschreven wensen te zien wat precies 

bedoeld wordt met "voornamelijk". In de 

laatste regel sub 2 van paragraaf 3 wordt 

de mogelijkheid gegeven tot het incidenteel 

toepassing van andere materialen. 

Cliënten vragen zich af: Wat is 

"incidenteel"?: Bij hoeveel van de zeven 

woningen? Zij achten het omwille van de 

rechtszekerheid gewenst dit vooraf te 

preciseren.  

 

"Naast de twee belangrijkste 

randvoorwaarden zijn een aantal 

aanvullende randvoorwaarden en 

Het is de gemeente daarnaast 

onduidelijk waarom een menging 

van vrijstaande woningtypen niet 

mogelijk is. Reclamant geeft aan 

dat dit landschappelijk gezien 

onwenselijk is. De gemeente is 

echter van mening dat een 

menging wenselijk is omdat 

sprake is van een 

overgangsgebied. De locatie is 

uniek en unieke woningtypen zijn 

daarom wenselijk. Overigens doet 

dit niets af aan de beeldkwaliteit. 

De positionering van de 

bouwmassa, de daken, de gevels 

en erfafscheidingen zijn alle 

opgenomen in het 

beeldkwaliteitplan. Ook is een 

zogenoemde voorwaardelijke 

bepaling opgenomen (artikel 

11.4.2). In dit artikel is bepaald 

dat de gebouwen in ieder geval 

landschappelijk moeten worden 

ingepast, conform het 

beeldkwaliteitplan. 

 

Het voorschrijven dat alles van 

hout moet zijn, is de gemeente 

inziens niet nodig om eenheid te 

creëren met de omgeving.  Het 

toepassen van hout dient 

overigens ook altijd 

bovengeschikt te zijn. Slechts 

incidenteel, zoals in het 

beeldkwaliteitplan is opgenomen, 

is sprake van een ondergeschikt 

accent van andere materialen.  

 

De term voornamelijk ziet dan ook 

vooral op het bovengeschikte. 

Niet overal dient houdt te worden 

toegepast, maar dus wel in 

bovengeschikte mate. Daarmee 

dient meer dan de helft van de 

kozijnen uit hout te bestaan. Het 

woord incidenteel daarentegen, 

ziet op een ondergeschikte 

toepassing van materialen. 

Minder van de helft van de zeven 
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aanwijzingen te benoemen", zo meldt de 

laatste alinea van paragraaf 3. Eén 

daarvan is: 

"Het parkeren vindt voornamelijk plaats op 

eigen erf. Waar nodig wordt geparkeerd 

langs de kant van de weg. In het 

straatbeeld domineert groen." 

Cliënten vragen zich af wanneer het nodig 

is dat er langs de weg wordt geparkeerd? 

Ook hier ontbreekt de noodzakelijke 

kwantificering. Wat is precies voornamelijk 

en onder welke omstandigheden moet er 

langs de kant van de weg geparkeerd 

worden? Wie beoordeelt dat trouwens en 

wanneer? Een en ander is allesbehalve 

duidelijk en roept naar de mening van 

cliënten bij verdere uitwerking van het plan 

de nodige vragen op. 

 

woningen mogen uit andere 

materialen bestaan. Overigens 

zijn de termen voornamelijk en 

incidenteel opgenomen om nog 

enige flexibiliteit mee te geven. 

De beeldkwaliteit is 

voorgeschreven, maar enige 

flexibiliteit is gewenst. 

 

Er dient te worden voldaan aan 

de parkeernormen zoals 

opgenomen in de CROW. In de 

regels wordt opgenomen dat in 

ieder geval moet worden voorzien 

in voldoende parkeergelegenheid 

in overeenstemming met de 

CROW. Het parkeren in openbaar 

gebied is gebruikelijk. In het 

openbare gebied wordt daarom 

ook ruimte gereserveerd voor 

langsparkeren. Indien deze 

parkeerplaatsen niet worden 

gerealiseerd ontstaat het risico 

dat ook in het openbaar gebied 

wordt geparkeerd, zonder dat 

daar ruimte voor is gereserveerd. 

Dit is een onwenselijke situatie.  

 

De beoordeling heeft plaats bij de 

aanvraag van de 

omgevingsvergunning. Voldaan 

moet worden aan de 

parkeernormering zoals in het 

CROW is opgenomen.  

n In de ter inzage liggende stukken wordt 

voortdurend gesproken over de "Ruimte 

voor Ruimte" regeling en daarmee wordt 

de indruk gewekt dat dit een nog altijd 

bestaande regeling is. Echter reeds bij het 

ter visie leggen van het 

ontwerpbestemmingsplan was deze 

regeling inmiddels opgegaan in de 

Verordening Ruimte 2014, vastgesteld 

door Provinciale Staten op 9 juli 2014, en 

thans terug te vinden in 2.2.1 Ruimtelijk 

kwaliteit onder "aanvullende ruimtelijke 

maatregelen". Alleen in de inleiding van de 

Nota van beantwoording en overleg 

alsmede in paragraaf 3.1.2 van de 

Hoewel in de toelichting 

meermaals over de ruimte voor 

ruimte regeling wordt gesproken, 

is deze regeling inderdaad niet 

meer van toepassing. Echter, in 

plaats daar van is in de nieuwe 

Verordening Ruimte een nieuwe 

regeling opgenomen, materieel 

gelijk aan de voormalige ruimte 

voor ruimte regeling. Deze nieuwe 

regeling is overigens ook al 

opgenomen in het ter inzage 

gelegde 

ontwerpbestemmingsplan en is 

meerdere malen beschreven. 

Daar waar van 

toepassing 

wordt de  

toelichting 

geactualiseerd 

op de nieuwe 

Verordening 

Ruimte. 

Paragraaf 2.2 

van de 

toelichting wordt 

aangepast. 

Onder d en e 

worden de 

woorden ‘te 
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Toelichting op het 

ontwerpbestemmingsplan wordt 

gerefereerd aan deze nieuwe verordening 

en de vernieuwde terminologie. De 

uitgebreide motivering van de toepassing 

en de uitleg van de regeling op pagina 31 

van de Toelichting op het 

ontwerpbestemmingsplan ten faveure van 

de locatie Prutweg is derhalve komen te 

vervallen, aldus cliënten. Een en ander is 

vervangen door begrippen als verbetering 

van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse (zie 

bijvoorbeeld pagina 23 Nota van 

beantwoording). De opmerking op pagina 

31 dat: 

 

waar sprake is van de bouw van 

aanzienlijke aantallen 

compensatiewoningen worden gezocht 

naar locaties aansluitend aan de woonkern 

of andere bebouwingsclusters zoals 

lintbebouwing 

 

is bijvoorbeeld niet meer terug opgenomen 

in de Verordening Ruimte 2014 nog in de 

onderliggende documenten VRM. Ook op 

dit punt schetst de Toelichting (weer) een 

onjuist beeld. 

 

Paragraaf 2.2 van de toelichting 

gaat verder in op deze nieuwe 

regeling. Daarnaast is ook 

getoetst aan de oude regeling. 

Ook deze is in paragraaf 2.2 van 

de toelichting opgenomen.  

 

Reclamanten hebben gelijk als 

het gaat om de verantwoording 

betreffende de locatie aan de 

Prutweg. Deze is ‘deels’ getoetst 

aan de oude regeling zoals deze 

in de ‘oude’ Verordening Ruimte 

is opgenomen. Overigens gaat de 

nieuwe regeling ook uit van het 

verbeteren van de ruimtelijke 

kwaliteit, daar waar de oude 

ruimte voor ruimte regeling daar 

ook van uit ging.  

slopen’ 

verwijderd. 

o Cliënten zijn van mening dat de Ladder 

voor duurzame verstedelijking wél degelijk 

door de gemeente moet 

worden toegepast en gemotiveerd, en 

baseren zich daarbij op de volgende 

motivering. Bij de totstandkoming van de 

Visie Ruimte en Mobiliteit (hierna VRM) in 

de eerste helft van 2014 is uitgebreid 

stilgestaan bij deze Ladder. In de 

omvangrijke Nota van beantwoording is er 

zelfs een apart thema van gemaakt 

tezamen met de verstedelijkingsbegrenzing 

buiten BSD. Zie hiervoor pagina 15 e.v. 

van de Nota van beantwoording van 

22.04.14. Hierin gaat de provincie 

uitgebreid in op de motivering voor een 

(verplichte) toepassing van deze Ladder. 

De provincie hecht grote waarde aan deze 

toepassing en motiveert ook gedetailleerd 

waarom bij elke nieuwe ontwikkeling de 

Voor dit antwoord wordt verwezen 

naar het antwoord onder j. 

- 
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Ladder door een gemeente moet worden 

toegepast.  

 

"De gemeente heeft het initiatief bij 

locatiekeuze. Toepassing van de ladder is 

daarbij wettelijk verplicht"  

 

(op grond van de Bro). In het Programma 

Ruimte spreekt men bij onderdeel 2.2.1 

e.e.a. in nog duidelijkere bewoording uit. In 

deze paragraaf valt namelijk te lezen:  

 

"Indien een gemeente een ruimtelijke 

ontwikkeling wil realiseren, wordt de 

Ladder voor duurzame verstedelijking 

doorlopen". 

 

De voorgestelde ontwikkelingen in dit 

ontwerpbestemmingsplan zijn te definiëren 

als een dergelijke ruimtelijke ontwikkeling, 

aldus cliënten. Van gemeentewege wordt 

echter gewezen op de Handreiking vanuit 

het ministerie, maar dit document heeft 

volgens cliënten géén wettelijke status. Het 

is immers slechts een "handreiking" en een 

"groeidocument". Het onderscheid tussen 

al of geen stedelijke ontwikkeling is hierbij 

losgelaten zoals hierboven reeds 

aangegeven is en daarom is de provincie 

Zuid-Holland hierover heel duidelijk: 

toepassen! De Nota van beantwoording is 

te vinden via onderstaande link: 

https://structuurvisiezh.pleio.nl/groups/profil

e/24266152/ter-inzage 

p Een ander punt dat cliënten signaleren is 

het feit dat kennelijk getracht wordt de 

zogenaamde 3 hectare ontwikkeling buiten 

BSD te ontlopen. In de Visie Ruimte en 

Mobiliteit (bijvoorbeeld in het hierboven 

genoemde Programma Ruimte 2.2.1, wordt 

uitgebreid stilgestaan bij stedelijke 

ontwikkelingen buiten BSD groter dan 3 

hectare.  

Op grond hiervan moeten alle nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen die voldoen aan 

deze voorwaarden opgenomen zijn in het 

Programma Ruimte en heeft "PS het 

eindoordeel", aldus de laatste regel van 

pagina 17 Nota van beantwoording. In het 

Voor dit antwoord wordt verwezen 

naar het antwoord onder b. Ook is 

sprake van een ontwikkeling die 

minder groot is dan 3 hectare. 

Ook is in overeenstemming met 

de woonvisie 2014-2020 behoefte 

aan vrijstaande woningen. In de 

woonvisie is opgenomen dat de 

vraag naar duurdere woningen 

ongeveer 5% van de totale 

behoefte bedraagt.  (zie pagina 

22 van de woonvisie 2014-2020). 

Voorgenomen ontwikkeling van 

zeven vrijstaande woningen past 

binnen dat percentage. 

- 
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Programma is een locatiekaart opgenomen 

met de toegewezen en opgenomen 

locaties groter dan 3 hectare. 

 

Deze detailinformatie is van belang om de 

recente ontwikkelingen rond de kavel aan 

de Prutweg in de Everdinapolder te 

verduidelijken. Zoals eerder vermeid, is op 

16 december 2014 door het college 

besloten in te stemmen met fase 2 en 3. 

Dit werd nog eens herhaald door de 

wethouder verantwoordelijk voor RO in de 

vergadering van uw raad van 18 december 

vorig jaar met de mededeling dat het 

college had toegestemd in woningbouw in 

de Everdinapolder door Estate Invest. 

 

Volgens raadpleging van de openbare 

registers van het Kadaster is de kavel aan 

de Prutweg 3.97 hectare groot. Daarmee 

valt de kavel in de zogenaamde "maat van 

3 hectare" en zou voor een verdere 

ruimtelijke ontwikkeling moeten zijn 

opgenomen in het Programma Ruimte. Dat 

is echter bij de totstandkoming van de 

Regionale Structuurvisie bewust 

achterwege gebleven. Dit na een proces 

van dat omschreven wordt als dat er 

"diepgaand is nagedacht'. Citaat uit de 

Nota van beantwoording: 

 

Enerzijds werd deze exercitie (van het 

diepgaand nadenken) ingegeven door het 

voortdurende restrictieve beleid van de 

provincie, die de regio overigens er niet 

van weerhouden heeft om op evenwichtige 

schaal toch uitbreidingslocaties te beogen. 

Anderzijds wordt dit ingegeven door de 

wens van de regio om slechts te bouwen 

op de meest kansrijke locaties, 

 

Natuurlijk is het altijd mogelijk dat uw raad 

anders is gaan denken over een eventuele 

ruimtelijke ontwikkeling met betrekking tot 

deze locatie, maar die keuze moet dan wel 

gemotiveerd worden en er dient 

zorggedragen te worden voor opname in 

het Programma Ruimte. Deze acties zijn, 

zo menen cliënten, tot nu toe achterwege 
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gebleven. 

 

q Buiten de waterberging om is geen sprake 

van enige natuurlijke en agrarische 

compensatie, terwijl er toch sprake is van 

een Ruimte voor Ruimte project. Enige 

motivering waarom die compensatie 

ontbreekt, is niet gegeven, aldus cliënten. 

 

Het toepassen van natuurlijke en 

agrarische compensatie is niet 

nodig. De ruimte voor ruimte 

regeling zoals die op dit moment 

is opgenomen in de Verordening 

Ruimte ziet op 

kwaliteitsverbetering (zie 

paragraaf 2.2.1 van de 

Verordening Ruimte) en heeft 

geen voorwaarden gesteld 

omtrent natuurlijke en agrarische 

compensatie. Bij deze 

ontwikkeling is sprake van 

‘aanpassen’(paragraaf 2.2.1 

onder c). De ontwikkeling zoals 

deze is voorzien doet aan de 

voorwaarden zoals opgenomen.  

 

Overigens wordt op de 

saneringslocaties bebouwing niet 

meer toegestaan. 

 

- 

r Uit de ter inzage liggende bescheiden blijkt 

cliënten niet of de provincie voorliggend 

ontwerpbestemmingsplan inmiddels heeft 

beoordeeld en aan het provinciaal beleid 

(zoals de Visie Ruimte en Mobiliteit) heeft 

getoetst. Cliënten verzoeken u hierover 

duidelijkheid te verschaffen. 

Zoals blijkt uit de ingediende 

zienswijzen, heeft ook de 

provincie Zuid-Holland een 

zienswijze ingediend (zie 

zienswijze nummer 10. Uit deze 

zienswijze blijkt dat de provincie 

enkel een zienswijze heeft 

ingediend tegen de locatie aan de 

Heerenweg te Oude-Tonge. 

Overigens is de provincie 

inmiddels ook akkoord met de 

ontwikkeling ter plaatse, mits een 

voorwaardelijke bepaling in de 

regels wordt opgenomen die 

waarborgt dat een 

natuurvriendelijke oever wordt 

gerealiseerd. 

Door een zienswijze in te dienen 

op één locatie , heeft de provincie 

indirect aangegeven akkoord te 

zijn met overige ontwikkelingen. 

  

- 

s Tevens signaleren cliënten afwijkingen in 

het aantal m2 kavelgrootte zoals 

aangegeven in de Toelichting én de 

De oppervlakte zoals deze op dit 

moment op de website van Estate 

Invest zijn weergegeven, zijn de 

Nummer 4 

onder paragraaf 

5.3 van de 
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kavelgrootte die op website van Estate 

Invest staat vermeld. Het plangebied omvat 

volgens pagina 53 van de Toelichting een 

gebied van circa 8.550 m
2
. Echter, op de 

site van de projectontwikkelaar 

(http://www.estateinvest.nl/te-koop/109) is 

er sprake van 10.010 m
2
 als alle aldaar 

aangeboden kaveloppervlakten bij elkaar 

worden opgeteld: 

Kavel 1: ca. 1.250 m
2
 

Kavel 2: ca. 1.160 m
2
 

Kavel 3: ca. 1.270 m
2
 

Kavel 4: ca. 1.420 m
2
 

Kavel 5: ca. 1.950 m
2
 

Kavel 6: ca. 1.680 m
2
 

Kavel 7: ca. 1.280 m
2
 

 

Cliënten verzoeken u ook over dit aspect 

duidelijkheid te geven, zeker als 

meegenomen wordt dat de 

kavelgrootte bepalend is voor de 

compensatie van de waterberging. 

 

correcte kavelgroottes. Deze 

omissie wordt hersteld in de 

toelichting. Het totaal oppervlak 

bedraagt daarmee 9.940 m
2
. 

Uiteraard zal ook de 

waterparagraaf hier op worden 

aangepast. Zoals blijkt uit de 

toelichting dient minimaal 10% 

van dat oppervlak te worden 

gecompenseerd. Dat betekent dat 

in totaal 994 m
2
 aan oppervlakte 

water binnen het plangebied moet 

worden gerealiseerd of binnen 

hetzelfde peilgebied. Met het 

realiseren van 1.686 m
2
 aan 

oppervlaktewater wordt nog 

steeds ruimschoots voldaan aan 

de waterbergingseis.  

toelichting wordt 

aangepast. De 

juiste 

oppervlaktes 

worden 

overgenomen, 

in overeenstem-

ming met de 

gegevens zoals 

deze op website 

van Estate 

Invest zijn 

weergegeven. 

t Ook verzoeken cliënten u om duidelijkheid 

te verschaffen over de vraag of 

erfscheidingen in de vorm van beplanting 

nu wel of niet bindend zijn. 

Op pagina 1 van paragraaf 4 van de 

beeldkwaliteitparagraaf staat namelijk: 

 

De erfafscheidingen dienen zoveel 

mogelijk met beplanting te worden 

gerealiseerd. Dit wordt gestimuleerd door 

de positionering van de woning op de 

kavels. Erfafscheidingen in de vorm van 

een combinatie van een constructie en 

begroeiing zijn denkbaar. 

 

De Toelichting van het 

ontwerpbestemmingsplan vermeldt echter 

op pagina 11: 

Voorts dient via een overeenkomst te 

worden afgedwongen dat erfafscheidingen 

in de vorm van beplanting worden 

gerealiseerd. Kennelijk is er geen sprake 

van planologische afdwingbaarheid, maar 

dit zou volgens cliënten nu juist wel het 

geval moeten zijn gelet op het landelijk 

karakter van het gebied. 

Voor dit antwoord verwijzen wij u 

deels naar het antwoord onder m. 

Ook is een zogenoemde 

voorwaardelijke bepaling 

opgenomen (artikel 11.4.2). In dit 

artikel is bepaald dat de 

ontwikkeling in ieder geval 

landschappelijk moeten worden 

ingepast, conform het 

beeldkwaliteitplan. Dat betekent 

ook dat groene hagen moeten 

worden gerealiseerd omdat 

anders niet is voldaan aan het 

beeldkwaliteitplan. 

 

- 
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u In voorliggend ontwerpbestemmingsplan 

wordt geen maximum gesteld aan de nok-

/bouwhoogte en/of hellingshoek. Vanuit 

landschappelijk oogpunt gezien, achten 

cliënten die wel zeer wenselijk, zodat al te 

hoge bouwwerken worden voorkomen. 

 

De gemeente hanteert bij het 

opstellen van 

bestemmingsplannen een 

gemeentelijke standaard. Dat 

betekent dat niet wordt gewerkt 

met maximale bouwhoogtes en 

hellingshoeken. In plaats daarvan 

is een maximum toegestane 

inhoud opgenomen. In dit 

voorliggend geval bedraagt de 

maximum inhoud 750 m
3
. De 

voetprint van het gebouw bepaalt 

vervolgens hoe hoog het gebouw 

mag worden en welke 

hellingshoek maximaal is 

toegestaan. De maximum 

goothoogte al wel is vastgelegd.  

 

Ook is een zogenoemde 

voorwaardelijke bepaling 

opgenomen (artikel 11.4.2). In dit 

artikel is bepaald dat de 

gebouwen in ieder geval 

landschappelijk moeten worden 

ingepast, conform het 

beeldkwaliteitplan. 

 

- 

v Voorts zijn cliënten van mening dat 

alternatieve locaties, zoals de voormalige 

gemeentewerf in Middelharnis 

of de Noordrand Middelharnis, niet dan wel 

onvoldoende zijn onderzocht. Indien de 

voorgestane ontwikkelingen 

daar zouden plaatsvinden, blijft het 

agrarisch gebied bij de Prutweg gespaard 

en het groene karakter van het gebied 

behouden, aldus cliënten.  

 

Voor de door reclamant 

genoemde voormalige 

gemeentewerf zijn al plannen in 

ontwikkeling. Bovendien is deze 

locatie ook helemaal niet geschikt 

voor een woonmilieu met ruime 

kavels in een landelijke omgeving. 

Deze locatie komt daarmee 

sowieso niet in aanmerking. 

Daarnaast zijn ook al ideeën 

aanwezig voor de ontwikkeling 

van de Noordrand van 

Middelharnis. Overigens bevindt 

deze locatie zich ook buiten het 

BSD.  

- 

w Cliënten constateren onzorgvuldigheid in 

c.q. onduidelijkheid over het aantal 

woningen en locaties. 

In de inleiding van de 

Beeldkwaliteitparagraaf staat: 

 

Deze beeldkwaliteitparagraaf is onderdeel 

Reclamant heeft gelijk dat de 

aantallen zoals genoemd in de 

toelichting en het 

beeldkwaliteitplan niet gelijk zijn. 

De getallen zoals opgenomen in 

de toelichting zijn correct. Het 

beeldkwaliteitplan zal hier op 

Het 

beeldkwaliteit-

plan wordt 

aangepast. De 

juiste 

woningaantallen 

worden 
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van het bestemmingsplan 'Ruimte voor 

ruimte' dat voor 7 b-locaties op Goeree-

Overflakkee een nieuwe 

bestemmingsregeling geeft. Het 

bestemmingsplan voorziet in de sloop van 

bestaande (agrarische bedrijfs)gebouwen 

en de bouw van 11 nieuwe woningen, 

waarvan 8 woningen door toepassing van 

de ruimte voor ruimte regeling van de 

provincie Zuid-Holland. 

Echter, pagina 1 van voorliggend 

ontwerpbestemmingsplan meldt: 

 

Concreet bestaat het voornemen om op 9 

locaties in de gemeente Goeree-

Overflakkee (agrarische bedrijfs) 

gebouwen te slopen en daarvoor in de 

plaats in totaal 13 woningen terug te 

bouwen. Het slopen van de (agrarische 

bedrijfs) gebouwen en het bouwen van 10 

woningen is etc…   

 

Bij cliënten rijst de vraag "Welke getallen 

zijn nu juist?" 

 

worden aangepast.   opgenomen, net 

als het juiste 

aantal locaties. 

x Cliënt merkt voorts op dat in de 

beantwoording van zijn inspraakreactie niet 

is ingegaan op diverse door hem 

aangegeven opmerkingen, zoals het 

ontbreken van een motivering van de 

toepassing van de Ruimte voor Ruimte-

regeling op de locatie Prutweg, en het 

excessief en disproportioneel gebruik van 

de regeling Ruimte voor Ruimte.  

 

Cliënt verzoekt u alsnog tot beantwoording 

van die in de inspraakreactie aan gegeven 

aspecten over te gaan. 

  

Zoals uit voorgaande 

beantwoording van deze 

zienswijze al blijkt, is deze vraag 

reeds beantwoord. De reactie was 

overigens wel al meegenomen bij 

het opstellen van het 

ontwerpbestemmingsplan. Door 

een omissie is dit enkel niet in de 

Nota inspraak en overleg 

opgenomen. 

- 

y Voorts zetten cliënten vraagtekens bij de 

rol en objectiviteit van stedenbouwkundig 

adviesbureau KuiperCompagnons in 

voorliggend plan. Enerzijds heeft dit bureau 

de beeldkwaliteitparagraaf opgesteld in 

opdracht van Estate Invest om vervolgens 

als adviseur ingehuurd te worden door uw 

gemeente om voorliggend 

bestemmingsplan op te stellen en de eigen 

beeldkwaliteitparagraaf te beoordelen. 

Het opstellen van een 

beeldkwaliteitplan staat los van 

een bestemmingsplan. Daarnaast 

zijn in het bestemmingsplan de 

eisen opgenomen die 

planologisch zijn vast te leggen. 

Het opstellen van zowel het 

beeldkwaliteitplan en het 

bestemmingsplan hebben in 

overeenstemming met de 

- 
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Derhalve een slager die zijn eigen vlees 

keurt. Voornoemd stedenbouwkundig 

bureau was al jaren min of meer de vaste 

adviseur van de voormalige gemeente 

Middelharnis. Nu is het door uw gemeente 

ingehuurd voor dit project. Tegelijkertijd 

levert dit bureau óók advies aan Estate 

Invest voor ditzelfde project. Kuiper 

Compagnons levert namelijk in opdracht 

van Estate Invest de 

beeldkwaliteitparagraaf aan.  

 

Op de cover van de 

beeldkwaliteitparagraaf in de versie van 

25.04.14 staat nog duidelijk vermeld dat 

het door KuiperCompagnons is uitgevoerd 

in opdracht van Estate Invest. In de versie 

van 10.12.14 is dit er kennelijk maar vanaf 

gehaald! Dit terwijl de Toelichting, Nota 

voor inspraak en overleg en andere 

bijlagen weer voor de gemeente opgesteld 

zijn.  

 

Met andere woorden: KuiperCompagnons 

stelt een beeldkwaliteitparagraaf op voor 

een projectontwikkelaar en moet 

vervolgens in opdracht van de overheid 

diezelfde beeldkwaliteitparagraaf zelf gaan 

beoordelen. Het adviesbureau heeft 

kennelijk twee petten op! Op grond van het 

vorenstaande concluderen cliënten dan 

ook dat enige verificatie door een 

"onafhankelijke" derde van voorliggend 

ontwerpbestemmingsplan volledig 

ontbreekt. 

 

gemeente plaatsgehad.  

z De beoogde planologische ontwikkelingen 

zullen naar verwachting een negatieve 

invloed hebben op de waarde van de 

onroerende zaken van cliënten. Zij 

behouden zich dan ook alle rechten voor 

om eventueel te zijner tijd een aanvraag 

om tegemoetkoming in de schade bij het 

college in te dienen. 

 

Indien reclamant van mening is 

dat er als gevolg van de 

realisering van de woningen 

sprake is van een negatieve 

invloed op onroerende zaken, dan 

kan een planschadeclaim worden 

ingediend, teneinde een 

vergoeding van mogelijke 

waardevermindering van de 

onroerende zaken te ontvangen. 

 

- 

aa Tenslotte zetten cliënten vraagtekens bij de 

economische haalbaarheid van het plan. 

Bij de economische haalbaarheid 

gaat het er om of het plan is uit te 

- 
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Nergens in de ter inzage liggende 

bescheiden hebben cliënten een 

onderbouwing kunnen vinden of de 

voorgestane ruimtelijke ontwikkeling (de 

bouw van zeven woningen in voorliggend 

ontwerpbestemmingsplan en straks nog 

eens vijf in de tweede fase, nog gevolgd 

door fase 3) voor wat betreft de prijsklasse 

wel voorziet in een actuele behoefte. Een 

door cliënten gedane rondvraag bij de 

makelaars in Middelharnis leert dat het 

aantal woningen van deze prijsklasse dat 

in Middelharnis en Sommelsdijk in 2014 is 

verkocht, slechts op één hand te tellen is.  

 

Hoewel de woningmarkt ook op Goeree-

Overflakkee enige tekenen van herstel laat 

zien, is dit zeker niet het geval voor de 

vrijstaande woningen in Middelharnis-

Sommelsdijk!  

 

Er staan in beide plaatsen grote aantallen 

van deze woningtypes te koop. 

Omwonenden vrezen dan ook dat door de 

komst van de beoogde 7 woningen (en 

later nog meer) de woningmarkt zeer 

negatief beïnvloed wordt. Nog los van de 

vraag of er behoefte bestaat aan dit soort 

aantallen (fase 1+2+3) woningen op dit 

type kavels, is niet aangetoond dat er in de 

beoogde prijsklasse überhaupt een markt 

is op voornoemd eiland. Bovendien heeft 

dezelfde ontwikkelaar ook nog eens de 

nodige landgoederen c.q. andere 

ontwikkellocaties in de aanbieding. Ook is 

nergens de vraag beantwoord of het 

voorgestane project wel in lijn ligt met de 

ontwikkelingen in de woningmarkt op 

Goeree-Overflakkee. 

 

Verder bestaat bij omwonenden, 

waaronder cliënten, de ernstige vrees voor 

een herhaling van het project Groene 

Zoom. In dit project - aan de rand van 

Sommelsdijk nabij de N 215 - werden ook 

eerst tien met voorliggende plan 

vergelijkbare grote kavels in dezelfde 

prijsklasse aangeboden. Gezien de 

ontwikkelingen op de woningmarkt naar de 

voeren. De zienswijze gaat vooral 

over de behoefte naar het plan. 

Onder 1j is dit al onderbouwd.  

 

Daarnaast beweert reclamant dat 

er geen vraag is naar de 

woningen en dat de ontwikkeling 

leidt tot een negatieve 

beïnvloeding van de woningmarkt.  

Van belang is dat aangetoond 

wordt dat er behoefte is. Wat de 

gevolgen zijn voor de 

woningmarkt is ruimtelijk niet 

relevant. Daarbij zijn de 

beweringen van reclamant niet 

onderbouwd. Ook is het 

onwaarschijnlijk dat een plan met 

slechts zeven woningen grote 

invloed heeft op de woningmarkt 

in een dorp met 15.000 inwoners. 

Het feit dat 4 van 7 kavels al zijn 

verkocht, nog voordat er een 

vastgesteld bestemmingsplan is, 

weerspreekt de bewering van 

reclamant. 
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vraag van dit soort kavels, werd er te 

weinig verkocht zodat het plan al reeds na 

een jaar moest worden heringericht 

(herverkaveling). In voorliggend 

ontwerpbestemmingsplan wordt een beeld 

geschetst van weinig woningen op grote 

kavels, maar wat als de verwachte verkoop 

niet wordt gerealiseerd?  

 

Zeker nu er na de besluitvorming van het 

college in december vorig jaar nog sowieso 

vijf soortgelijke grote kavels op stapel 

staan in fase 2 aan de Prutweg. Welke 

garantie wordt omwonenden geboden dat 

niet na de vaststelling van voorliggend 

ontwerpbestemmingsplan wordt 

overgegaan tot een aanpassing en 

herverkaveling plaatsvindt zoals dat is 

geschied bij het project de Groene Zoom?  

Het argument dat gekozen is voor grote, 

ruime bouwkavels, het zo min mogelijk 

beïnvloeden van het landschap, komt dan 

wel erg onder druk te staan. Herhaling van 

geschetste, onwenselijk geachte, 

planologische ontwikkelingen à la Groene 

Zoom dient volgens cliënten voorkomen te 

worden door in voorliggend plan extra 

voorwaarden op te nemen. Dit is niet 

geschied.  

 

Tenslotte vragen cliënten zich af - mede 

gelet op de huidige economische crisis of 

de beoogde plannen economisch wel 

uitvoerbaar zijn. Van enige overeenkomst 

tussen gemeente en projectontwikkelaar 

die ter inzage is gelegd, is cliënten niet 

gebleken. Namens cliënten verzoek ik u 

deze zienswijze bij uw besluitvorming te 

betrekken, af te zien van vaststelling van 

voorliggend bestemmings- en 

beeldkwaliteitsplan en cliënten en 

ondergetekende van de toekomstige 

ontwikkelingen op de hoogte te houden.  

 

 Zienswijze 10  Beantwoording gemeente Aanpassing 

a In de plantoelichting wordt diverse malen 

verwezen naar de ruimte voor ruimte 

regeling, als opgenomen in de 

Verordening Ruimte van de provincie 

Hoewel in de toelichting 

meermaals over de ruimte voor 

ruimte regeling wordt gesproken, 

is deze regeling inderdaad niet 

Daar waar van 

toepassing 

wordt de  

toelichting 
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Zuid-Holland. De verordening die sinds 1 

augustus 2014 in werking is kent echter 

geen ruimte voor ruimte regeling. Ik 

verzoek u dan ook de plantoelichting in 

overeenstemming te brengen met de 

VRM en de verordening. 

 

meer van toepassing. Echter, in 

plaats daar van is in de nieuwe 

Verordening Ruimte een nieuwe 

regeling opgenomen, materieel 

gelijk aan de voormalige ruimte 

voor ruimte regeling. Deze nieuwe 

regeling is overigens ook al 

opgenomen in het ter inzage 

gelegde 

ontwerpbestemmingsplan en is 

meerdere malen beschreven. 

Paragraaf 2.2 van de toelichting 

gaat verder in op deze nieuwe 

regeling. Daarnaast is ook 

getoetst aan de oude regeling. 

Ook deze is in paragraaf 2.2 van 

de toelichting opgenomen.  

  

geactualiseerd 

op de nieuwe 

Verordening 

Ruimte.  

b Op de planlocatie 11 (Heerenweg, Oude 

Tonge) wordt de realisatie van een 

woning mogelijk gemaakt in een agrarisch 

gebied zonder bebouwing.  

 

Door uw gemeente wordt gesteld dat het 

plan voldoet aan de verordening, omdat er 

sprake is van verplaatsing van een niet 

agrarische (woon)bebouwing naar een 

nieuwe locatie buiten Bestaand Stads- en 

Dorpsgebied (BSD) en per saldo de 

ruimtelijke kwaliteit verbetert doordat de 

bebouwing en de verharding op 

planlocatie 10 worden verwijderd. 

 

Wij vinden de nu gekozen locatie niet 

passen in de doelstellingen en richtpunten 

van de kwaliteitskaart van de VRM. De 

ruimtelijke ontwikkeling past onzes inziens 

qua aard niet binnen het gebied. Met 

andere woorden. er is bij deze 

ontwikkeling sprake van aanpassen in de 

zin van art. 2.2.1 "Ruimtelijke kwaliteit" 

van de verordening. De ontwikkeling is 

strijdig met het richtpunt: "Bebouwing (in 

het zeekleipolderlandschap) concentreert 

zich in of nabij compacte kernen, niet in 

het open middengebied van de polders". 

De ontwikkeling kan uitsluitend worden 

toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per 

saldo tenminste gelijk blijft door:  

In het ontwerpbestemmingsplan 

Ruimte voor Ruimte is de locatie 

Heerenweg opgenomen waarbij 

de bestemming Wonen (W-1) van 

toepassing is. Het bijbehorende 

bestemmingsvlak is dusdanig 

gepositioneerd dat dit niet binnen 

de aanwezige EHS valt. Het 

ontwerpbestemmingsplan Ruimte 

voor Ruimte staat het toe dat op 

deze locatie één vrijstaande 

woning kan worden gerealiseerd 

met een maximale inhoud van 

750 m
3
. Hierbij wordt rekening 

gehouden met de ruimtelijke 

kwaliteit ter plaatse. Een 

natuurvriendelijke oever en extra 

waterberging wordt gerealiseerd. 

Hierdoor ontstaat een extra 

versterking van de EHS en de 

krekenstructuur. Een 

natuurvriendelijke oever en/of 

extra waterberging is op dit 

moment nog niet aanwezig. De 

aanleg van een natuurvriendelijke 

oever en/of waterberging past ook 

geheel in de lijn welke reeds door 

het Waterschap Hollandse Delta 

is ingezet in dit gebied.  

 

Door de realisatie wordt op deze 

Om de aanleg 

van een 

natuurvriendel

ijke oever 

mogelijk te 

maken, wordt 

de 

verbeelding 

aangepast. De 

bestemming 

‘Natuur’ wordt 

toegevoegd, 

overeenkomsti

g de 

aanwezige 

ecologische 

verbindingsoz

ne. Ook de 

gebiedsaandui

ding 

milieuzone - 

ecologische 

verbindingszo

ne wordt in de 

regels 

opgenomen, 

overeenkomsti

g het 

bestemmingsp

lan 

‘Buitengebied 
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- een zorgvuldige inbedding van de 

ontwikkeling in de omgeving, rekening 

houdend met de relevante richtpunten en 

- het zo nodig treffen van aanvullende 

ruimtelijke maatregelen zoals bedoeld in 

het derde lid van artikel 2.2.1. 

 

In dit geval is per saldo sprake van verlies 

aan ruimtelijke kwaliteit. Hoewel op de 

locatie waar bebouwing en verharding 

wordt verwijderd sprake zal zijn van enige 

kwaliteitsverbetering, is de nieuwe 

ontwikkeling in strijd met het voornoemde 

richtpunt. Het betreft hier een locatie 

middenin de open polder, die ongewenst 

is als bouwlocatie. Dit gegeven is ter 

plekke niet te compenseren of verbeteren 

door een zorgvuldige inbedding of 

aanvullende maatregelen, zodat met de 

nieuwe ontwikkeling de ruimtelijke 

kwaliteit onevenredig zou verslechteren.  

 

Onzes inziens zijn in de diverse dorpen op 

Goeree-Overflakkee alternatieve locaties 

te vinden voor een nieuwe woning, die 

niet in strijd zijn met de VRM en de 

verordening. Daarmee kan aantasting van 

de ruimtelijke kwaliteit op planlocatie 11 

voorkomen worden. 

locatie ook aangesloten op het 

gebiedsprofiel voor Goeree-

Overflakkee. In dat gebiedsprofiel 

staat het volgende vermeld:  

“Ontwikkelingen dragen bij aan 

het contrast tussen de 

regelmatige patronen in de polder 

en de (verkaveling rond) de 

kronkelige kreken”.  

 

Tevens wordt er bij de paragraaf 

omtrent “ Water als 

structuurdrager” de volgende 

ambitie uitgesproken: “Versterken 

van de ecologische betekenis van 

kreken door het realiseren van 

ontbrekende schakels 

(voormalige kreeklopen) en de 

aanleg van natuurlijke oevers”.  

 

Hiermee wordt ook aangesloten 

op de ambitiekaart van het 

provinciale natuurbeheerplan 

waarin deze locatie staat vermeld 

als nog te ontwikkelen natuur. 

Gezien het feit dat de kaarten van 

het provinciale natuurbeheerplan 

ter plaatse van de Grote Kreek 

(alwaar deze reeds wel als natuur 

zijn aangeduid) de natuurtypen 

N12.02 (zijnde Kruiden- en 

faunarijk grasland) alsmede 

N04.02 (zijnde Zoete plas), sluit 

de realisatie van 

natuurvriendelijke oevers en 

waterberging bij de planlocatie  

Heerenweg hier volledig op aan.  

 

Het is overigens ook niet 

ongebruikelijk dat locatie 

vergelijkbaar met de locatie van 

voorgenomen ontwikkeling zijn 

bebouwd. De locatie bevindt zich 

op een kruising van een kreek 

met een ontsluitingsweg.  In de 

nabije omgeving zijn meerdere 

van dergelijke woningen 

gerealiseerd. 

 

Oostflakkee’. 

De 

woonbestemm

ing wordt 

beperkt naar 

het westen. 

Daarnaast 

worden de 

regels 

aangepast 

voor de 

bestemming 

‘Wonen’. Een 

voorwaardelijk

e verplichting 

wordt 

opgenomen. 

Deze 

verplichting 

regelt dat 

indien een 

woning wordt 

gebouwd aan 

de 

Heerenweg, in 

ieder geval 

ook een 

natuurvriendel

ijke oever 

moet worden 

gerealiseerd. 
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Tot slot dient ook het grotere 

geheel te worden beschouwd. Het 

ontwerpbestemmingsplan omvat 

een elftal locatie waarbij er op 

Goeree-Overflakkee in totaal 

12.128 m
2
 aan detonerende 

opstallen worden 

gesloopt en op één locatie tevens 

intensieve veehouderij wordt 

wegbestemd. Hierbij geldt voorts 

dat er op de saneringslocaties 

(indien er geen compensatie ter 

plaatse wordt gerealiseerd) geen 

bebouwing meer is toegestaan en 

in een aantal gevallen wordt 

bestemd als ‘Agrarisch met 

waarden’ of ‘Natuur’. Hierdoor is 

de openheid van het landschap 

meer gewaarborgd. De sloop van 

12.128 m
2
 landschap ontsierende 

opstallen en het wegbestemmen 

van intensieve veehouderij leidt 

tot een significante verbetering 

van de ruimtelijke kwaliteit op 

Goeree-Overflakkee en tevens 

een milieuhygiënische 

kwaliteitsverbetering. 
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Hoofdstuk 4. Staat van wijziging  

 

De ingekomen zienswijzen zijn aanleiding geweest het bestemmingsplan op een aantal onderdelen 

aan te passen. Deze aanpassing zijn hieronder aangegeven.  

 

AANPASSINGEN NAAR AANLEIDING VAN ZIENSWIJZEN 

 

Toelichting 

 

1. Het plangebied van de Heerenweg in Oude-Tonge wordt gewijzigd. Alle afbeeldingen in de 

toelichting worden hier op aangepast. 

 

2. Paragraaf 2.2 van de toelichting wordt aangepast. Verwezen is naar een oudere regeling van de 

ruimte voor ruimte-regeling. In de aangepaste toelichting wordt de regeling opgenomen zoals deze 

van toepassing was, voordat de nieuwe Verordening Ruimte in werking trad. Onder d en e worden 

de woorden ‘te slopen’ verwijderd. 
 

3. Paragraaf 2.4 van de toelichting wordt aangepast. De samenhang tussen saneringslocaties en 

nieuwbouwlocaties is toegevoegd in tabel 3. 

 

4. Paragraaf 2.4 van de toelichting wordt aangepast. De locaties die reeds gesaneerd zijn, worden  

geactualiseerd aan de feitelijke situatie. Wel zal ook de situatie zoals deze aanwezig was voor de 

sanering, worden beschreven.  

 

5. In de toelichting worden aan paragraaf 3.1.4 zowel de Woonvisie 2014-2014 als de Toekomstvisie 

toegevoegd. Daarnaast vindt toetsing plaats aan deze visies en wordt een conclusie opgenomen. 

 

6. Paragraaf 5.2.2 van de toelichting wordt aangepast. In plaats van dat naar de verordening Ruimte 

uit 2010 wordt verwezen, zal hier 2014 worden opgenomen. 
 

7. Onder paragraaf 5.3 wordt nummer 4 van de toelichting wordt aangepast. De juiste oppervlaktes 

worden overgenomen, in overeenstemming met de gegevens zoals deze op website van Estate 

Invest zijn weergegeven. 

 

8. De term beeldkwaliteitparagraaf wordt gewijzigd naar beeldkwaliteitplan, zowel in de toelichting als 

in de bijlage.  
 

9. Het beeldkwaliteitplan wordt aangepast. De juiste woningaantallen worden opgenomen, net als het 

juiste aantal locaties. Deze aantallen worden in overeenstemming gebracht met de toelichting. 
 

10. Op ondergeschikte onderdelen is het plan redactioneel aangepast en/of geactualiseerd. 

 

Regels 

 

11. In de bestemming ‘Wonen – 1’  wordt aan lid 11.4 (specifieke gebruiksregels) een voorwaardelijke 

verplichting opgenomen.  Deze voorwaardelijke verplichting luidt als volgt: 

 

11.4.3 Voorwaardelijke verplichting 

Het realiseren van de woning ter plaatse van het bestemmingsvlak aan de Heerenweg te Oude-

Tonge is alleen toegestaan indien een natuurvriendelijke oever wordt gerealiseerd passend in de 
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bestemming ‘Natuur’ en gebiedsaanduiding ‘milieuzone - ecologische verbindingszone’. De 

realisatie van de natuurvriendelijke oever moet uiterlijk binnen 6 maanden na het onherroepelijk 

worden van dit bestemmingsplan worden gestart en uiterlijk binnen 24 maanden na het 

onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan zijn aangelegd, overeenkomstig de eisen uit het 

provinciale Gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee - oktober 2012 (pagina 40) en dient vervolgens 

aldus in stand te worden gehouden. 

 

12. In de algemene bouwregels (artikel 16) komt lid 16.5 (Uitsluiting aanvullende werking van de 

bouwverordening) te vervallen.  

 

13. Aan algemene bouwregels (artikel 16) wordt een lid (Parkeren) toegevoegd. Dit lid komt als volgt te 

luiden: 

 

Bij het bouwen op grond van de bestemmingen genoemd in hoofdstuk 2 moet voorzien worden in 

voldoende parkeergelegenheid.  

 

14. Aan de algemene aanduidingsregels (artikel 18) wordt lid18.3 (milieuzone - ecologische 

verbindingszone) toegevoegd in overeenstemming met het bestemmingsplan ‘Buitengebied 

Oostflakkee’. Deze aanduidingsregel wordt opgenomen omdat het plangebied van de locatie aan 

de Heerenweg in Oude-Tonge wordt verruimd naar het zuiden. Het lid komt als volgt te luiden: 

 

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - ecologische verbindingszone' zijn de gronden mede 

aangewezen voor de verwezenlijking, het behoud en het beheer van een ecologische 

verbindingszone. 

 

Verbeelding 

 

15. Het plangebied aan de Heerenweg in Oude-Tonge wordt aangepast. Het bestemmingsvlak 

‘Wonen’ wordt beperkt en in het zuiden wordt de bestemming ‘Natuur’ toegevoegd en de 

gebiedsaanduiding ‘milieuzone – ecologische verbindingszone’. 
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Situatie ontwerpbestemmingsplan 

 

 

Situatie vast te stellen bestemmingsplan 
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Bestemmingsplan ‘Ruimte voor ruimte’ 
Regels 

vastgesteld, 23 april 2015 

Hoofdstuk 1  INLEIDENDE REGELS 

Artikel 1  Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan 

het bestemmingsplan Ruimte voor ruimte van de gemeente Goeree-Overflakkee.                                     

1.2  bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1924.BP10348-BP30 

met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen). 

1.3  aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

1.4  aanbouw 

een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw, door zijn constructie of afmetingen ondergeschikt aan 

het hoofdgebouw, als een toevoeging van een afzonderlijke ruimte, direct verbonden met en direct 

bereikbaar vanuit het hoofdgebouw. 

1.5  aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.6  agrarisch bedrijf 

een bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen 

en/of het houden van dieren; nader te onderscheiden in: 

a. akker- en vollegrondstuinbouw: de teelt van gewassen op open grond, met uitzondering van fruit-, 

sier- en bollenteelt en bosbouw; onder akker- en vollegrondstuinbouw wordt mede witlofteelt 

verstaan; 

b. grondgebonden veehouderij: het houden van melk- en ander vee geheel of nagenoeg geheel op 

open grond; 

c. glastuinbouw: de teelt van tuinbouwgewassen geheel of nagenoeg geheel met behulp van 

kassen; 

d. fruitteelt: de teelt van fruit op open grond; 

e. sierteelt: de teelt van siergewassen zonder gebruikmaking van kassen; 

f. bollenteelt: de teelt van bollen; 

g. bosbouw: de teelt van bomen vanwege de houtproductie; 

h. intensieve kwekerij: de teelt van planten, algen, vissen en ongewervelde dieren, zonder of 

nagenoeg zonder gebruik te maken van daglicht, met uitzondering van witlofteelt; 

i. intensieve veehouderij: het houden van slacht-, fok-, leg- of pelsdieren in gebouwen en geheel of 

nagenoeg geheel zonder weidegang, waarbij de teelt niet afhankelijk is van de agrarische grond 

als productiemiddel; 

j. paardenfokkerij: het houden van paarden ten behoeve van de fokkerij waaraan het africhten van 

en de handel in paarden ondergeschikt is; onder paardenfokkerij wordt niet verstaan 

paardenstalling, paardrijschool en manege. 
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Bestemmingsplan ‘Ruimte voor ruimte’ 
Regels 

vastgesteld, 23 april 2015 (gewijzigd n.a.v. uitspraak RvS 20 april 2016) 

1.7  ander bouwwerk 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde. 

1.8  bebouwing 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.9  bebouwingspercentage 

een op de verbeelding aangeven percentage, dat de grootte van het deel van het bouwvlak, 

aanduidingsvlak of bestemmingsvlak aangeeft, dat maximaal mag worden bebouwd door gebouwen 

en overkappingen.   

1.10  bed & breakfast 

het bieden van recreatief nachtverblijf, kortdurend, in de vorm van logies al dan niet met ontbijt, 

binnen oorspronkelijk voor een andere functies gebouwd (deel van een) hoofdgebouw, aanbouw en 

bijgebouw. 

1.11  bedrijf: 

elke onderneming of gedeelte van een onderneming, welke een organisatorisch zelfstandige eenheid 

vormt en als zodanig gericht is op de productie of de afzet van goederen of de verlening van diensten; 

organisatorisch zelfstandige eenheden als hier bedoeld, welke door of vanwege de overheid worden 

geleid, worden voor de toepassing van deze regels eveneens als bedrijf aangemerkt. 

1.12  bedrijfsmatige activiteiten (in of bij een woning) 

het bedrijfsmatig verlenen van diensten - geen detailhandel zijnde - en ambachtelijke bedrijvigheid 

geheel of overwegend door middel van handwerk, waarbij de aard en omvang van de 

bedrijfsactiviteiten zodanig is dat deze activiteiten in of bij een woning kunnen worden uitgeoefend en 

de activiteiten geen onevenredige afbreuk doen aan het woon- en leefmilieu in de directe omgeving.     

1.13  bedrijfswoning 

een woning die een functionele binding heeft met het bedrijf, de instelling of de inrichting, ten behoeve 

van beheer van en/of toezicht op het bedrijf, de instelling of de inrichting.        

1.14  beroepsmatige activiteiten (in of bij een woning) 

het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, medisch, juridisch, therapeutisch, 

kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen beroep dat door zijn aard en omvang in een 

woning kan worden uitgeoefend en dat geen onevenredige afbreuk doet aan het woon- en leefmilieu 

in de directe omgeving, zoals een advocaat, belastingconsulent, dierenarts, fysiotherapeut, huisarts, 

interieurarchitect, juridisch adviseur, kunstenaar, medisch specialist, notaris, psycholoog, 

registeraccountant, stedenbouwkundige, tandarts, tolk/vertaler.    

1.15  bestaand 

a. t.a.v. bebouwing: bebouwing, zoals aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan of 

mag worden gebouwd; 

b. t.a.v. gebruik: het gebruik van grond en opstallen, zoals aanwezig op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan.    

1.16  bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak.   
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Bestemmingsplan ‘Ruimte voor ruimte’ 
Regels 

vastgesteld, 23 april 2015 (gewijzigd n.a.v. uitspraak RvS 20 april 2016) 

1.17  bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.  

1.18  bijgebouw 

een aangebouwd of op zichzelf staand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het 

op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is 

aan het hoofdgebouw.      

1.19  bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een 

standplaats.  

1.20  bouwgrens 

de grens van een bouwvlak. 

1.21  bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten.  

1.22  bouwperceelsgrens 

een grens van een bouwperceel.  

1.23  bouwvlak 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.  

1.24  bouwwerk 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 

indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.  

1.25  cultuurhistorische waarde 

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan en 

door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van het bouwwerk of het gebied heeft 

gemaakt. 

1.26  detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden van goederen, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, 

het verkopen en/of leveren aan personen, die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of 

aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.             

1.27  dienstverlening 

het bedrijfsmatig verlenen van diensten aan het publiek, zoals een kapsalon, reisbureau, 

uitzendbureau, bankfiliaal, wasserette of apotheek, eventueel met bijbehorend kantoor, magazijn of 

ambacht, met uitzondering van garagebedrijf, horeca en seksinrichtingen.             
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Bestemmingsplan ‘Ruimte voor ruimte’ 
Regels 

vastgesteld, 23 april 2015 (gewijzigd n.a.v. uitspraak RvS 20 april 2016) 

1.28  extensieve (dag)recreatie 

niet-gemotoriseerde recreatieve activiteiten, zoals wandelen, fietsen, skaten, paardrijden, vissen, 

zwemmen en natuurobservatie.  

1.29  gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt.  

1.30  geluidzoneringsplichtige inrichtingen 

een inrichting waarbij ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging een zone moet 

worden vastgesteld.                         

1.31  hoofdgebouw 

een gebouw dat, gelet op de functie, constructie en afmetingen, als het belangrijkste bouwwerk op 

een bouwperceel kan worden aangemerkt.                

1.32  horeca 

activiteiten die in zijn algemeenheid zijn gericht op het verstrekken van nachtverblijf en/of op het ter 

plaatse nuttigen van voedsel en dranken en/of op het exploiteren van zaalaccommodatie. 

1.33  kampeermiddel 

een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan, dan wel enig ander voertuig of gewezen 

voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde waarvoor een omgevingsvergunning 

vereist is; een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen, geheel of ten dele blijvend zijn 

bestemd dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf. 

1.34  kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen 

voorzieningen ten behoeve van wandelen, fietsen, vissen, kanoën en natuurobservatie in de vorm 

van aanlegsteigers, picknickplaatsen, informatieborden en banken. 

1.35  kunstwerk 

voorzieningen ten behoeve van de infrastructuur. 

1.36  landschappelijke waarde 

de aan een gebied toegekende waarde wat betreft het waarneembare deel van het aardoppervlak, 

welke waarde wordt bepaald door de herkenbaarheid en identiteit van bodem, water, terreinvormen, 

niet-levende en levende natuur en het menselijk grondgebruik in onderlinge samenhang en 

wisselwerking.   

1.37  milieucategorie 

een aan een bedrijfsactiviteit toegekende categorie volgens de in de bijlage Staat van 

bedrijfsactiviteiten bij deze regels opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten. 

1.38  natuurlijke waarde 

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, geomorfologische, 

bodemkundige en biologische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang, 

voorkomende in dat gebied. 

 



 5  

Bestemmingsplan ‘Ruimte voor ruimte’ 
Regels 

vastgesteld, 23 april 2015 (gewijzigd n.a.v. uitspraak RvS 20 april 2016) 

1.39  NEN 

door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm, zoals deze luidde op het 

moment van vaststelling van het plan. 

1.40  onderkomen: 

voor verblijf van de mens geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken voer- of vaartuigen, 

kampeermiddelen, loodsen, keten en soortgelijke verblijfsmiddelen, voor zover deze niet als 

bouwwerken zijn aan te merken. 

1.41  opslag 

het bewaren van goederen, waaronder agrarische producten, materialen en stoffen zonder dat ter 

plaatse sprake is van productie, bewerking, verwerking, handel en/of activiteiten van administratieve 

aard.  

1.42  overkapping 

een ander bouwwerk voorzien van een gesloten dak en ten hoogste één gesloten wand. 

1.43  peil 

a.  voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de kruinstrook van die weg; 

b.  in andere gevallen en voor andere bouwwerken: de gemiddelde hoogte van het aansluitende 

afgewerkte maaiveld. 

1.44  productiegebonden detailhandel 

beperkte op de eindgebruiker gerichte verkoop van goederen die functioneel rechtstreeks verband 

houden met de bedrijfsactiviteiten. 

1.45  risicovolle inrichting: 

een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde, 

richtwaarde voor het risico c.q. risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het 

bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten. 

1.46  schurveling 

ingezaaide of beplante zandwal met een hoogte variërend van 2 m tot 3 m, veelal met een 

toegevoegde waarde op natuurlijk, landschappelijk en/of cultuurhistorisch gebied. 

1.47  trekkershut 

een vrijstaand gebouw, in de vorm van een blokhut of vergelijkbare constructie, niet zijnde een mobiel 

kampeermiddel of een stacaravan, zonder eigen keuken en eventueel met eigen sanitaire 

voorzieningen, dat naar de aard en de inrichting is bedoeld voor recreatief (nacht)verblijf. 

1.48  uitbouw 

een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw, dat door zijn constructie of afmetingen ondergeschikt is 

aan het hoofdgebouw, dat een vergroting van de bestaande ruimte in dat hoofdgebouw is en direct 

daarmee in open verbinding staat. 

1.49  voorgevel 

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste 

gevel kan worden aangemerkt. 
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1.50  voorgevelrooilijn 

de denkbeeldige lijn die getrokken kan worden langs de voorgevel van het hoofdgebouw. 

1.51  woning 

een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één 

huishouden. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  bebouwde oppervlakte: 

de oppervlakte van alle op een bouwperceel aanwezige bouwwerken tezamen. 

2.2  bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, 

met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de 

aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.  

2.3  dakhelling: 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.4  goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk 

te stellen constructiedeel.  

2.5  inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.   

2.6  oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk.   

2.7  vloeroppervlakte: 

de gebruiksvloeroppervlakte volgens NEN2580. 
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Hoofdstuk 2  BESTEMMINGSREGELS 

Artikel 3  Agrarisch 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Agrarisch aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. grondgebonden agrarisch bedrijf, met uitzondering van: 

1. sierteelt en bosbouw;  

2. glastuinbouw; 

3. intensieve kwekerij;  

4. intensieve veehouderij;  

5. paardenhouderij;  

b. erftoegangswegen en parkeervoorzieningen; 

c. groenvoorzieningen; 

d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

3.2  Bouwregels 

Ten aanzien van de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat: 

3.2.1  Gebouwen 

gebouwen niet zijn toegestaan. 

3.2.2  Andere bouwwerken 

de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan: 

a. 7 m voor palen en masten; 

b. 2 m voor terreinafscheidingen; 

c. 3 m voor overige andere bouwwerken. 

3.3  Specifieke gebruiksregels 

Het is niet toegestaan de in lid 3.1 bedoelde gronden te gebruiken voor mestopslag.  

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

werkzaamheden 

3.4.1   

Het is verboden ter plaatse van de gronden als bedoeld in lid 3.1 de volgende werken, geen 

bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren zonder of 

in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders: 

a. het aanleggen of verharden van (kavel)wegen of paden of het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen met een oppervlakte van meer dan 100 m
2
; 

b. het ontgronden, bodemverlagen, afgraven of ophogen van de bodem; 

c. het wijzigen van het profiel van sloten, dan wel het graven of dempen hiervan; 

d. het aanleggen van transport-, energie- of communicatieleidingen en de daarmee verband 

houdende constructies, installaties of apparatuur; 

e. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande 

watergangen. 
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3.4.2   

Het bepaalde in lid 3.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden: 

a. die het normale onderhoud betreffen; 

b. ten behoeve van extensief recreatief medegebruik; 

c. die uit een oogpunt van ruimtelijke ordening van niet-ingrijpende betekenis zijn; 

d. die reeds in uitvoering zijn op he tijdstip van inwerkingtreding van het onderhavige 

bestemmingsplan; 

e. die reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning. 

3.4.3   

Een  vergunning als bedoeld in lid 3.4.1 wordt uitsluitend verleend indien door de uit te voeren 

werkzaamheden geen onevenredige schade wordt of kan worden toegebracht aan de 

landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarde dan wel de waterstaatkundige waarde van 

het gebied. 

3.4.4   

Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om een 

vergunning als bedoeld in lid 3.4.1 advies inwinnen bij een landschapsdeskundige. 
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Artikel 4  Agrarisch met waarden - 1 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Agrarisch met waarden - 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. grondgebonden agrarisch bedrijf, met uitzondering van: 

1. sierteelt en bosbouw;  

2. glastuinbouw; 

3. intensieve kwekerij;  

4. intensieve veehouderij;  

5. paardenhouderij;  

b. behoud en herstel van de aan het gebied eigen zijnde landschappelijke, natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden; 

c. extensieve (dag)recreatie;  

d. water. 

4.2  Bouwregels 

Ten aanzien van de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat: 

4.2.1  Gebouwen 

a. gebouwen niet zijn toegestaan. 

b. in afwijking van het bepaalde onder a is ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' een 

bijgebouw toegestaan tot een maximum goothoogte van 6 m; 

4.2.2  Andere bouwwerken 

voor het bouwen van andere bouwwerken de volgende bouwregels gelden: 

a. overkappingen, mest- en voersilo's en mest- en vloerplaten zijn niet toegestaan; 

b. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 2 m tenzij op de 

verbeelding anders is aangegeven.  

4.3  Specifieke gebruiksregels 

4.3.1   

Het is niet toegestaan de in lid 4.1 bedoelde gronden te gebruiken voor: 

a. mestopslag; 

b. buitenopslag, niet zijnde opslag ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering, ten behoeve van 

nevenfuncties;  

c. opslag van goederen, parkeren van tractoren, grasmaaiers, trailers en soortgelijke machines in 

schuilstallen; 

d. buitenopslag bij schuilstallen. 

4.3.2  Voorwaardelijke bepaling 

Binnen de aanduiding 'bijgebouwen' is de bouw en het instandhouden van gebouwen alleen 

toegestaan indien deze landschappelijk worden ingepast en deze landschappelijke inpassing in stand 

gehouden wordt. De landschappelijke inpassing wordt gerealiseerd door het beplanten en instand 

houden van deze beplanting binnen de aangrenzend bestemming Groen. 
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4.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

4.4.1   

Het is verboden ter plaatse van de gronden als bedoeld in lid 4.1 de volgende werken, geen 

bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren zonder of 

in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders: 

a. het dempen, graven en vergraven van watergangen, waaronder mede begrepen het aanleggen 

van dammen; 

b. het beplanten van gronden met bomen of andere houtopstanden; 

c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen met een oppervlakte van meer dan 100 m
2
; 

d. het aanleggen van waterbassins en mestbassins buiten een bouwvlak voor zover deze niet zijn 

aan te merken als bouwwerken; 

e. het afgraven en ophogen van de bodem; 

f. het aanleggen van paardenbakken. 

4.4.2   

Het bepaalde in lid 4.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die uit het oogpunt van 

te beschermen belangen van ondergeschikte betekenis zijn, waaronder mede begrepen onderhoud 

en beheer van watergangen alsmede het beplanten van gronden met bomen of andere 

houtopstanden (erfbeplantingen) binnen het bouwvlak. 

4.4.3   

Een vergunning als bedoeld in lid 4.4.1 onder a tot en met e wordt uitsluitend verleend indien door de 

uit te voeren werkzaamheden geen onevenredige schade wordt of kan worden toegebracht aan de 

landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarde dan wel de waterstaatkundige waarde van 

het gebied. 

4.4.4   

Een vergunning als bedoeld in lid 4.4.1 onder d en f wordt uitsluitend verleend indien: 

a. de paardenbak, mestbassin of mest- of vloerplaat binnen een afstand van 50 meter van een 

bouwvlak is gelegen; 

b. de omvang van de paardenbak niet meer bedraagt dan 20 m bij 40 m; 

c. de paardenbak, vanaf de weg gezien, is gesitueerd achter de bebouwing; 

d. er geen sprake is onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en de woonkwaliteit 

van nabij gelegen gronden en bouwwerken; 

e. geen onevenredige schade wordt toegebracht aan de landschappelijke, natuurlijke en 

cultuurhistorische waarde dan wel de waterstaatkundige waarde van het gebied.  

4.4.5   

Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om een 

vergunning als bedoeld in lid 4.4.1 advies inwinnen bij een landschapsdeskundige. 
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Artikel 5  Agrarisch met waarden - 2 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Agrarisch met waarden - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. grondgebonden agrarisch bedrijf, met uitzondering van: 

1. sierteelt en bosbouw;  

2. glastuinbouw; 

3. intensieve kwekerij;  

4. intensieve veehouderij;  

5. paardenhouderij;  

b. behoud en herstel van de aan het gebied eigen zijnde landschappelijke, natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden; 

c. het hobbymatig houden van dieren en/of het telen van gewassen; 

d. extensieve (dag)recreatie;  

e. kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen; 

f. wandel-, fiets- en ruiterpaden; 

g. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals groen, water, nutsvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en toegangswegen. 

5.2  Bouwregels 

Ten aanzien van de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat: 

5.2.1  Gebouwen 

gebouwen niet zijn toegestaan. 

5.2.2  Andere bouwwerken 

voor het bouwen van andere bouwwerken de volgende bouwregels gelden: 

a. overkappingen, mest- en voersilo's en mest- en vloerplaten zijn niet toegestaan; 

b. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 2 m.  

a. overkappingen, mest- en voersilo's en mest- en vloerplaten zijn niet toegestaan; 

b. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevel van het hoofdgebouw en voor de 

voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 1 m;  

c. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders mag niet meer bedragen dan 2 m; 

d. de bouwhoogte voor palen en masten mag niet meer bedragen dan 7 m;  

e. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 m. 

5.3  Specifieke gebruiksregels 

Het is niet toegestaan de in lid 5.1 bedoelde gronden te gebruiken voor:  

a. voor mestopslag; 

b. buitenopslag, niet zijnde opslag ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering, ten behoeve van 

nevenfuncties;  

c. opslag van goederen, parkeren van tractoren, grasmaaiers, trailers en soortgelijke machines in 

schuilstallen; 

d. buitenopslag bij schuilstallen. 
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5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

5.4.1   

Het is verboden ter plaatse van de gronden als bedoeld in lid 5.1 de volgende werken, geen 

bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren zonder of 

in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders: 

a. het aanleggen of verharden van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen;  

b. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;  

c. het aanleggen van dijken of andere taluds en het vergraven of ontgraven van reeds aanwezige 

dijken of taluds;  

d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;  

e. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden en aanlegplaatsen;  

f. het aanleggen van boven- of ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur;  

g. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting alsmede het 

verwijderen van oevervegetaties. 

5.4.2   

Het bepaalde in lid 5.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden: 

a. die het normale onderhoud betreffen; 

b. die uit een oogpunt van ruimtelijke ordening van niet-ingrijpende betekenis zijn; 

c. die reeds in uitvoering zijn op he tijdstip van inwerkingtreding van het onderhavige 

bestemmingsplan; 

d. die reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning. 

5.4.3   

Een vergunning als bedoeld in lid 5.4.1 wordt uitsluitend verleend indien door de uit te voeren 

werkzaamheden geen onevenredige schade wordt of kan worden toegebracht aan de 

landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarde dan wel de waterstaatkundige waarde van 

het gebied. 

5.4.4   

Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om een 

vergunning als bedoeld in lid 5.4.1 advies inwinnen bij een landschapsdeskundige. 
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Artikel 6  Bedrijf - 1 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Bedrijf - 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bedrijfsactiviteiten in milieucategorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten opgenomen in 

bijlage  1 van deze regels, met uitzondering van: 

1. risicovolle inrichtingen; 

2. geluidzoneringplichtige inrichtingen; 

3. horeca; 

4. detailhandel; 

5. zelfstandige kantoren; 

b. bedrijfswoning; 

c. productiegebonden detailhandel; 

d. landschappelijke inpassing en instandhouding van de landschappelijke inpassing conform het 

bepaalde in lid 4.3.2; 

e. bedrijfsgebonden parkeervoorzieningen; 

f. groenvoorzieningen en water; 

g. erven en tuinen; 

h. paden en wegen. 

6.2  Bouwregels 

Op de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd, met dien verstande dat: 

6.2.1  Gebouwen 

a. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' het bebouwingspercentage 

niet meer mag bedragen dan is aangegeven;  

b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' de goothoogte van gebouwen niet meer 

mag bedragen dan aangegeven; 

c. gebouwen, met uitzondering van bijgebouwen, dienen te worden afgedekt met een kap waarvan 

de dakhelling minimaal 25 graden bedraagt; 

d. per bestemmingsvlak maximaal één bedrijfswoning is toegestaan; 

e. de inhoud van een bedrijfswoning niet meer mag bedragen dan 750 m
3; 

f. bij een bedrijfswoning bijgebouwen en overkappingen mogen worden opgericht waarbij: 

1. de maximale gezamenlijke oppervlakte niet meer mag bedragen dan 50 m
2
; 

2. de goothoogte maximaal 3 m mag bedragen; 

3. de bebouwing minimaal 3 m achter de naar de weg gekeerde gevel van de bedrijfswoning 

dient te worden gebouwd; 

4. de bebouwing op maximaal 50 m van de bedrijfswoning dient te worden gebouwd.  

6.2.2  Andere bouwwerken 

de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan: 

a. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen; 

b. 5 m voor overige andere bouwwerken. 
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6.3  Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

6.2.1 onder f, sub 1 ten behoeve een grotere oppervlakte aan bijgebouwen onder de voorwaarde dat: 

a. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning niet meer 

bedraagt dan 75 m
2
; 

b. de bijgebouwen vanuit landschappelijk oogpunt aanvaardbaar zijn dan wel op andere wijze in het 

landschap zijn ingepast.  

6.4  Specifieke gebruiksregels 

6.4.1   

Per bestemmingsvlak is maximaal één bedrijf toegestaan.  

6.4.2   

Het is verboden de gronden en bouwwerken anders te gebruiken dan ten behoeve van bedrijven dan 

die welke zijn genoemd in de milieucategorieën 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten, zoals 

opgenomen in bijlage 1 van deze regels. 

6.5  Afwijken van de gebruiksregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

6.4 ten behoeve van: 

a. het toestaan van bedrijfsactiviteiten die niet genoemd zijn in milieucategorie 1 of 2 van de Staat 

van bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in bijlage 1 van deze regels, indien de betreffende 

bedrijven voor wat betreft milieuplanologische hinder, naar aard en invloed op de omgeving 

geacht kunnen worden te behoren tot de toegelaten milieucategorieën;  

b. het toestaan van bedrijfsactiviteiten met milieucategorie 3 van de Staat van bedrijfsactiviteiten, 

zoals opgenomen in bijlage 1 van deze regels, indien de betreffende bedrijven naar aard en 

invloed op de omgeving geacht kunnen worden te behoren tot de toegelaten milieucategorieën. 
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Artikel 7  Groen 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

7.1.1  Algemeen 

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen en water; 

b. speelvoorzieningen; 

c. paden; 

d. voorzieningen voor langzaam verkeer; 

e. kunstwerken, beeldende kunst; 

f. nutsvoorzieningen; 

g. straatmeubilair; 

h. de aanleg en het behoud van een groene afscherming als bedoeld in lid 4.3.2. 

7.2  Bouwregels 

Op de in lid 7.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd, met dien verstande dat: 

7.2.1  Gebouwen 

gebouwen niet zijn toegestaan. 

7.2.2  Andere bouwwerken 

de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan: 

a. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen; 

b. 5 m voor overige andere bouwwerken. 
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Artikel 8  Natuur 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Natuur aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. behoud, bescherming en beheer van aanwezige natuurwaarden; 

b. behoud, bescherming en beheer van water en oevers met natuurwaarden in combinatie met 

water, aan- en afvoer en waterberging; 

8.2  Bouwregels 

Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, worden gebouwd, met inachtneming van de volgende regels: 

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan tot een bouwhoogte van: 

1. maximaal 6 m voor voorzieningen ter beveiliging en geleiding van het verkeer te water;  

2. maximaal 2 m voor erf- en terreinafscheidingen; 

3. maximaal 7 m voor palen en masten; 

4. maximaal 130 m voor de masthoogte van een windturbine uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding 'windturbine'; 

5. maximaal 3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

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

werkzaamheden 

8.3.1  Algemeen 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een 

werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken of werkzaamheden uit te 

voeren: 

a. het aanleggen of verharden van (kavel)wegen of paden of het aanbrengen van anderen 

oppervlakteverhardingen met een oppervlakte van meer dan 100 m2; 

b. het ontgronden, bodem verlagen, afgraven of ophogen van de bodem; 

c. het bebossen van gronden; 

d. het wijzigen van het profiel van sloten, dan wel het graven of dempen hiervan; 

e. het blijvend omzetten van grasland in bouwland; 

f. het aanleggen van transport-, energie- of communicatieleidingen en de daarmee verband 

houdende constructies, installaties of apparatuur; 

g. g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande 

watergangen.  

8.3.2  Uitzondering 

Het in lid 8.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden: 

a. die het normale onderhoud betreffen; 

b. ten behoeve van extensief recreatief medegebruik; 

c. die uit een oogpunt van ruimtelijke ordening van niet-ingrijpende betekenis zijn; 

d. d. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 

e. die reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning. 

8.3.3  Voorwaarden 

a. een vergunning als bedoeld in lid 8.3.1 wordt uitsluitend verleend indien de natuurwaarden, 

cultuurhistorische waarden en de landschappelijke waarden van deze gronden niet in 

onevenredige mate worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het behoud, versterking 
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en/of herstel van die waarden niet worden verkleind en indien een afweging van de in het geding 

zijnde belangen leidt tot de conclusie dat een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 

werken, geen gebouwen zijnde, of van werkzaamheden in redelijkheid niet kan worden 

geweigerd.  

b. burgemeester en wethouders winnen ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om een 

vergunning als bedoeld in lid 8.3.1 advies in bij een deskundige voor natuur en/of andere ter zake 

deskundigen.  
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Artikel 9  Tuin 

9.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bij woningen behorende tuinen; 

b. onbebouwde erven; 

c. toegangspaden tot de gebouwen, parkeervoorzieningen en andere verhardingen; 

d. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding.  

9.2  Bouwregels 

Ten aanzien van de in lid 9.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat 

9.2.1  Gebouwen 

gebouwen niet zijn toegestaan. 

9.2.2  Andere bouwwerken 

de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 1 m. 
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Artikel 10  Water 

10.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. water; 

b. waterhuishoudkundige en waterstaatkundige doeleinden; 

c. aan de gronden eigen zijnde natuurwaarde, landschappelijke en cultuurhistorische waarde; 

d. kunstwerken, bruggen voor langzaam verkeer; 

e. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding zoals een duiker, waterinlaat, syphon en 

een sluis;  

f. groenvoorzieningen; 

g. recreatief medegebruik. 

10.2  Bouwregels 

Ten aanzien van de in lid 10.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat 

10.2.1  Gebouwen 

gebouwen niet zijn toegestaan. 

10.2.2  Andere bouwwerken 

de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 5 m. 
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Artikel 11  Wonen - 1 

11.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Wonen - 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen; 

b. beroepsmatige activiteiten; 

c. aan de functie onder a gebonden parkeervoorzieningen; 

d. bed & breakfast; 

e. landschappelijke inpassing en instandhouding van de landschappelijke inpassing ter plaatse van 

het bestemmingsvlak aan de Prutweg te Sommelsdijk, conform het bepaalde in lid 11.4.2; 

f. groenvoorzieningen en water; 

g. erven en tuinen; 

h. paden en wegen. 

11.2  Bouwregels 

Op de in lid 11.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd, met dien verstande dat: 

11.2.1  Gebouwen 

a. binnen het bouwvlak het aantal woningen niet meer mag bedragen dan het bestaande aantal 

woningen; 

b. de woning dient uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd; 

c. in afwijking van het bepaalde onder a ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal 

wooneenheden' het aantal woningen niet meer mag bedragen dan aangegeven; 

d. ter plaatse van het bestemmingsvlak aan de Prutweg te Sommelsdijk tevens het volgende geldt: 

1. er mogen uitsluitend vrijstaande woningen worden gerealiseerd; 

2. de woningen die evenwijdig aan de Prutweg worden gerealiseerd, dienen met de voorgevel 

op de Prutweg georiënteerd te worden;  

3. de afstand van een woning tot de zijdelingse perceelsgrens dient minimaal 3 m te bedragen; 

4. de woningen dienen voorzien te worden van een kap; 

e. de inhoud van een woning inclusief aan- en uitbouwen (maar exclusief vrijstaande bijgebouwen 

en overkappingen) maximaal 750 m
3
 mag bedragen, tenzij de inhoud van de bestaande woning 

reeds groter is in welk geval de bestaande inhoud als maximum geldt; 

f. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' de goothoogte van een woning niet 

meer mag bedragen dan aangegeven; 

g. ter plaatse van de aanduiding ‘maximum bouwhoogte (m)’ de bouwhoogte van een woning niet 

meer mag bedragen dan aangegeven; 

h. bij iedere woning vrijstaande bijgebouwen en overkappingen mogen worden gebouwd, mits:  

1. het bebouwingspercentage van het bouwperceel maximaal 50% bedraagt; 

2. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen niet meer bedraagt dan 75 

m
2
; 

3. de vrijstaande bijgebouwen en overkappingen minimaal 3 m achter de voorgevelrooilijn 

worden gebouwd;  

4. de goothoogte niet meer bedraagt dan 3 m. 

11.2.2  Andere bouwwerken 

de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan: 

a. 1 m voor erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn; 

b. 2 m voor overige erf- en terreinafscheidingen; 



 23  

Bestemmingsplan ‘Ruimte voor ruimte’ 
Regels 

vastgesteld, 23 april 2015 (gewijzigd n.a.v. uitspraak RvS 20 april 2016) 

c. 5 m voor overige andere bouwwerken. 

11.3  Afwijken van de bouwregels 

11.3.1  Grotere inhoud woning 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

11.2.1 onder d ten behoeve een grotere inhoud van de woning inclusief aan- en uitbouwen (maar 

exclusief vrijstaande bijgebouwen en overkappingen) onder de voorwaarden dat: 

a. de grotere inhoud van de woning vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt 

aanvaardbaar is; 

b. de grotere inhoud van de woning vanuit milieuhygiënisch oogpunt aanvaardbaar is; 

c. de grotere inhoud van de woning niet meer bedraagt dan 850 m
3
.  

11.3.2  Grotere oppervlakte bijgebouwen 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

11.2.1 onder f onder 2 ten behoeve een grotere oppervlakte aan bijgebouwen onder de voorwaarden 

dat: 

a. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen bij een woning niet meer 

bedraagt dan: 

1. 100 m
2
 voor percelen met een oppervlakte van 5.000 m

2
 tot 10.000 m

2
; 

2. 125 m
2
 voor percelen met een oppervlakte van minimaal 10.000 m

2
; 

b. de bijgebouwen vanuit landschappelijk oogpunt aanvaardbaar zijn dan wel op andere wijze in het 

landschap zijn ingepast.  

11.4  Specifieke gebruiksregels 

11.4.1  Bed & breakfast 

Het gebruik van hoofdgebouwen of bijgebouwen voor beroepsmatige activiteiten in of bij de woning 

alsmede bed & breakfast is toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de 

volgende bepalingen van toepassing zijn: 

a. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 35% van de gezamenlijke 

vloeroppervlakte van de (woon)bebouwing, tot een maximum van 50 m
2
;  

b. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en 

mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken; 

c. detailhandel is niet toegestaan; 

d. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner(s). 

11.4.2  Voorwaardelijk bepaling 

Het realiseren van gebouwen is ter plaatse van het bestemmingsvlak aan de Prutweg te Sommelsdijk 

alleen toegestaan indien deze gebouwen landschappelijk worden ingepast en deze landschappelijke 

inpassing in stand gehouden wordt. De landschappelijke inpassing dient plaats te vinden conform het 

beeldkwaliteitplan die als bijlage is gevoegd bij de toelichting van het onderhavige bestemmingsplan. 
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11.4.3  Voorwaardelijke verplichting 

Het realiseren van de woning ter plaatse van het bestemmingsvlak aan de Heerenweg te 

Oude-Tonge is alleen toegestaan indien een natuurvriendelijke oever wordt gerealiseerd passend in 

de bestemming 'Natuur' en gebiedsaanduiding 'Milieuzone - ecologische verbindingszone'. De 

realisatie van de natuurvriendelijke oever moet uiterlijk binnen 6 maanden na het onherroepelijk 

worden van dit bestemmingsplan worden gestart en uiterlijk binnen 24 maanden na het onherroepelijk 

worden van dit bestemmingsplan zijn aangelegd, overeenkomstig de eisen uit het provinciale 

Gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee - oktober 2012 (pagina 40) en dient vervolgens aldus in stand te 

worden gehouden. 

11.5  Afwijken van de gebruiksregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder lid 

11.4.1 ten behoeve van het gebruik van hoofdgebouwen en bijgebouwen voor bedrijfsmatige 

activiteiten in of bij de woning als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende 

bepalingen van toepassing zijn: 

a. uitoefening van een aan huis verbonden bedrijfsactiviteit is toegestaan voor zover de activiteiten 

behoren tot maximaal categorie 2 zoals genoemd in de als bijlage 1 bij deze regels opgenomen 

Staat van Bedrijfsactiviteiten;  

b. de activiteit mag geen onevenredige afbreuk van en hinder aan het woonmilieu veroorzaken; 

c. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 35% van de gezamenlijke 

vloeroppervlakte van de (woon)bebouwing, tot een maximum van 50 m
2
; 

d. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en 

mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken; 

e. detailhandel is niet toegestaan; 

f. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner(s).   
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Artikel 12  Wonen - 2 

12.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Wonen - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen; 

b. beroepsmatige en bedrijfsmatige activiteiten; 

c. aan de functie onder a gebonden parkeervoorzieningen; 

a. bed & breakfast; 

b. groenvoorzieningen en water; 

c. erven en tuinen; 

d. paden en wegen. 

12.2  Bouwregels 

Op de in lid 12.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd, met dien verstande dat: 

12.2.1  Gebouwen 

a. binnen het bouwvlak het aantal woningen niet meer mag bedragen dan met de aanduiding 

'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven; 

b. de voorgevel van woningen evenwijdig aan de voorste grens van het bouwvlak dient te worden 

gebouwd;  

c. de inhoud van woningen inclusief aan- en uitbouwen bedraagt per bouwperceel ten hoogste 750 

m³; 

d. in afwijking van het bepaalde onder c ter plaatse van de aanduiding 'maximum inhoud' de inhoud 

van de woning, inclusief aan- en uitbouwen, niet meer mag bedragen dan is aangegeven; 

e. de afstand van de zijgevel van de woning tot aan de zijdelingse perceelsgrens ten minste 3 m 

dient te bedragen, met uitzondering van tussengevels;  

f. in afwijking van het bepaalde onder e geldt voor de woningen aan de Molenweg in Ouddorp dat 

de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrenzen tenminste 10 m dient te 

bedragen;  

g. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' de goothoogte van een woning niet 

meer mag bedragen dan aangegeven; 

h. de goothoogte van woningen mag worden overschreden door dakkapellen, indien:  

1. de afstand tot de dakvoet, de nok en de zijkanten van het dakvlak ten minste 0,5 m bedraagt;  

2. de bouwhoogte van de dakkapel, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, ten hoogste 1,75 

m bedraagt;  

3. de breedte van dakkapellen aan de voor- of zijkant van het hoofdgebouw ten hoogste 50% 

van het dakvlak bedraagt;  

4. de breedte van dakkapellen aan de achterkant van het hoofdgebouw ten hoogste 70% van 

het dakvlak bedraagt; 

i. goothoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen niet meer mag bedragen dan 

3 m; 

j. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen tenminste 3 m achter de voorgevel van het 

hoofdgebouw of de voorgevelrooilijn dienen te liggen;  

k. de oppervlakte van vrijstaande bijgebouwen en overkappingen niet meer mag bedragen dan 50% 

van het zij- en achtererf met een maximum van 75 m². 
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12.2.2  Andere bouwwerken 

de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan: 

a. 1 m voor erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevel van het hoofdgebouw en voor de 

voorgevelrooilijn; 

b. 2 m voor overige erf- en terreinafscheidingen; 

c. 7 m voor palen en masten; 

d. 3 m voor overige andere bouwwerken. 

12.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders bij een omgevingsvergunning nadere eisen stellen ten aanzien van de 

afstand van gebouwen tot de perceelsgrens in verband met de verkeersveiligheid.   

12.4  Specifieke gebruiksregels 

Het gebruik van woningen of bijgbouwen voor beroepsmatige activiteiten in of bij de woning alsmede 

voor bedrijfsmatige activiteiten in of bij de woning als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie is 

toegestaan, voor zover: 

a. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;  

b. het vloeroppervlak in gebruik voor aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige 

activiteiten bedraagt ten hoogste 25% van de vloeroppervlakte van de betrokken woning en 

bijgebouwen, met een maximum van 50 m²;  

c. ten behoeve van de kantoor- en/of praktijkruimte of de bedrijfsmatige activiteiten wordt voorzien in 

voldoende parkeergelegenheid;  

d. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;  

e. horeca en detailhandel uitsluitend plaatsvindt gerelateerd en ondergeschikt aan het 

aan-huis-gebonden beroep of de bedrijfsmatige activiteiten;  

f. het beroep of de activiteit door de bewoner wordt uitgeoefend. 

12.5  Afwijken van de bouwregels 

12.5.1  Grotere inhoud woning 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

12.2.1 onder c ten behoeve een grotere inhoud van de woning inclusief aan- en uitbouwen (maar 

exclusief vrijstaande bijgebouwen en overkappingen) onder de voorwaarden dat: 

a. de grotere inhoud van de woning vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt 

aanvaardbaar is; 

b. de grotere inhoud van de woning vanuit milieuhygiënisch oogpunt aanvaardbaar is.  

12.6  Afwijken van de gebruiksregels 

12.6.1  Bed & breakfast 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 12.1 ten behoeve 

van een bed & breakfast, met dien verstande dat: 

a. de bed & breakfastactiviteiten door de bewoner worden uitgeoefend;  

b. de vloeroppervlakte die wordt aangewend voor de bed & breakfastactiviteiten minder dan 50% 

van de totale vloeroppervlakte van de woning bedraagt, bijgebouwen meegerekend;  

c. de woonfunctie in overwegende mate in het hoofdgebouw plaatsvindt;  

d. het aantal kamers dat wordt gebruikt voor een bed & breakfast ten hoogste 7 bedraagt;  

e. ten behoeve van een bed & breakfast wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid. 
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12.6.2  Overige functies 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

17.1 ten behoeve van: 

a. recreatieappartementen;  

b. een theetuin;  

c. kleinschalige horeca; 

d. kleinschalige detailhandel; 

met dien verstande dat: 

e. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;  

f. wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid;  

g. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer. 

http://r_nl.imro.1924.gdrolenonl2013-bp30_2.17.html/
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Artikel 13  Waarde - Archeologie 5 

13.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Waarde - Archeologie aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemmingen, mede bestemd voor behoud van de archeologische waarde. 

13.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 13.1 genoemde bestemming uitsluitend 

andere bouwwerken worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met 

inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend 

worden gebouwd, indien: 

1. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport heeft overgelegd 

waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van 

burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld; 

2. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten niet 

worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 

omgevingsvergunning voor het bouwen voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht op 

het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel 

het begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische deskundige; 

c. het bepaalde in dit lid onder b1 en b2 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft 

op één of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken: 

1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, 

voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt 

van de bestaande fundering; 

2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 2.500 m²; 

3. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm en zonder 

heiwerkzaamheden kan worden geplaatst. 

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

werkzaamheden 

13.3.1   

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Archeologie 5 zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te (laten) 

leggen of de volgende werkzaamheden uit te (laten) voeren: 

a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte of hoogte dan 50 cm, waartoe worden 

gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen 

van drainage; 

b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen; 

c. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 

d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; 

e. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband 

houdende constructies, installaties of apparatuur. 

13.3.2   

Het verbod in lid 13.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 13.2 in acht is genomen; 
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b. een oppervlakte beslaan van ten hoogste 2.500 m²; 

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan; 

d. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 

13.3.3   

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 13.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de 

aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden aan de 

hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen 

archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, indien: 

a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden 

een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het 

oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld; 

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden 

geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor 

het uitvoeren van werken en werkzaamheden voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht 

op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het 

begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische deskundige. 
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Artikel 14  Waterstaat - Waterkering 

14.1  Bestemmingsomschrijving 

14.1.1  Algemeen 

De voor Waterstaat - Waterkering aangewezen gronden zijn bestemd voor dijken met een 

waterkerende functie en de hierbij behorende voorzieningen en inrichtingsaspecten, alsmede voor 

fietspaden en agrarisch medegebruik. 

14.2  Bouwregels 

Ten aanzien van de in lid 14.1 bedoelde bestemming gelden de volgende bouwregels: 

a. gebouwen zijn niet toegestaan; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 5 m.              
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Hoofdstuk 3  ALGEMENE REGELS 

Artikel 15  Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering 

is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing. 
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Artikel 16  Algemene bouwregels 

16.1  Overschrijding bouwvlakken / bestemmingsgrenzen ondergeschikte bouwdelen 

16.1.1  Toepassing 

De in deze regels opgenomen bepalingen ten aanzien van bouwgrenzen zijn niet van toepassing voor 

wat betreft overschrijdingen met betrekking tot: 

a. stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen; 

b. plinten, pilasters, kozijnen, standleidingen voor hemelwater, gevelversieringen, wanden van 

ventilatiekanalen, schoorstenen, luchtkokers, liftkokers, lichtkappen en technische ruimten, indien 

de overschrijding van de voorgevelbouwgrens niet meer dan 12 cm bedraagt; 

c. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, overbouwingen, erkers, mits zij de 

voorgevelbouwgrens met niet meer dan 0,5 m overschrijden; 

d. voor de bouw van balkons of luifels dan wel, uitsluitend bij woningen op de verdiepingen, van 

galerijen, mits: 

 de overschrijding niet meer bedraagt dan 2 m; 

 de afstand tot de openbare weg niet minder dan 2 m mag bedragen, met uitzondering 

van galerijen, waarvan de afstand tot de openbare weg niet minder dan 0,5 m mag 

bedragen. 

e. ondergrondse funderingen en ondergrondse bouwwerken, voor zover deze de bouwgrens met 

niet meer dan 1 m overschrijden; 

f. hijsinrichtingen aan tot bewoning bestemde gebouwen, voor zover deze hijsinrichtingen in geen 

enkele stand de voorgevelbouwgrens met meer dan 1 m overschrijden. 

16.1.2  Afwijken  

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

16.1.1 voor het overschrijden van de aangegeven bouwgrenzen met ten hoogste 1,5 m, indien het 

overige ondergeschikte bouwdelen betreft, zoals: 

a. overbouwingen ten dienste van de verbinding van twee gebouwen; 

b. toegangen van bouwwerken; 

c. stoepen, stoeptreden, toegangsbruggen en funderingen; 

d. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, wanden van ventilatiekanalen en schoorstenen, 

luchtkokers, liftkokers, lichtkappen en technische ruimten; 

e. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken; 

f. balkons en galerijen; 

g. luifels, reclametoestellen en draagconstructies voor reclame; 

h. hijsinrichtingen, laadbruggen, stortgoten, stort- en zuigbuizen; 

i. kelderingangen en kelderkoekoeken. 

16.2  Vlaggenmasten, antennemasten en schoorstenen 

Vlaggenmasten, antennemasten en schoorstenen, die deel uitmaken van een gebouw, mogen de 

voor dat gebouw toegestane maximale bouwhoogte met niet meer dan 8 m overschrijden. 

16.3  Dakopbouwen t.b.v. noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties 

Dakopbouwen ten behoeve van noodtrappen, luchtbehandelings- en liftinstallaties mogen niet hoger 

zijn dan 3,5 m en mogen geen grotere oppervlakte hebben dan 40% van de vloeroppervlakte van de 

bovenste laag van het gebouw, waarop zij worden geplaatst. 
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16.4  Onderkeldering 

16.4.1  Toepassing 

De planregels inzake de toelaatbaarheid, de aard, de omvang en de situering van gebouwen zijn in 

geval van ondergrondse bouw van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat deze 

uitsluitend is toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden: 

a. ondergrondse bouw is uitsluitend toegestaan onder de oppervlakte van bovengronds gelegen 

gebouwen; 

b. gebouwd mag worden tussen peil en 3,5 m onder peil. 

16.4.2  Afwijken  

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

16.4.1 ten behoeve van ondergrondse bouw buiten de oppervlakte van bovengronds gelegen 

gebouwen, met inachtneming van de volgende voorwaarden: 

a. de hoogte van kelders bedraagt ten hoogste 10 cm beneden peil; 

b. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens en de openbare weg bedraagt ten minste 1 m, met dien 

verstande dat in geval van kelderbouw in belendende percelen in de zijperceelgrens mag worden 

gebouwd; 

c. kelders mogen niet worden voorzien van een dakraam of lichtkoepel. 

16.4.3  Uitsluiting 

Het bepaalde in artikel 16.4.1 is niet van toepassing op ondergrondse bouwwerken ten behoeve van 

nutsvoorzieningen. 

16.5  Afstand tot schurvelingen 

De afstand van bouwwerken tot gronden die in het aangrenzende bestemmingsplan voorzien zijn van 

de bestemming 'Natuur - Schurvelingen' bedraagt ten minste 3 m. Bij een omgevingsvergunning kan 

hier door burgemeester en wethouders van worden afgeweken tot een afstand van ten minste 1 m, 

wanneer dit uit het oogpunt van doelmatig gebruik noodzakelijk is. 

16.6  Parkeren 

Bij het bouwen op grond van de bestemmingen genoemd in hoofdstuk 2 moet voorzien worden in 

voldoende parkeergelegenheid.  
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Artikel 17  Algemene gebruiksregels 

17.1  Strijdig gebruik 

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan: 

a. het storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen; 

b. het opslaan van goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, werktuigen, machines of 

onderdelen hiervan; 

c. het opslaan van onklare voer- en vaartuigen of onderdelen hiervan; 

d. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens; 

e. het gebruik van gronden en bouwwerken voor seksinrichtingen; 

met uitzondering van: 

1. vormen van gebruik, die verenigbaar zijn met het doel waarvoor de grond ingevolge de 

bestemming, de bestemmingsomschrijving en/of de overige regels mag worden gebruikt; 

2. het opslaan van bouwmaterialen, puin en specie in verband met normaal onderhoud, dan wel 

ter verwezenlijking van de bestemming. 
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Artikel 18  Algemene aanduidingsregels 

18.1  Vrijwaringszone - molenbiotoop 1 

Op de gronden gelegen binnen de aanduiding 'Vrijwaringszone - Molenbiotoop 1' gelden voor het 

oprichten van bouwwerken en beplantingen de volgende regels: 

a. binnen een afstand van 100 m tot het middelpunt van de molen wordt geen bebouwing opgericht 

en mag geen beplanting aanwezig zijn hoger dan de onderste punt van de verticaal staande wiek; 

b. binnen een afstand van 100 tot 400 m tot het middelpunt van de molen wordt geen bebouwing 

opgericht en mag geen beplanting aanwezig zijn hoger dan 1/30 van de afstand van het 

bouwwerk en de beplanting tot het middelpunt van de molen, gerekend vanaf de onderste punt 

van de verticaal staande wiek; 

c. burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van dit lid onder a en 

b, indien: 

1. de vrije windvang of het zicht op de molen al zijn beperkt vanwege aanwezige bebouwing en 

beplanting en de windvang en het zicht op de molen niet verder worden beperkt vanwege de 

nieuw op te richten bebouwing en de beplanting; 

2. toepassing van de in dit lid onder a bedoelde afstands- en/of hoogtematen de belangen in 

verband met de nieuw op te richten bebouwing onevenredig zouden schaden; 

d. indien op grond van hoofdstuk 2 een lagere maximale bouwhoogte geldt dan de maximaal 

toelaatbare bouwhoogte ingevolge dit lid onder a t/m c, prevaleert de maximaal toelaatbare 

bouwhoogte van hoofdstuk 2. 

 

 

18.2  Vrijwaringszone - molenbiotoop 2 

Op de gronden gelegen binnen de aanduiding 'Vrijwaringszone - Molenbiotoop 2' gelden voor het 

oprichten van bouwwerken en beplantingen de volgende regels: 

a. binnen een afstand van 100 m tot het middelpunt van de molen wordt geen bebouwing opgericht 

of mag geen beplanting aanwezig zijn hoger dan de onderste punt van de verticaal staande wiek; 

b. binnen een afstand van 100 tot 400 m tot het middelpunt van de molen wordt geen bebouwing 

opgericht of mag geen beplanting aanwezig zijn met een hoogte die meer bedraagt dan 1/100 

van de afstand van het bouwwerk tot het middelpunt van de molen, gerekend vanaf de onderste 

punt van de verticaal staande wiek 
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c. burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van dit lid onder a en 

b, indien: 

1. er sprake is van een situatie waarin vrije windvang en het zicht op de molen al beperkt zijn 

door bebouwing, zolang de vrije windvang en het zicht op de molen niet verder worden 

beperkt, óf: 

2. zeker is gesteld dat de belemmering van de windvang en het zicht op de molen door 

maatregelen elders in de molenbeschermingszone worden gecompenseerd; 

d. indien op grond van hoofdstuk 2 een lagere maximale bouwhoogte geldt dan de maximaal 

toelaatbare bouwhoogte ingevolge dit lid onder a t/m c, prevaleert de maximaal toelaatbare 

bouwhoogte van hoofdstuk 2 

18.3  Milieuzone - ecologische verbindingszone 

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - ecologische verbindingszone' zijn de gronden mede 

aangewezen voor de verwezenlijking, het behoud en het beheer van een ecologische 

verbindingszone. 
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Artikel 19  Algemene afwijkingsregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van: 

a. de in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die maten, 

afmetingen en percentages; 

b. de regels, en toestaan dat het bouwvlak in geringe mate wordt overschreden, indien een 

meetverschil daartoe aanleiding geeft tot een maximale afmeting van 3 m; 

c. de regels ten aanzien van de (bouw)hoogte van andere bouwwerken, en toestaan dat de 

bouwhoogte van andere bouwwerken wordt vergroot:  

1. ten behoeve van de bouw van waarschuwings- en/of communicatiemasten tot maximaal 50 

m; 

2. ten behoeve van een vlaggenmast, speelvoorzieningen, een kunstwerk, beeldende kunst en 

dergelijke tot maximaal 15 m; 

3. ten behoeve van de bouw van overige andere bouwwerken tot 10 m. 

d. het oprichten van transformatorhuisjes, gemaalgebouwtjes en andere nutsgebouwtjes met een 

inhoud van ten hoogste 100 m
3
 en een goothoogte van ten hoogste 3 m. 

e. de situering en de begrenzing van bouwpercelen dan wel bouwvlakken of bestemmingsvlakken, 

indien bij de uitvoering van het plan mocht blijken dat verschuivingen in verband met de 

ingekomen aanvragen nodig zijn ter uitvoering van een plan, mits de oppervlakte van het 

betreffende bouwperceel, dan wel bouwvlak, met niet meer dan 10% zal worden gewijzigd. 
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Artikel 20  Algemene wijzigingsregels 

Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten behoeve 

van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch 

betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in 

verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 

m bedragen en het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot. 



 39  

Bestemmingsplan ‘Ruimte voor ruimte’ 
Regels 

vastgesteld, 23 april 2015 (gewijzigd n.a.v. uitspraak RvS 20 april 2016) 

Hoofdstuk 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 21  Overgangsrecht 

21.1  Overgangsrecht bouwwerken 

21.1.1  Algemeen 

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 

afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de 

dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

21.1.2  Afwijken 

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van lid 21.1.1 een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 21.1.1 met maximaal 

10%. 

21.1.3  Uitzondering 

Lid 21.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

21.2  Overgangsrecht gebruik 

21.2.1  Algemeen 

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

21.2.2  Veranderen strijdig gebruik 

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 21.2.1, te veranderen of 

te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de 

afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

21.2.3  Onderbreken strijdig gebruik 

Indien het gebruik, bedoeld in het lid 21.2.1 na de inwerkingtreding van het plan voor een periode 

langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 

hervatten. 

21.2.4  Uitzondering 

Lid 21.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 

bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 22  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Ruimte voor ruimte. 
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Bijlage 1 

Staat van bedrijfsactiviteiten 
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01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW               

0111, 0113 011, 012, 013  Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 10 10 30 C  10  30  2 1 G 1 B L 

0112 011, 012, 013, 016 0 Tuinbouw:                

0112 011, 012, 013 1 - bedrijfsgebouwen 10 10 30 C  10  30  2 1 G 1 B L 

0112 011, 012, 013 2 - kassen zonder verwarming 10 10 30 C  10  30  2 1 G 1 B L 

0112 011, 012, 013 3 - kassen met gasverwarming 10 10 30 C  10  30  2 1 G 1 B L 

0112 0113 4 - champignonkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C  10  30  2 1 G 1 B  

0112 0113 5 - champignonkwekerijen met mestfermentatie 100 10 30 C  10  100  3.2 1 G 1 B  

0112 0163 6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven 30 10 30 C  10  30  2 1 G 1 B  

0112 011 7 - witlofkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C  10  30  2 1 G    

0121 0141, 0142  Fokken en houden van rundvee 100 30 30 C  0  100  3.2 1 G 1   

0122 0143, 0145 0 Fokken en houden van overige graasdieren:                

0122 0143 1 - paardenfokkerijen 50 30 30 C  0  50  3.1 1 G 1   

0122 0145 2 - overige graasdieren 50 30 30 C  0  50  3.1 1 G 1   

0123 0146  Fokken en houden van varkens 200 30 50 C  0  200 D 4.1 1 G 1   

0124 0147 0 Fokken en houden van pluimvee:                

0124 0147 1 - legkippen 200 30 50 C  0  200 D 4.1 1 G 1   

0124 0147 2 - opfokkippen en mestkuikens 200 30 50 C  0  200  4.1 1 G 1   

0124 0147 3 - eenden en ganzen 200 50 50 C  0  200  4.1 1 G 1   

0124 0147 4 - overig pluimvee 100 30 50 C  0  100 D 3.2 1 G 1   

0125 0149 0 Fokken en houden van overige dieren:                

0125 0149 1 - nertsen en vossen 200 30 30 C  0  200  4.1 1 G 1   

0125 0149 2 - konijnen 100 30 30 C  0  100  3.2 1 G 1   

0125 0149 3 - huisdieren 30 0 50 C  10  50  3.1 1 G 1   

0125 0149 4 - maden, wormen e.d. 100 0 30 C  10  100  3.2 1 G 1   

0125 0149 5 - bijen 10 0 30 C  10  30  2 1 G 1   

0125 0149 6 - overige dieren 30 10 30 C  0  30 D 2 1 G 1   

0130 0150  Akker-en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren 
(niet intensief) 

1 0b30 30 C  0  100  3.2 1 G 1   

014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:                

014 016 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50   10  50 D 3.1 2 G 1   

014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m²  30 10 30   10  30  2 1 G 1   

014 016 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50   10  50  3.1 2 G 1   

014 016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30   10  30  2 1 G 1   

0142 0162  KI-stations 30 10 30 C  0  30  2 1 G 1   

02 02 -                  
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02 02 - BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW                

020 021, 022, 024  Bosbouwbedrijven 10 10 50   0  50  3.1 1 G 1   

05 03 -                  

05 03 - VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN                

0501.1 0311  Zeevisserijbedrijven 100 0 100 C  50 R 100  3.2 2 G 2   

0501.2 0312  Binnenvisserijbedrijven 50 0 50 C  10  50  3.1 1 G 1   

0502 032 0 Vis- en schaaldierkwekerijen                

0502 032 1 - oester, mossel- en schelpenteelt bedrijven 100 30 50 C  0  100  3.2 1 G 1   

0502 032 2 - visteeltbedrijven 50 0 50 C  0  50  3.1 1 G 1   

10 08 -                  

10 08 - TURFWINNING                

103 089  Turfwinningbedrijven 50 50 100 C  10  100  3.2 2 G 2   

11 06 -                  

11 06 - AARDOLIE- EN AARDGASWINNING                

111 061, 062 0 Aardolie- en aardgaswinning:                

111 061 1 - aardoliewinputten 100 0 200 C  200 R 200  4.1 1 G 2 B L 

111 062 2 - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: < 10.000.000 N m3/d 30 0 500 C  200 R 500  5.1 1 G 1 B  

111 062 3 - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: >= 10.000.000 N m3/d 50 0 700 C Z 200 R 700  5.2 1 G 1 B  

14 08 -                  

14 08 - WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D.                

1421 0812 0 Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht):                

1421 0812 1 - algemeen 10 100 200   10  200 D 4.1 2 G 1   

1421 0812 2 - steenbrekerijen 10 200 700  Z 10  700  5.2 2 G 2   

144 0893  Zoutwinningbedrijven 50 10 100 C  30  100  3.2 2 G 1 B  

145 0899  Mergel- en overige delfstoffenwinningbedrijven 10 200 500 C  50  500  5.1 3 G 3   

15 10, 11 -                  

15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN               

151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:                

151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C  50 R 100 D 3.2 2 G 1   

151 101 2 - vetsmelterijen 700 0 100 C  30  700  5.2 2 G 2   

151 101 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 300 0 100 C  50 R 300  4.2 2 G 2   

151 101 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 100 0 100 C  50 R 100  3.2 2 G 2   

151 101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² 50 0 50 C  30  50  3.1 1 G 1   

151 101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 30 0 50   10  50  3.1 1 G 1   

151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50   10  50  3.1 1 G 1   
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151 108 8 - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met 
p.o. < 2.000 m²  

50 0 50   10  50  3.1 2 G 1   

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:                

152 102 1 - drogen 700 100 200 C  30  700  5.2 2 G 2   

152 102 2 - conserveren 200 0 100 C  30  200  4.1 2 G 2   

152 102 3 - roken 300 0 50 C  0  300  4.2 1 G 2   

152 102 4 - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² 300 10 50 C  30  300 D 4.2 2 G 2   

152 102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 100 10 50   30  100  3.2 1 G 1   

152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30   10  50  3.1 1 G 1   

1531 1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:                

1531 1031 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C  50 R 300  4.2 2 G 2   

1531 1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 50 10 50   50 R 50  3.1 1 G 1   

1532, 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:                

1532, 1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C  10  100  3.2 1 G 1   

1532, 1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C  10  100  3.2 2 G 2   

1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C  10  100  3.2 2 G 2   

1532, 1533 1032, 1039 4 - met drogerijen 300 10 200 C  30  300  4.2 2 G 2   

1532, 1533 1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C  10  300  4.2 2 G 2   

1541 104101 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:               

1541 104101 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 30 100 C  30 R 200  4.1 3 G 2 B  

1541 104101 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 50 300 C Z 50 R 300  4.2 3 G 3 B  

1542 104102 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:                

1542 104102 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 10 100 C  100 R 200  4.1 3 G 2 B  

1542 104102 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 10 300 C Z 200 R 300  4.2 3 G 3 B  

1543 1042 0 Margarinefabrieken:                

1543 1042 1 - p.c. < 250.000 t/j 100 10 200 C  30 R 200  4.1 3 G 2   

1543 1042 2 - p.c. >= 250.000 t/j 200 10 300 C Z 50 R 300  4.2 3 G 3 B  

1551 1051 0 Zuivelprodukten fabrieken:                

1551 1051 1 - gedroogde produkten, p.c. >= 1,5 t/u 200 100 500 C Z 50 R 500  5.1 3 G 2   

1551 1051 2 - geconcentreerde produkten, verdamp. cap. >=20 t/u 200 30 500 C Z 50 R 500  5.1 3 G 2   

1551 1051 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 50 0 100 C  50 R 100  3.2 2 G 1   

1551 1051 4 - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j 100 0 300 C Z 50 R 300  4.2 3 G 2   

1551 1051 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 50 50 300 C  50 R 300  4.2 3 G 2   

1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C  50 R 100  3.2 2 G 2   

1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30   0  30  2 1 G 1   

1561 1061 0 Meelfabrieken:                 

1561 1061 1 - p.c. >= 500 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300  4.2 2 G 2   

1561 1061 2 - p.c. < 500 t/u 100 50 200 C  50 R 200  4.1 2 G 2   

1561 1061  Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C  50  200 D 4.1 2 G 2   
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1562 1062 0 Zetmeelfabrieken:                

1562 1062 1 - p.c. < 10 t/u 200 50 200 C  30 R 200  4.1 1 G 2   

1562 1062 2 - p.c. >= 10 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300  4.2 2 G 3   

1571 1091 0 Veevoerfabrieken:                

1571 1091 1 - destructiebedrijven 700 30 200 C  50  700 D 5.2 3 G 3   

1571 1091 2 - beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek 700 100 100 C  30 R 700 D 5.2 3 G 3   

1571 1091 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water 300 100 200 C  30  300  4.2 2 G 2   

1571 1091 4 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. >= 10 t/u water 700 200 300 C Z 50  700  5.2 3 G 3   

1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 50 200 C  30  200  4.1 3 G 3   

1571 1091 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300  4.2 3 G 3   

1572 1092  Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C  30  200  4.1 2 G 2   

1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:                

1581 1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C  10  30  2 1 G 1   

1581 1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 100 30 100 C  30  100  3.2 2 G 2   

1582 1072  Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C  30  100  3.2 2 G 2   

1583 1081 0 Suikerfabrieken:                

1583 1081 1 - v.c. < 2.500 t/j 500 100 300 C  100 R 500  5.1 2 G 2 B  

1583 1081 2 - v.c. >= 2.500 t/j 1000 200 700 C Z 200 R 1000  5.3 3 G 3 B  

1584 10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:               

1584 10821 1 - Cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m² 500 50 100   50 R 500  5.1 2 G 3   

1584 10821 2 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 
2.000 m² 

100 30 50   30  100  3.2 2 G 2   

1584 10821 3 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. 
<= 200 m² 

30 10 30   10  30  2 1 G 1   

1584 10821 4 - Suikerwerkfabrieken met suiker branden 300 30 50   30 R 300  4.2 2 G 2   

1584 10821 5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² 100 30 50   30 R 100  3.2 2 G 2   

1584 10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30   10  30  2 1 G 1   

1585 1073  Deegwarenfabrieken 50 30 10   10  50  3.1 2 G 2   

1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:                

1586 1083 1 - koffiebranderijen 500 30 200 C  10  500 D 5.1 2 G 1   

1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30   10  100  3.2 2 G 1   

1587 108401  Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 30 50   10  200  4.1 2 G 1   

1589 1089  Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30 50   30  200 D 4.1 2 G 2   

1589.1 1089  Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50   50 R 200  4.1 2 G 2   

1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:                

1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50   10  100  3.2 2 G 2   

1589.2 1089 2 - met poederdrogen 300 50 50   50 R 300  4.2 2 G 2   

1589.2 1089  Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50   30  200  4.1 2 G 2   

1591 110101  Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C  30  300  4.2 2 G 2   
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1592 110102 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:                

1592 110102 1 - p.c. < 5.000 t/j 200 30 200 C  30 R 200  4.1 1 G 2   

1592 110102 2 - p.c. >= 5.000 t/j 300 50 300 C  50 R 300  4.2 2 G 3 B  

1593 t/m 
1595 

1102 t/m 1104 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C  0  30  2 1 G 1   

1596 1105  Bierbrouwerijen 300 30 100 C  50 R 300  4.2 2 G 2   

1597 1106  Mouterijen 300 50 100 C  30  300  4.2 2 G 2   

1598 1107  Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100   50 R 100  3.2 3 G 2   

16 12 -                  

16 12 - VERWERKING VAN TABAK                

160 120  Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C  30  200  4.1 2 G 1   

17 13 -                  

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL                

171 131  Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100   30  100  3.2 2 G 1   

172 132 0 Weven van textiel:                

172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100   0  100  3.2 2 G 1   

172 132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300  Z 50  300  4.2 3 G 2   

173 133  Textielveredelingsbedrijven 50 0 50   10  50  3.1 2 G 2 B  

174, 175 139  Vervaardiging van textielwaren 10 0 50   10  50  3.1 1 G 1   

1751 1393  Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200   10  200  4.1 2 G 2 B L 

176, 177 139, 143  Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50   10  50  3.1 1 G 2   

18 14 -                  

18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT              

181 141  Vervaardiging kleding van leer 30 0 50   0  50  3.1 1 G 1   

182 141  Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30   10  30  2 2 G 2   

183 142, 151  Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10   10  50  3.1 1 G 1 B L 

19 19 -                  

19 15 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)              

191 151,152  Lederfabrieken 300 30 100   10  300  4.2 2 G 2 B L 

192 151  Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 50 10 30   10  50 D 3.1 2 G 2   

193 152  Schoenenfabrieken 50 10 50   10  50  3.1 2 G 1   

20  -                  

20 16 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.          

2010.1 16101  Houtzagerijen 0 50 100   50 R 100  3.2 2 G 2   

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:                

2010.2 16102 1 - met creosootolie 200 30 50   10  200  4.1 2 G 2 B L 

2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50   10  50  3.1 2 G 1 B  

202 1621  Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100   10  100  3.2 3 G 2 B  

203, 204, 162 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 0 30 100   0  100  3.2 2 G 2   



  

Richtafstandenlijst, Versie 102         

Gemeente Goeree-Overflakkee, Bestemmingsplan “Ruimte voor ruimte”       11 

SBI-1993 SBI-2008  OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS indices 

- - 

n
u

m
m

e
r 

 G
E

U
R

 

S
T

O
F

 

G
E

L
U

ID
 

G
E

V
A

A
R

 

G
R

O
O

T
S

T
E

 

A
F

S
T

A
N

D
  

C
A

T
E

G
O

R
IE

 

V
E

R
K

E
E

R
 

V
IS

U
E

E
L

 

B
O

D
E

M
 

L
U

C
H

T
 

205 

203, 204, 
205 

162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50   0  50  3.1 1 G 1   

205 162902  Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30   0  30  2 1 G 1   

21 17 -                  

21 17 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN            

2111 1711  Vervaardiging van pulp 200 100 200 C  50 R 200  4.1 3 G 2   

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:                

2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C  30 R 50  3.1 1 G 2   

2112 1712 2 - p.c. 3 - 15 t/u 100 50 200 C Z 50 R 200  4.1 2 G 2   

2112 1712 3 - p.c. >= 15 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300  4.2 3 G 2   

212 172  Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C  30 R 100  3.2 2 G 2   

2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:                

2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C  30 R 100  3.2 2 G 2   

2121.2 17212 2 - p.c. >= 3 t/u 50 30 200 C Z 30 R 200  4.1 2 G 2   

22 58 -                  

22 58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA           

221 581  Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

2221 1811  Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C  10  100  3.2 3 G 2 B L 

2222 1812  Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 30 0 100   10  100  3.2 3 G 2 B  

2222.6 18129  Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30   0  30  2 1 P 1 B  

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10   0  10  1 1 G 1   

2223 1814 B Binderijen 30 0 30   0  30  2 2 G 1   

2224 1813  Grafische reproduktie en zetten 30 0 10   10  30  2 2 G 1 B  

2225 1814  Overige grafische aktiviteiten 30 0 30   10  30 D 2 2 G 1 B  

223 182  Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10   0  10  1 1 G 1   

23 19 -                  

23 19 - AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN          

231 191  Cokesfabrieken 1000 700 1000 C Z 100 R 1000  5.3 2 G 3 B L 

2320.1 19201  Aardolieraffinaderijen 1500 100 1500 C Z 1500 R 1500  6 3 G 3 B L 

2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100   30 R 100  3.2 2 G 2 B L 

2320.2 19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100   50 R 300  4.2 2 G 2 B L 

2320.2 19202 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 300 0 200   50 R 300 D 4.2 2 G 2 B L 

233 201, 212, 244  Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven 10 10 100   1500  1500 D 6 1 G 2 B  

24 20 -                  

24 20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN                

2411 2011 0 Vervaardiging van industriële gassen:                

2411 2011 1 - luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht 10 0 700 C Z 100 R 700  5.2 3 G 3   

2411 2011 2 - overige gassenfabrieken, niet explosief 100 0 500 C  100 R 500  5.1 3 G 3  L 
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2411 2011 3 - overige gassenfabrieken, explosief 100 0 500 C  300 R 500  5.1 3 G 3  L 

2412 2012  Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C  200 R 200 D 4.1 3 G 3 B L 

2413 2012 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:                

2413 2012 1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 100 30 300 C  300 R 300 D 4.2 2 G 3 B L 

2413 2012 2 - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 50 500 C  700 R 700 D 5.2 3 G 3 B L 

2414.1 20141 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:                

2414.1 20141 A1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 10 200 C  300 R 300 D 4.2 2 G 3 B L 

2414.1 20141 A2 - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 1000 30 500 C  700 R 1000 D 5.3 2 G 2 B L 

2414.1 20141 B0 Methanolfabrieken:                

2414.1 20141 B1 - p.c. < 100.000 t/j 100 0 200 C  100 R 200  4.1 2 G 2 B  

2414.1 20141 B2 - p.c. >= 100.000 t/j 200 0 300 C Z 200 R 300  4.2 3 G 3 B  

2414.2 20149 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):                

2414.2 20149 1 - p.c. < 50.000 t/j 300 0 200 C  100 R 300  4.2 2 G 2 B L 

2414.2 20149 2 - p.c. >= 50.000 t/j 500 0 300 C Z 200 R 500  5.1 3 G 3 B L 

2415 2015  Kunstmeststoffenfabrieken 500 300 500 C  500 R 500  5.1 3 G 3 B L 

2416 2016  Kunstharsenfabrieken e.d. 700 30 300 C  500 R 700  5.2 3 G 3 B L 

242 202 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:                

242 202 1 - fabricage 300 50 100 C  1000 R 1000  5.3 3 G 3 B L 

242 202 2 - formulering en afvullen 100 10 30 C  500 R 500 D 5.1 2 G 2 B  

243 203  Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C  300 R 300 D 4.2 3 G 2 B L 

2441 2110 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:                

2441 2110 1 - p.c. < 1.000 t/j 200 10 200 C  300 R 300  4.2 1 G 2 B L 

2441 2110 2 - p.c. >= 1.000 t/j 300 10 300 C  500 R 500  5.1 2 G 2 B L 

2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:                

2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50   50 R 50  3.1 2 G 1 B L 

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30   10  30  2 2 G 1   

2451 2041  Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C  100 R 300  4.2 3 G 2 B  

2452 2042  Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C  50 R 300  4.2 2 G 2   

2461 2051  Kruit-, vuurwerk-, en springstoffenfabrieken 30 10 50   1000 V 1000  5.3 1 G 2 B  

2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:                

2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100   50  100  3.2 3 G 2 B L 

2462 2052 2 - met dierlijke grondstoffen 500 30 100   50  500  5.1 3 G 2 B  

2464 205902  Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100   50 R 100  3.2 3 G 2 B L 

2466 205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50   50 R 50  3.1 3 G 2 B  

2466 205903 B Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. 200 30 100 C  200 R 200 D 4.1 2 G 2 B L 

247 2060  Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 300 30 300 C  200 R 300  4.2 3 G 3 B L 

25 22 -                  

25 22 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF              

2511 221101  Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C  100 R 300  4.2 2 G 2 B  
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2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:                

2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30   30  50  3.1 1 G 1   

2512 221102 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 50 100   50 R 200  4.1 2 G 2 B  

2513 2219  Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50   50 R 100 D 3.2 1 G 2   

252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:                

252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100   100 R 200  4.1 2 G 2   

252 222 2 - met fenolharsen 300 50 100   200 R 300  4.2 2 G 2 B L 

252 222 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van 
kunststofbouwmaterialen 

50 30 50   30  50  3.1 2 G 1   

26 23 -                  

26 23 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN         

261 231 0 Glasfabrieken:                

261 231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 30 30 100   30  100  3.2 1 G 1  L 

261 231 2 - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j 30 100 300 C Z 50 R 300  4.2 2 G 2  L 

261 231 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 300 100 100   30  300  4.2 1 G 1  L 

261 231 4 - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j 500 200 300 C Z 50 R 500  5.1 2 G 2  L 

2615 231  Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50   10  50  3.1 1 G 1   

262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:                

262, 263 232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30   10  30  2 1 G 1  L 

262, 263 232, 234 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 30 50 100   30  100  3.2 2 G 2  L 

264 233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200   30  200  4.1 2 G 2  L 

264 233 B Dakpannenfabrieken 50 200 200   100 R 200  4.1 2 G 2   

2651 2351 0 Cementfabrieken:                

2651 2351 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 300 500 C  30 R 500  5.1 2 G 2   

2651 2351 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 500 1000 C Z 50 R 1000  5.3 3 G 3 B  

2652 235201 0 Kalkfabrieken:                

2652 235201 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200   30 R 200  4.1 2 G 2   

2652 235201 2 - p.c. >= 100.000 t/j 50 500 300  Z 50 R 500  5.1 3 G 3   

2653 235202 0 Gipsfabrieken:                

2653 235202 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200   30 R 200  4.1 2 G 2   

2653 235202 2 - p.c. >= 100.000 t/j 50 500 300  Z 50 R 500  5.1 3 G 3 B  

2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken:                

2661.1 23611 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrille 10 100 200   30  200  4.1 2 G 2 B  

2661.1 23611 2 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d 10 100 300   30  300  4.2 2 G 2 B  

2661.1 23611 3 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d 30 200 700  Z 30  700  5.2 3 G 3 B  

2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:                

2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100   30  100  3.2 2 G 2   

2661.2 23612 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 200 300  Z 30  300  4.2 3 G 3   
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2662 2362  Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100   30  100  3.2 2 G 2   

2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:                

2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 10 50 100   10  100  3.2 3 G 2   

2663, 2664 2363, 2364 2 - p.c. >= 100 t/u 30 200 300  Z 10  300  4.2 3 G 3   

2665, 2666 2365, 2369 0 Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:                

2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100   50 R 100  3.2 2 G 2   

2665, 2666 2365, 2369 2 - p.c. >= 100 t/d 30 200 300  Z 200 R 300  4.2 3 G 2 B  

267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:                

267 237 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 10 30 100   0  100 D 3.2 1 G 2   

267 237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 10 30 50   0  50  3.1 1 G 1   

267 237 3 - met breken, zeven of drogen,   v.c. < 100.000 t/j 10 100 300   10  300  4.2 1 G 2   

267 237 4 - met breken, zeven of drogen,   v.c. >= 100.000 t/j 30 200 700  Z 10  700  5.2 2 G 3   

2681 2391  Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50   10  50 D 3.1 1 G 2   

2682 2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:                

2682 2399 A1 - p.c. < 100 t/u 300 100 100   30  300  4.2 3 G 2 B L 

2682 2399 A2 - p.c. >= 100 t/u 500 200 200  Z 50  500  5.1 3 G 3 B L 

2682 2399 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):                

2682 2399 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 100 200 300 C Z 30  300  4.2 2 G 2   

2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C  50  200  4.1 2 G 2   

2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100   50  100 D 3.2 2 G 2   

2682 2399 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 100 50 200   30  200  4.1 3 G 2 B L 

2682 2399 D1 - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300  Z 50  300  4.2 3 G 2 B L 

27 24 -                  

27 24 - VERVAARDIGING VAN METALEN                

271 241 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:                

271 241 1 - p.c. < 1.000 t/j 700 500 700   200 R 700  5.2 2 G 2 B  

271 241 2 - p.c. >= 1.000 t/j 1500 1000 1500 C Z 300 R 1500  6 3 G 3 B L 

272 245 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:                

272 245 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 500   30  500  5.1 2 G 2 B  

272 245 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 1000  Z 50 R 1000  5.3 3 G 2 B  

273 243 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:                

273 243 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 300   30  300  4.2 2 G 2   

273 243 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 50 700  Z 50 R 700  5.2 3 G 3 B  

274 244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:                

274 244 A1 - p.c. < 1.000 t/j 100 100 300   30 R 300  4.2 1 G 2 B  

274 244 A2 - p.c. >= 1.000 t/j 200 300 700  Z 50 R 700  5.2 2 G 3 B  

274 244 B0 Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:                

274 244 B1 - p.o. < 2.000 m2 50 50 500   50 R 500  5.1 2 G 2 B  

274 244 B2 - p.o. >= 2.000 m2 200 100 1000  Z 100 R 1000  5.3 3 G 3 B  
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2751, 2752 2451, 2452 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:                

2751, 2752 2451, 2452 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C  30 R 300  4.2 1 G 2 B  

2751, 2752 2451, 2452 2 - p.c. >= 4.000 t/j 200 100 500 C Z 50 R 500  5.1 2 G 3 B L 

2753, 2754 2453, 2454 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:                

2753, 2754 2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C  30 R 300  4.2 1 G 2 B  

2753, 2754 2453, 2454 2 - p.c. >= 4.000 t/j 200 100 500 C Z 50 R 500  5.1 2 G 3 B L 

28 25 -                  

28 25, 31 - VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.) 

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen                

281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100   30  100  3.2 2 G 2 B  

281 251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30 50   10  50  3.1 1 G 1   

281 251, 331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 30 50 200   30  200  4.1 2 G 2 B  

281 251, 331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 50 200 300  Z 30  300  4.2 3 G 3 B  

2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:                

2821 2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 300   30 R 300  4.2 2 G 2 B  

2821 2529, 3311 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 500  Z 50 R 500  5.1 3 G 3 B  

2822, 2830 2521, 2530, 3311 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 30 30 200   30  200  4.1 2 G 2 B  

284 255, 331 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 10 30 200   30  200  4.1 1 G 2 B  

284 255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 50 30 100   30  100 D 3.2 2 G 2 B  

284 255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 30 30 50   10  50 D 3.1 1 G 2 B  

2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:                

2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100   50  100  3.2 2 G 2 B L 

2851 2561, 3311 10 - stralen 30 200 200   30  200 D 4.1 2 G 2 B L 

2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100   50  100 D 3.2 1 G 2 B  

2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100   50 R 100 D 3.2 2 G 2 B L 

2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100   30 R 100 D 3.2 2 G 2 B L 

2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100   50  100  3.2 2 G 2 B L 

2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100   50  100  3.2 2 G 2 B L 

2851 2561, 3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 30 50 100   30  100  3.2 2 G 2 B  

2851 2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100   30  100  3.2 2 G 2 B  

2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100   30  100  3.2 2 G 2 B  

2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100   50 R 100  3.2 1 G 1 B L 

2851 2561, 3311 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 30 30 100   50  100  3.2 2 G 2 B  

2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100   30  100 D 3.2 1 G 2 B  

2852 2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 10 30 50   10  50 D 3.1 1 G 2 B  

287 259, 331 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:                

287 259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 200   30  200  4.1 2 G 2 B  

287 259, 331 A2 - p.o. >= 2.000 m2 50 100 500  Z 30  500  5.1 3 G 3 B  
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287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100   30  100  3.2 2 G 2 B  

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2  30 30 50   10  50  3.1 1 G 2 B  

29 27, 28, 33 -                  

29 27, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN                

29 27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:                

29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100   30  100 D 3.2 2 G 1 B  

29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200   30  200 D 4.1 3 G 2 B  

29 28, 33 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300  Z 30  300 D 4.2 3 G 2 B  

30 26, 28, 33 -                 

30 26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS               

30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30   10  30  2 1 G 1   

31 26, 27, 33 -                  

31 26, 27, 33 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.          

311 271, 331  Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie 200 30 30   50  200  4.1 1 G 2 B L 

312 271, 273  Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30   50  200  4.1 1 G 2 B L 

313 273  Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200   100 R 200 D 4.1 2 G 2  L 

314 272  Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100   50  100  3.2 2 G 2 B L 

315 274  Lampenfabrieken 200 30 30   300 R 300  4.2 2 G 2 B L 

316 293  Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30   10  30  2 1 G 1   

3162 2790  Koolelektrodenfabrieken 1500 300 1000 C Z 200 R 1500  6 2 G 3 B L 

32 26, 33 -                  

32 26, 33 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.          

321 t/m 
323 

261, 263, 264, 331 Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 30 0 50   30  50 D 3.1 2 G 1 B  

3210 2612  Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50   30  50  3.1 1 G 2 B  

33 26, 32, 33 -                  

33 26, 32, 33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN         

33 26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. 
reparatie 

30 0 30   0  30  2 1 G 1   

34 29 -                  

34 29  VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS             

341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven                

341 291 1 - p.o. < 10.000 m2 100 10 200 C  30 R 200 D 4.1 3 G 2 B  

341 291 2 - p.o. >= 10.000 m2 200 30 300  Z 50 R 300  4.2 3 G 2 B L 

3420.1 29201  Carrosseriefabrieken 100 10 200   30 R 200  4.1 2 G 2 B  

3420.2 29202  Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200   30  200  4.1 2 G 2 B  

343 293  Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 2 G 2   

35 30 -                  
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35 30 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)         

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:                

351 301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50   10  50  3.1 2 G 1 B  

351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100   50 R 100  3.2 2 G 1 B  

351 301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200   30  200  4.1 2 G 2 B  

351 301, 3315 4 - metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW 100 100 500 C Z 50  500  5.1 2 G 3 B  

3511 3831  Scheepssloperijen 100 200 700   100 R 700  5.2 2 G 3 B  

352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:                

352 302, 317 1 - algemeen 50 30 100   30  100  3.2 2 G 2 B  

352 302, 317 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300  Z 30 R 300  4.2 2 G 2 B  

353 303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:                

353 303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200   30  200  4.1 2 G 2 B  

353 303, 3316 2 - met proefdraaien motoren 100 30 1000  Z 100 R 1000  5.3 2 G 2 B  

354 309  Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100   30 R 100  3.2 2 G 2 B  

355 3099  Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100   30  100 D 3.2 2 G 2 B  

36 31 -                  

36 31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.              

361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100   30  100 D 3.2 2 G 2 B  

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10   0  10  1 1 P 1   

362 321  Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10   10  30  2 1 G 1 B  

363 322  Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30   10  30  2 2 G 2   

364 323  Sportartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 2 G 2   

365 324  Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50   30  50  3.1 2 G 2   

3663.1 32991  Sociale werkvoorziening 0 30 30   0  30  2 1 P 1   

3663.2 32999  Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50   30  50 D 3.1 2 G 2   

37 38 -                  

37 38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING                

371 383201  Metaal- en autoschredders 30 100 500  Z 30  500  5.1 2 G 3 B  

372 383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:                

372 383202 A1 - v.c. < 100.000 t/j 30 100 300   10  300  4.2 2 G 2   

372 383202 A2 - v.c. >= 100.000 t/j 30 200 700   10  700  5.2 3 G 3   

372 383202 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100   50 R 300  4.2 2 G 2   

372 383202 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C  50  300  4.2 3 G 2 B  

40 35 -                  

40 35 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER          

40 35 A0 Elektriciteitsproduktiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe)               

40 35 A1 - kolengestookt (incl. meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth 100 700 700 C Z 200  700  5.2 2 G 3 B L 

40 35 A2 - oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth 100 100 500 C Z 100  500  5.1 2 G 3 B L 
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40 35 A3 - gasgestookt (incl. bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth,in 100 100 500 C Z 100 R 500  5.1 1 G 3   

40 35 A4 - kerncentrales met koeltorens 10 10 500 C  1500  1500 D 6 1 P 3   

40 35 A5 - warmte-kracht-installaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth 30 30 500 C Z 100 R 500  5.1 1 G 2   

40 35 B0 bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:                

40 35 B1 - covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen 
voedingsindustrie 

100 50 100   30 R 100  3.2 2 G 1  L 

40 35 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 50 50 100   30 R 100  3.2 2 G 1  L 

40 35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:                

40 35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C  10  30  2 1 P 1 B  

40 35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C  30  50  3.1 1 P 1 B  

40 35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C  50  100  3.2 1 P 2 B  

40 35 C4 - 200 - 1000 MVA 0 0 300 C Z 50  300  4.2 1 P 2 B  

40 35 C5 - >= 1000 MVA 0 0 500 C Z 50  500  5.1 1 P 2 B  

40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:                

40 35 D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 300 C  100  300  4.2 1 P 1   

40 35 D2 - gascompressorstations vermogen >= 100 MW 0 0 500 C  200 R 500  5.1 1 P 2   

40 35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 10 C  10  10  1 1 P 1   

40 35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 0 0 30 C  10  30  2 1 P 1   

40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C  50 R 50  3.1 1 P 1   

40 35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:                

40 35 E1 - stadsverwarming 30 10 100 C  50  100  3.2 1 P 2   

40 35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C  10  30  2 1 P 1   

40 35 F0 windmolens:                

40 35 F1 - wiekdiameter 20 m 0 0 100 C  30  100  3.2 1 P 2   

40 35 F2 - wiekdiameter 30 m 0 0 200 C  50  200  4.1 1 P 2   

40 35 F3 - wiekdiameter 50 m 0 0 300 C  50  300  4.2 1 P 3   

41 36 -                  

41 36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER                

41 36 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:                

41 36 A1 - met chloorgas 50 0 50 C  1000 R 1000 D 5.3 1 G 2  L 

41 36 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 10 0 50 C  30  50  3.1 1 G 2   

41 36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:                

41 36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C  10  30  2 1 P 1   

41 36 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C  10  100  3.2 1 P 1   

41 36 B3 - >= 15 MW 0 0 300 C  10  300  4.2 1 P 2   

45 41, 42, 43 -                  

45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID                

45 41, 42, 43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² 10 30 100   10  100  3.2 2 G 2 B  

45 41, 42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 10 30 50   10  50  3.1 2 G 1 B  
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45 41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² 10 30 50   10  50  3.1 2 G 1 B  

45 41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30   10  30  2 1 G 1 B  

50 45, 47 -                  

50 45, 47 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS          

501, 502, 
504 

451, 452, 454  Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 10 0 30   10  30  2 2 P 1 B  

501 451  Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie) 10 10 100   10  100  3.2 2 G 1   

5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100   10  100  3.2 1 G 1   

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10   10  10  1 1 G 1   

5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30   30 R 50  3.1 1 G 1 B L 

5020.5 45205  Autowasserijen 10 0 30   0  30  2 3 P 1   

503, 504 453  Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30   10  30  2 1 P 1   

505 473 0 Benzineservisestations:                

505 473 1 - met LPG > 1000 m3/jr 30 0 30   200 R 200  4.1 3 P 1 B  

505 473 2 - met LPG < 1000 m3/jr 30 0 30   50 R 50  3.1 3 P 1 B  

505 473 3 - zonder LPG 30 0 30   10  30  2 3 P 1 B  

51 46 -                  

51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING                

511 461  Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

5121 4621 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50   30 R 50  3.1 2 G 2   

5121 4621 1 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit 
van 500 ton/uur of meer 

100 100 300  Z 50 R 300  4.2 2 G 2   

5122 4622  Grth in bloemen en planten 10 10 30   0  30  2 2 G 1   

5123 4623  Grth in levende dieren 50 10 100 C  0  100  3.2 2 G 1   

5124 4624  Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30   0  50  3.1 2 G 1   

5125, 5131 46217, 4631  Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 10 30   50 R 50  3.1 2 G 1   

5132, 5133 4632, 4633  Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30   50 R 50  3.1 2 G 1   

5134 4634  Grth in dranken 0 0 30   0  30  2 2 G 1   

5135 4635  Grth in tabaksprodukten 10 0 30   0  30  2 2 G 1   

5136 4636  Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30   0  30  2 2 G 1   

5137 4637  Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30   0  30  2 2 G 1   

5138, 5139 4638, 4639  Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30   10  30  2 2 G 1   

514 464, 46733  Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30   10  30  2 2 G 1   

5148.7 46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:                

5148.7 46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30   10 V 30  2 2 G 1   

5148.7 46499 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 10 0 30   50 V 50  3.1 2 G 1   

5148.7 46499 3 - professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats < 750 kg (en > 
25 kg theatervuurwerk) 

10 0 30   500 V 500  5.1 2 G 1   

5148.7 46499 4 - professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats 750 kg tot 6 ton 10 0 30   1000 V 1000  5.3 2 G 1   

5148.7 46499 5 - munitie 0 0 30   30  30  2 2 G 1   
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5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:                

5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50   30  50  3.1 2 P 2   

5151.1 46711 2 - kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m2 50 500 500  Z 100  500  5.1 3 G 3 B  

5151.2 46712 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:                

5151.2 46712 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 50 0 50   200 R 200 D 4.1 2 G 2 B L 

5151.2 46712 2 - vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m3 100 0 50   500 R 500 D 5.1 2 G 2 B L 

5151.2 46712 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50   300 R 300 D 4.2 2 G 2   

5151.3 46713  Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 100 0 30   50  100  3.2 2 G 2 B  

5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen:                

5152.1 46721 1 - opslag opp. < 2.000 m2 30 300 300   10  300  4.2 3 G 3 B  

5152.1 46721 2 - opslag opp. >= 2.000 m2 50 500 700  Z 10  700  5.2 3 G 3 B  

5152.2 /.3 46722, 46723  Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100   10  100  3.2 2 G 2   

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:                

5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50   10  50  3.1 2 G 2   

5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30   10  30  2 1 G 1   

5153.4 46735 4 zand en grind:                

5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100   0  100  3.2 2 G 2   

5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  0 10 30   0  30  2 1 G 1   

5154 4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:                

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50   10  50  3.1 2 G 2   

5154 4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30   0  30  2 1 G 1   

5155.1 46751  Grth in chemische produkten 50 10 30   100 R 100 D 3.2 2 G 2 B  

5155.2 46752  Grth in kunstmeststoffen 30 30 30   30 R 30  2 1 G 1   

5156 4676  Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30   10  30  2 2 G 2   

5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m² 10 30 100   30  100  3.2 2 G 2 B  

5157 4677 1 - autosloperijen: b.o. <= 1000 m² 10 10 50   10  50  3.1 2 G 2 B  

5157.2/3 4677 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m² 10 30 100   10  100 D 3.2 2 G 2 B  

5157.2/3 4677 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² 10 10 50   10  50  3.1 2 G 2 B  

518 466 0 Grth in machines en apparaten:                

518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100   10  100  3.2 2 G 2   

518 466 2 - overige 0 10 50   0  50  3.1 2 G 1   

519 466, 469  Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30   0  30  2 2 G 1   

52 47 -                  

52 47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN                

52 47 A Detailhandel voor zover n.e.g. 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

5211/2,524
6/9 

471  Supermarkten, warenhuizen 0 0 10   10  10  1 2 P 1   

5222, 5223 4722, 4723  Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken 10 0 10   10  10  1 1 P 1   

5224 4724  Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel 10 10 10 C  10  10  1 1 P 1   
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5231, 5232 4773, 4774  Apotheken en drogisterijen 0 0 0   10  10  1 1 P 1   

5246/9 4752  Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten 0 0 30   10  30  2 3 P 1   

5249 4778  Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt 0 0 10   10 V 10  1 1 P 1   

5261 4791  Postorderbedrijven 0 0 50   0  50  3.1 2 G 1   

527 952  Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10   10  10  1 1 P 1   

55 55 -                  

55 55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING                

5511, 5512 5510  Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra 10 0 10   10  10  1 2 P 1   

552 553, 552  Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken) 30 0 50 C  30  50  3.1 2 P 1   

553 561  Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, 
viskramen e.d. 

10 0 10 C  10  10  1 2 P 1   

554 563 1 Café's, bars 0 0 10 C  10  10  1 2 P 1   

554 563 2 Discotheken, muziekcafé's 0 0 30 C  10  30 D 2 2 P 1   

5551 5629  Kantines 10 0 10 C  10  10 D 1 1 P 1   

5552 562  Cateringbedrijven 10 0 30 C  10  30  2 1 G/
P 

1   

60 49 -                  

60 49 - VERVOER OVER LAND                

601 491, 492 0 Spoorwegen:                

601 491, 492 1 - stations 0 0 100 C  50 R 100 D 3.2 3 P 2   

601 491, 492 2 - rangeerterreinen, overslagstations (zonder rangeerheuvel) 30 30 300 C  300 R 300 D 4.2 3 G 2   

6021.1 493  Bus-, tram- en metrostations en -remises 0 10 100 C  0  100 D 3.2 2 P 2   

6022 493  Taxibedrijven 0 0 30 C  0  30  2 2 P 1   

6023 493  Touringcarbedrijven 10 0 100 C  0  100  3.2 2 G 1   

6024 494 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C  30  100  3.2 3 G 1   

6024 494 1 - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C  30  50  3.1 2 G 1   

603 495  Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C  10  30 D 2 1 P 1 B  

61, 62 50, 51 -                  

61, 62 50, 51 - VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT                

61, 62 50, 51 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 0 0 10   0  10  1 2 P 1   

63 52 -                  

63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER                

6311.1 52241 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:                

6311.1 52241 1 - containers 0 10 500 C  100 R 500  5.1 3 G 3   

6311.1 52241 2 - stukgoederen 0 30 300 C  100 R 300 D 4.2 3 G 3 B  

6311.1 52241 3 - ertsen, mineralen e.d., opslagopp. >= 2.000 m2 50 700 1000 C Z 50  1000  5.3 3 G 3 B  

6311.1 52241 4 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 100 500 500 C Z 100 R 500  5.1 3 G 3   

6311.1 52241 5 - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 50 700 700 C Z 100  700  5.2 3 G 3 B  

6311.1 52241 6 - olie, LPG, e.d. 300 0 100 C  1000 R 1000  5.3 2 G 3 B L 
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6311.1 52241 7 - tankercleaning 300 10 100 C  200 R 300  4.2 1 G 2 B  

6311.2 52242 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:                

6311.2 52242 1 - containers 0 10 300   50 R 300  4.2 2 G 2   

6311.2 52242 10 - tankercleaning 300 10 100   200 R 300  4.2 1 G 2 B  

6311.2 52242 2 - stukgoederen 0 10 100   50 R 100 D 3.2 2 G 2 B  

6311.2 52242 3 - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m² 30 200 300   30  300  4.2 2 G 2 B  

6311.2 52242 4 - ersten, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m² 50 500 700  Z 50  700  5.2 3 G 3 B  

6311.2 52242 5 - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u 50 300 200   50 R 300  4.2 2 G 2   

6311.2 52242 6 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u 100 500 300  Z 100 R 500  5.1 3 G 3   

6311.2 52242 7 - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2 50 300 300   50  300  4.2 2 G 2 B  

6311.2 52242 8 - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 50 500 500  Z 100  500  5.1 3 G 3 B  

6311.2 52242 9 - olie, LPG, e.d. 100 0 50   700 R 700  5.2 2 G 3 B L 

6312 52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C  50 R 50 D 3.1 2 G 2   

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C  10  30  2 2 G 1   

6321 5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 C  0  30  2 3 P 1  L 

6321 5221 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 10 0 100 C  30  100  3.2 2 G 1   

6322, 6323 5222  Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 0 0 10   0  10  1 2 P 1   

6323 5223 A Luchthavens 200 50 1500 C  500 R 1500 D 6 3 P 3 B L 

6323 5223 B Helikopterlandplaatsen 0 50 500   50  500  5.1 1 P 2   

633 791  Reisorganisaties 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

634 5229  Expediteurs, cargadoors (kantoren) 0 0 10   0  10 D 1 1 P 1   

64 64 -                  

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE                

641 531, 532  Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C  0  30  2 2 P 1   

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C  0  10  1 1 P 1   

642 61 B0 zendinstallaties:                

642 61 B1 - LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: onderzoek!) 0 0 0 C  100  100  3.2 1 P 2   

642 61 B2 - FM en TV 0 0 0 C  10  10  1 1 P 2   

642 61 B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 0 0 0 C  10  10  1 1 P 2   

65, 66, 67 64, 65, 66 -                  

65, 66, 67 64, 65, 66 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN                

65, 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 10 C  0  10  1 1 P 1   

70 41, 68 -                  

70 41, 68 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED                

70 41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

71 77 -                  

71 77 - VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN 

711 7711  Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30   10  30  2 2 P 1   
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712 7712, 7739  Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 10 0 50   10  50 D 3.1 2 G 1   

713 773  Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50   10  50 D 3.1 2 G 1 B  

714 772  Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30   10  30 D 2 2 G 2   

72 62 -                  

72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE                

72 62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

72 58, 63 B Datacentra 0 0 30 C  0  30  2 1 P 1   

73 72 -                  

73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                

731 721  Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30   30 R 30  2 1 P 1   

732 722  Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

74 63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 80tm82 

-                  

74 63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 80tm82 

- OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING                

74 63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 80tm82 

A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10   0  10 D 1 2 P 1   

747 812  Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30   30  50 D 3.1 1 P 1 B  

7481.3 74203  Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C  10  30  2 2 G 1 B  

7484.3 82991  Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten 50 30 200 C  50 R 200  4.1 3 G 2   

7484.4 82992  Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10   0  10  1 2 P 1   

75 84 -                  

75 84 - OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN            

75 84 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 0 0 10   0  10  1 2 P 1   

7522 8422  Defensie-inrichtingen 30 30 200 C  100  200 D 4.1 3 G 1 B  

7525 8425  Brandweerkazernes 0 0 50 C  0  50  3.1 1 G 1   

80 85 -                  

80 85 - ONDERWIJS                

801, 802 852, 8531  Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs 0 0 30   0  30  2 1 P 1   

803, 804 8532, 854, 855 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs 10 0 30   10  30 D 2 2 P 1   

85 86 -                  

85 86 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG                

8511 8610  Ziekenhuizen 10 0 30 C  10  30  2 3 P 2   

8512, 8513 8621, 8622, 8623 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 0 0 10   0  10  1 2 P 1   

8514, 8515 8691, 8692  Consultatiebureaus 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

853 871 1 Verpleeghuizen 10 0 30 C  0  30  2 1 P 1   

853 8891 2 Kinderopvang 0 0 30   0  30  2 2 P 1   

90 37, 38, 39 -                  

90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING                

9001 3700 A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:               
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9001 3700 A1 - < 100.000 i.e. 200 10 100 C  10  200  4.1 2 G 1   

9001 3700 A2 - 100.000 - 300.000 i.e. 300 10 200 C Z 10  300  4.2 2 G 1   

9001 3700 A3 - >= 300.000 i.e. 500 10 300 C Z 10  500  5.1 3 G 2   

9001 3700 B rioolgemalen 30 0 10 C  0  30  2 1 P 1   

9002.1 381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50 30 50   10  50  3.1 2 G 1   

9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50   30 R 50  3.1 2 G 1 B  

9002.1 381 C Vuiloverslagstations 200 200 300   30  300  4.2 3 G 3 B  

9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:                

9002.2 382 A1 - mestverwerking/korrelfabrieken 500 10 100 C  10  500  5.1 3 G 3   

9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30   10  100  3.2 1 G 1 B L 

9002.2 382 A3 - verwerking radio-actief afval 0 10 200 C  1500  1500  6 1 G 1   

9002.2 382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 10 30   10  50  3.1 1 G 2  L 

9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10   30 R 100 D 3.2 1 G 2 B L 

9002.2 382 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50  300 D 4.2 3 G 3 B L 

9002.2 382 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30   30 R 30  2 1 G 1 B L 

9002.2 382 B Vuilstortplaatsen 300 200 300   10  300  4.2 3 G 3 B  

9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:                

9002.2 382 C1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr 300 100 50   10  300  4.2 2 G 2 B  

9002.2 382 C2 - niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jr 700 300 100   30  700  5.2 2 G 2 B  

9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100   10  100  3.2 2 G 2 B  

9002.2 382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 200 200 100   30  200  4.1 3 G 2 B  

9002.2 382 C5 - GFT in gesloten gebouw 200 50 100   100 R 200  4.1 3 G 1 B L 

91 94 -                  

91 94 - DIVERSE ORGANISATIES                

9111 941, 942  Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

9131 9491  Kerkgebouwen e.d. 0 0 30   0  30  2 2 P 1   

9133.1 94991 A Buurt- en clubhuizen 0 0 30 C  0  30 D 2 2 P 1   

9133.1 94991 B Hondendressuurterreinen 0 0 50   0  50  3.1 1 P 1   

92 59 -                  

92 59 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE                

921, 922 591, 592, 601, 602 Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C  10  30  2 2 G 1   

9213 5914  Bioscopen 0 0 30 C  0  30  2 3 P 1   

9232 9004  Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen 0 0 30 C  0  30  2 3 P 1   

9233 9321  Recreatiecentra, vaste kermis e.d. 30 10 300   10  300 D 4.2 3 P 3   

9234 8552  Muziek- en balletscholen 0 0 30   0  30  2 2 P 1   

9234.1 85521  Dansscholen 0 0 30 C  0  30  2 2 P 1   

9251, 9252 9101, 9102  Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 0 0 10   0  10  1 2 P 1   

9253.1 91041  Dierentuinen 100 10 50 C  0  100  3.2 3 P 1   

9253.1 91041  Kinderboerderijen 30 10 30 C  0  30  2 1 P 1   
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926 931 0 Zwembaden:                

926 931 1 - overdekt 10 0 50 C  10  50  3.1 3 P 1   

926 931 2 - niet overdekt 30 0 200   10  200  4.1 3 P 1   

926 931 A Sporthallen 0 0 50 C  0  50  3.1 2 P 1   

926 931 B Bowlingcentra 0 0 30 C  0  30  2 2 P 1   

926 931 C Overdekte kunstijsbanen 0 0 100 C  50 R 100  3.2 2 P 1   

926 931 D Stadions en open-lucht-ijsbanen 0 0 300 C  50 R 300  4.2 3 P 2   

926 931 E Maneges 50 30 30   0  50  3.1 2 P 1   

926 931 F Tennisbanen (met verlichting) 0 0 50 C  0  50  3.1 2 P 2   

926 931 G Veldsportcomplex (met verlichting) 0 0 50 C  0  50  3.1 2 P 2   

926 931 H Golfbanen 0 0 10   0  10  1 2 P 1   

926 931 I Kunstskibanen 0 0 30 C  50 R 50  3.1 2 P 2   

926 931 0 Schietinrichtingen:                

926 931 1 - binnenbanen: geweer- en pistoolbanen 0 0 200 C  10  200  4.1 2 P 1   

926 931 10 - buitenbanen met voorzieningen: pistoolbanen 10 0 1000   200  1000  5.3 1 P 1   

926 931 11 - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen 0 0 30   30  30  2 1 P 1   

926 931 2 - binnenbanen: boogbanen 0 0 10 C  10  10  1 1 P 1   

926 931 3 - vrije buitenbanen: kleiduiven 0 0 200   300  300  4.2 2 P 1  L 

926 931 4 - vrije buitenbanen: schietbomen 0 0 500   1500  1500  6 1 P 1   

926 931 5 - vrije buitenbanen: geweerbanen 10 0 1500   1500  1500  6 2 P 1   

926 931 6 - vrije buitenbanen: pistoolbanen 10 0 1500   1500  1500  6 2 P 1   

926 931 7 - vrije buitenbanen: boogbanen 0 0 10   200  200  4.1 1 P 1   

926 931 8 - buitenbanen met voorzieningen: schietbomen 10 0 300   500  500  5.1 2 P 1   

926 931 9 - buitenbanen met voorzieningen: geweerbanen 10 0 1000   1500  1500  6 2 P 1   

926 931 A Skelter- en kartbanen, in een hal 10 0 50   10  50  3.1 2 P 1   

926 931 B Skelter- en kartbanen, open lucht, < 8 uur/week in gebruik 50 30 500   30  500  5.1 2 P 1 B  

926 931 C Skelter- en kartbanen, open lucht, >=8 uur/week in gebruik 50 50 1000  Z 30  1000  5.3 2 P 1 B  

926 931 D Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., < 8 uur/week in gebruik 100 50 700   50  700  5.2 3 P 1 B  

926 931 E Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., >=8 uur/week in gebruik 100 100 1500  Z 50  1500  6 3 P 1 B  

926 931 F Sportscholen, gymnastiekzalen 0 0 30 C  0  30  2 2 P 1   

926 932 G Jachthavens met diverse voorzieningen 10 10 50 C  30  50  3.1 3 P 1 B  

9271 9200  Casino's 10 0 30 C  0  30  2 3 P 1   

9272.1 92009  Amusementshallen 0 0 30 C  0  30  2 2 P 1   

9272.4 93299  Modelvliegtuig-velden 10 0 300   100  300  4.2 1 P 1   

93 93 -                  

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING                

9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C  30  50  3.1 2 G 1   

9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50   30  50  3.1 2 G 1  L 

9301.2 96012  Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30   30 R 30  2 2 G 1 B L 
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9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30   0  30  2 1 G 1   

9301.3 96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

9302 9602  Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10   0  10  1 1 P 1   

9303 9603 0 Begrafenisondernemingen:                

9303 9603 1 - uitvaartcentra 0 0 10   0  10  1 2 P 1   

9303 96031 2 - begraafplaatsen 0 0 10   0  10  1 2 P 1   

9303 96032 3 - crematoria 100 10 30   10  100  3.2 2 P 2  L 

9304 9313, 9604  Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 10 0 30 C  0  30  2 1 P 1   

9305 9609 A Dierenasiels en -pensions 30 0 100 C  0  100  3.2 1 P 1   

9305 9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C  0  10 D 1 1 P 1   
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