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Figuur 1: Ligging in groter verband 

 

 
Figuur 2: Ligging plangebied 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
|3 

 

NL.IMRO.1931.BP1504BG002-VG01 bestemmingsplan Middelblok 2, Gouderak 

1. INLEIDING 

 

1.1 Aanleiding 
 
Aanleiding voor dit bestemmingsplan is het initiatief voor de herbestemming van de voormalige 
Graanmaalderij aan Middelblok 2 te Gouderak.  
 
De Graanmaalderij is in 1916 gebouwd door de coöperatie “Ons Voordeel”. Ons Voordeel is actief 
geweest tot eind jaren vijftig. Na dat leven heeft het pand diverse functies gehad variërend van 
opslag, meubelwerkplaats en woonruimte. Maar nooit kreeg het een bestendige invulling. In 2011 
kochten de huidige eigenaren het pand en vestigden daarin hun eigen kantoor voor ’t Zeel en voor 
fotografie Esther van Berk. Daarnaast zijn ruimten verhuurd ten behoeve van opslag voor onder 
andere de Historische vereniging Golderake. 
 
De eigenaren willen het gebruik en het karakter van het pand versterken. Doel is om het gebouw, 
dat gezien kan worden als industrieel erfgoed, te behouden. De nieuwe functies in het gebouw 
kunnen gezien de bijzondere ligging aan de rivier en het historische dijklint nabij het centrum van 
Gouderak een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp.  
 
Het idee is om, naast de bestaande woonfunctie van het gehele pand, op de begane grond en in de 
kelder ook andere functies zoals kantoor, dienstverlening, ambachtelijke werk, workshops en 
trainingsruimte, kunst en cultuur en een steunpunt voor wandelaars en fietsers mogelijk te maken. 
Belangrijk uitgangspunt is dat de nieuwe functies in het pand geen overlast voor de omgeving op 
mogen leveren en dat het parkeren op eigen terrein plaats vindt. Het pand zelf zal bouwkundig aan 
de eisen van deze tijd worden aangepast, waarbij de karakteristieke elementen bewaard zullen 
blijven. Aan de rivierzijde wordt gedacht aan het aanbrengen van een glazen aanbouw en een 
buitenterras/steiger. Tevens zijn er plannen voor een duurzame energiehuishouding met behulp van 
onder andere warmte-koude-opslag in de bodem.   
 
Om de plannen mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.  
 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 
 
De locatie ligt aan het Middelblok 2 ten noordoosten van de kern Gouderak. Aan de oostzijde van 
het pand ligt lintbebouwing langs het Middelblok. Aan de westzijde liggen de recent gebouwde 
woningen van de Zellingwijk. De locatie wordt aan de noordzijde begrensd door de Hollandsche 
IJssel. Aan de overzijde van het Middelblok ligt het binnendijkse lint met (voormalige) agrarische 
bebouwing in het  veenweidegebied.  
 

1.3 Vigerend plan 
 
De in het bestemmingsplan begrepen gronden zijn thans in het volgende plan geregeld: 
 bestemmingsplan “Middelblok”, vastgesteld door de gemeenteraad op 30 juni 2011. 
 
Het bestaande gebouw heeft de bestemming Wonen met de aanduiding [aaneengebouwd] en een 
maximale goothoogte van 6 meter. Aan de noordzijde van het perceel ligt de bestemming Natuur. 
Over het plangebied ligt de dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering.   
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1.4 Bij het plan behorende stukken 
 
Het bestemmingsplan bestaat uit de volgende planonderdelen: 
 Verbeelding: Op de verbeelding zijn de bestemmingen in het plangebied weergegeven. Deze 

bestemmingen zijn gerelateerd aan de in de planregels opgenomen juridische regeling. 
 Regels: In de regels is het gebruik van de binnen het plangebied aangegeven gronden, 

opstallen en ander gebruik van de gronden juridisch geregeld. Per bestemming is aangeven wat 
er binnen die bestemming mogelijk en/of toegestaan is. 

 Toelichting: In de toelichting worden de aan het plan ten grondslag liggende gedachten en de 
uitkomsten van eventueel uitgevoerde onderzoeken opgenomen.  

 

1.5 Leeswijzer 
 
Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 de huidige situatie beschreven. Hoofdstuk 3 geeft 
een beschrijving van de nieuwe toestand. In hoofdstuk 4 wordt het beleidskader uiteengezet. Hierin 
wordt het voor deze herziening relevante rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid beschreven. Het 
vijfde hoofdstuk omvat de milieugerelateerde zaken, waaronder ook de waterparagraaf. In 
hoofdstuk 6 wordt de keuze voor de planmethodiek toegelicht. Het zevende hoofdstuk is gewijd aan 
de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid.  
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2. BESTAANDE SITUATIE 

 

2.1 Historie en ruimtelijke structuur omgeving 
 

De dijk, met daarop gelegen de weg Middelblok, vormt de belangrijkste structuurlijn van de 
omgeving . Het gebied dankt haar bestaan aan deze dijk, vanwege het feit dat het achterliggend 
weidegebied droog bleef en beschermd tegen het rivierwater. Naast deze waterkerende functie 
heeft de dijk vooral ook in ruimtelijk opzicht een grote betekenis. Met een hoogte van drieënhalf à 
vier meter boven NAP is deze duidelijk zichtbaar vanuit het, op ongeveer anderhalve meter 
beneden NAP liggende, veenweidegebied. De dijk werd oorspronkelijk aangelegd om de laag 
gelegen Krimpenerwaard te beschermen tegen de Hollandsche IJssel. Dit veenweidegebied wordt 
gekenmerkt door een zogenaamde slagenverkaveling: een verkavelingpatroon van lange, smalle 
kavels die min of meer haaks op de dijk zijn gesitueerd en zich uitstrekken vanaf de dijk tot ver in 
het natte veengebied. De kavels worden van elkaar gescheiden door kavelsloten en door 
(voormalige) vlieten en molenboezems, die sterk in breedte variëren en doorlopen tot aan de dijk 
langs de Hollandsche IJssel. De dijk fungeert als de belangrijkste verkeersroute in het gebied en is de 
drager van de bebouwing die er zich langs uitstrekt. 
 
Van Ouderkerk tot Gouda is er sprake van een langgerekt bebouwingslint, slechts hier en daar 
onderbroken door wielen of bosschage. Dit binnendijkse bebouwingslint vormde in vroeger tijden 
de basis voor de ontginning van het achterliggende veenweidegebied van de Krimpenerwaard. Op 
de oeverwal, aan de voet van de dijk, komt over vrijwel de gehele lengte van de dijk matig dichte tot 
dichte bebouwing voor. De bebouwing staat overwegend haaks ten opzichte van de dijk en 
correspondeert nog in belangrijke mate met de oorspronkelijke verkavelingsrichting. De bebouwing 
bestaat afwisselend uit grote boerderijcomplexen en kleine burgerwoningen. Plaatselijk is sprake 
van grote contrasten in verschijningsvorm, stedenbouwkundige oriëntatie, maatvoering en grootte 
van de bebouwing binnen het lint. De kleinschaligheid van burgerwoningen, schuurtjes en andere 
bouwsels wordt afgewisseld met grotere elementen zoals boerderijen en een enkel 
bedrijfscomplex. Naast een grote mate van ongestructureerdheid, willekeurige 
bebouwingsstructuren en recente aanbouwsels komen er ook een aantal monumentale panden en 
authentieke boerderij-erven voor. 
 

 
Figuur 3: Historische kaart Gouderak (1868) 
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Ruimtelijke structuur Middelblok 

Het Middelblok is een dijklint dat ten noorden ligt van de kern Gouderak. Het dijklint ligt tussen de 
Hollandsche IJssel en het open veenweidegebied. Het dijklint wordt van oudsher gekenmerkt door 
de agrarische bedrijven. De bebouwing van het lint heeft zoals eerder aangegeven het karakter van 
een vrijwel ononderbroken lintbebouwing. Parallel aan het Middelblok loopt een watergang.  
 
In het lint is een grote afwisseling van karakteristieke boerderijen, woningen en bedrijven, waarbij 
een mix optreedt van klein- en grootschalige gebouwen. De grotere agrarische complexen met 
bedrijfswoningen liggen veelal achter deze watergang.  
 
In dit deel van het dijklint is sprake van een concentratie van bebouwing. De kwaliteit van het 
wonen in het lint wordt op een aantal manieren bedreigd. Er is weinig ruimte voor uitbreiding en 
nieuwbouw in het buitengebied door gemeentelijke en provinciale regels en er komt veel 
voormalige agrarische bebouwing vrij door bedrijfsbeëindiging en waar een nieuwe bestemming 
voor moet worden gezocht. Doordat dit een geleidelijk en onomkeerbaar proces is, treedt op 
sommige plaatsen enige verpaupering op. 
 

 
Figuur 4: Bebouwingsstructuur 
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2.2 Bestaande situatie plangebied 
 
Ruimtelijke karakterisering 

De Graanmaalderij is gebouwd door de coöperatie “Ons Voordeel”. Een coöperatie van boeren die 
waren afgesplitst van een andere coöperatie. De coöperatie “Ons Voordeel” is opgericht in 1916 en 
in dat jaar vroegen zij ook de  bouwvergunning aan voor de Graanmaalderij. De coöperatie had als 
doel om graan in te kopen en te verwerken tot veevoer. Ons Voordeel is actief geweest tot eind 
jaren vijftig. Het originele notulenboek is in bezit van de historische vereniging Golderake. Na dat 
leven heeft het pand diverse functies gehad variërend van opslag, meubelwerkplaats en 
woonruimte. Maar nooit kreeg het een bestendige invulling. In 2011 kochten huidige eigenaren het 
pand en vestigden daarin hun eigen kantoor voor ’t Zeel en voor fotografie Esther van Berk. 
Daarnaast zijn ruimten verhuurd ten behoeve van opslag voor onder andere de Historische 
vereniging Golderake. 
 
Aan de zuidzijde van het gebouw ligt een verhard (parkeer)terrein, waarop 7 auto’s geparkeerd 
kunnen worden. Aan de voorzijde van het pand kunnen twee auto’s geparkeerd worden. Aan de 
achterzijde grenst het pand direct aan het water van de Hollandsche IJssel.  
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3. TOEKOMSTIGE SITUATIE 

3.1. Nieuwe functies en bouwkundige aanpassingen 
 
De eigenaren willen het gebruik en het karakter van het pand versterken. Doel is om het gebouw, 
dat gezien kan worden als industrieel erfgoed, te behouden. De nieuwe functies in het gebouw 
kunnen gezien de bijzondere ligging aan de rivier en het historische dijklint nabij het centrum van 
Gouderak een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp.  
 
Het pand ademt een sfeer waarin diverse functies mogelijk zijn. Vandaar dat gekozen is voor een 
bestemming Gemengd. Binnen deze bestemming zijn de volgende functies mogelijk:  

 maximaal twee woningen;  
 
op de begane grond en in de kelder tevens:  

 dienstverlening;  

 kantoor;  

 opslag;  

 studio voor workshops, minisymposia, bedrijfstrainingen, presentaties en vergaderingen;  

 galerie / expositieruimte;  

 uitvoeringen van onversterkte huiskamermuziek;  

 steunpunt voor fietsers en wandelaars: activiteiten gericht op recreatie waarbij tussen 
zonsopgang en zonsondergang alcoholvrije dranken en eenvoudige etenswaren zoals gebak, 
broodjes, hapjes en snacks aan de bezoekers en passerende recreanten worden verstrekt.  

 (ambachtelijke) bedrijven genoemd in categorie 1 van de bij dit bestemmingsplan gevoegde 
Staat van Bedrijfsactiviteiten (bijlage) dan wel bedrijven niet genoemd in categorie 1 van Staat 
van bedrijfsactiviteiten, doch welke naar de aard hiermee zijn gelijk te stellen; 

 Detailhandel is expliciet uitgesloten;   

 parkeren in het kader van de bestemming moet plaats vinden op eigen terrein;  

 de oppervlakte voor de functie "steunpunt voor wandelaars en fietsers" mag niet meer 
bedragen dan 30 m2.  

 
De gedachte is op de begane grond een “open studio” te realiseren waarbinnen de genoemde 
functies allemaal mogelijk zijn. De idee is dat functies combineerbaar en inwisselbaar zijn. Daarmee 
krijgt het pand zijn levendigheid weer terug. Denk bijvoorbeeld aan de volgende programmering: 

 Kantoor overdag van maandag tot en met vrijdag, maar op dinsdagmiddag even niet, want dan 
geeft een advocatenkantoor een workshop voor 11 personen.  

 Een kunstenaar heeft gedurende en periode van een halfjaar kunst geëxposeerd en is op 
zaterdagmiddag aanwezig. 

 In de kelder huurt iemand een paar vierkante meter met rekken om wijn op te slaan. 
 
Het gebruik moet passen binnen de bestaande woonomgeving. Daarvoor zijn de volgende 
gedachten neergelegd om dat te begrenzen: 

 De bezoekersintensiteit maximeren op het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein. Er kunnen 
16 auto’s parkeren op eigen terrein; 

 
Hoewel het pand niet de status karakteristiek heeft meegekregen in het bestemmingsplan 
Middelblok is het wel degelijk een beeldbepalend pand. Het is ook een pand dat iedereen kent als 
“de Graanmaalderij” met bovendien een rijke historie. In dit bestemmingsplan wordt daarom de 
aanduiding “karakteristiek” voor het pand opgenomen. Daarnaast loopt momenteel de procedure 
om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het pand is door het college van 
burgemeester en wethouders op 10 februari 2015 op de ontwerplijst geplaatst. De procedure om 
bezwaar te maken loopt tot 1 april. Indien er geen bezwaren komen is de aanwijzing per 1 april 
2015 definitief.  
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Het pand behoeft voor elke gebruiksfunctie een interventie. Met name op het gebied van de 
bouwfysica en uitzicht naar buiten is het pand ongemakkelijk.  
 

 
 
 
 
 
 
Ter zake daglicht zijn er de volgende knelpunten en kansen: 

 De glaslijn van de kozijnen ligt zo hoog dat je er niet makkelijk door naar buiten kunt kijken. 

 Aanpassen kan door de kozijnen naar beneden uit te zagen of glasopeningen toe te voegen. 
Daarmee wordt het karakter van het pand bijzonder veel geweld aangedaan. Daarom wordt 
overwogen om een glazen aanbouw te realiseren aan de achterzijde van het pand waardoor vol 
zicht ontstaat op de rivier. Het pand blijft daarmee onaangetast en behoudt haar 
oorspronkelijke uitstraling.  

 Het realiseren van een glazen aanbouw maakt dat gebruikers van de Graanmaalderij volop 
kunnen genieten van de Hollandsche IJssel en het aangelegde natuurgebied. Dit sluit aan bij de 
doelstellingen van het “Project Hollandsche IJssel, Schoner Mooier”. 

 Het bestemmingsplan biedt gezien het bovenstaande de mogelijkheid om aan de achterzijde 
een uitbouw en steigerterras te realiseren. De uitbouw mag een oppervlakte van maximaal 30 
m

2
 hebben en het steigerterras een oppervlakte van maximaal 75 m

2
. De uitbouw en het 

steigerterras sluiten aan op de begane grondvloer en “zweven” boven het water. Slechts op een 
beperkt aantal punten mag de constructie steunen op palen in de oever.  Daarnaast is er een 
boven het water hangende bestaande steiger aanwezig met een oppervlakte van maximaal 25 
m2 aansluitend op het peil van het omliggend maaiveld  

 De historische koekoek op de zolderverdieping zal hersteld kunnen worden.  
 

 
 
 
 

Tekening bruikbaar oppervlakte begane grond en kelder (blauw) als gevolg van de isolatie. De beuk aan de 
voorzijde van het pand blijft een koude ruimte en is derhalve onbruikbaar voor reguliere functies 

Impressie nieuwe situatie voor- en achtergevel 
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Ter zake de bouwfysica zijn er de volgende knelpunten en kansen: 

 Het pand is ongeïsoleerd. Dat geeft comfort in de zomer edoch nadeel in de winter. Overwogen 
wordt om de kap te isoleren en op begane grond niveau binnen het pand een extra schil aan te 
brengen door een aantal isolerende glazen wanden toe te voegen. De aanbouw aan de 
achterzijde is in feite ook een beter isolerende schil dan de huidige gemetselde muren. In het 
kader van het behoud van het oorspronkelijke karakter wordt ook hier gekozen voor een 
minimale aanpak en handhaven van de originele uitstraling. Er worden geen isolerende 
voorzetwanden geplaatst bijvoorbeeld. Daarmee worden koudebrugknelpunten bij 
bijvoorbeeld houten balkkoppen voorkomen.  
De beuk aan de voorzijde van het pand blijft een koude ruimte en is derhalve onbruikbaar voor 
reguliere functies. Het bruikbaar oppervlakte op de begane grond komt daarmee op 170 m

2
 en 

het bruikbaar oppervlakte in de kelder bedraagt 130 m
2
. In totaal is er 300 m

2
 bruikbaar 

oppervlakte voor de diverse functies op de begane grond en kelder beschikbaar.  

 Vanwege de beperkte isolerende waarde wordt overwogen om gebruik te maken van een 
geslagen bron 4 tot 5 keer 150 meter diep (warmte koudeopslag) en niet glanzende 
zonnepanelen op het dak. Het doel is dat het pand hiermee een minimaal energieverbruik heeft 
ten behoeve van warmte en ten behoeve van elektra. De verwachting is dat bij een 
temperatuur lager dan circa min 5 graden moet worden bijverwarmd. In de zomer kan worden 
gekoeld dat met name voor de zolder noodzakelijk zou kunnen zijn. De locatie voor de bronnen 
is gedacht achter de maalderij.  

3.2. Verkeer en parkeren 
 
In de bestaande situatie kunnen er ca. 9 auto’s parkeren op het eigen terrein aan de voorkant- en 
zijkant van het pand. Op dit terrein wordt al decennia lang geparkeerd door de gebruikers van het 
pand zelf en door buurtgenoten. Door een nieuwe inrichting van het parkeerterrein is het mogelijk 
om 16 auto’’s op eigen terrein te parkeren.  Als voorwaarde voor de ontwikkeling is in de regels van 
dit bestemmingsplan opgenomen dat minimaal 16 parkeerplaatsen ten dienste van de bestemming 
ook daadwerkelijk gerealiseerd moeten worden.  
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Bij het bepalen van de oppervlakten van de diverse functies is uitgegaan van de 
isolatiemogelijkheden van het pand. De beuk aan de voorzijde van het pand blijft een koude ruimte 
en is derhalve onbruikbaar voor reguliere functies. Het bruikbaar oppervlakte op de begane grond 
komt daarmee op 170 m

2
 en het bruikbaar oppervlakte in de kelder bedraagt 130 m

2
. In totaal is er 

300 m
2
 bruikbaar oppervlakte voor de diverse functies op de begane grond en kelder beschikbaar. 

Op de verdieping is alleen een woonfunctie mogelijk. Omdat er gekozen wordt voor een gemengde 
bestemming op de begane grond en kelder zijn diverse functies denkbaar. Deze functies zijn in 
paragraaf 3.1. nader toegelicht. In de onderstaande tabel worden voor een aantal mogelijke 
functies de parkeerkencijfers op basis van het CROW weergegeven.  
 
Voor het steunpunt voor wandelaars en fietsers is uitgegaan van de parkeernorm voor restaurant. 
Het steunpunt moet echter gezien worden als een ondergeschikte en aanvullende functie in het 
pand, waarbij het zeker niet de bedoeling is een volwaardige horecagelegenheid of restaurant te 
creëren. In dit bestemmingsplan is dan ook het gebruik in oppervlakte (max. 30 m2 bvo) voor het 
steunpunt voor wandelaars en fietsers beperkt.  
 

Functie Parkeerkencijfer CROW Bandbreedte aantal benodigde 
parkeerplaatsen 

2 woningen in gehele pand 
(koop, twee-onder-een-kap) 

1,8 - 2,6 pp per woning 3,6 - 5,2 pp 

2 woningen op verdieping 
(koop, etage, goedkoop) 

1,2 - 2,0 pp per woning 2,4 - 4,0 pp 

1 woning op verdieping 
(koop, etage, midden) 

1,5 - 2,3 pp per woning 1,5 – 2,3 pp 

Kantoor zonder baliefunctie (300 
m

2
, begane grond + kelder) 

2,3 - 2,8 pp per 100 m2 6,9 – 8,4 pp 

Commerciële dienstverlening 
(300 m

2
, begane grond + kelder) 

3,3 – 3,8 pp per 100 m2 9,9 – 11,4 pp 

Bedrijfsverzamelgebouw 
(300 m

2
, begane grond + kelder) 

1,7 – 2,2 pp per 100 m2 5,1 – 6,6 pp 

Steunpunt wandelaars en fietsers 
(norm voor restaurant) 
(30 m2, begane grond) 

10,0 - 12,0 pp per 100 m2 3,0 – 4,0 pp 

 
Parkeerbalans op basis aanwezigheidspercentages 

Er is een parkeerbalans opgesteld, waarbij gebruik is gemaakt van de aanwezigheidspercentages 
volgens het CROW. Hierbij wordt de parkeerbehoefte van de diverse mogelijke functies in de tijd 
uitgezet en blijkt dubbelgebruik van een deel van de aanwezige parkeerplaatsen mogelijk te zijn.  
De parkeerbalans gaat uit van een worst-case scenario waarbij twee (kleinere) woningen op de 
verdieping gerealiseerd worden, de begane grond en kelder overdag voor commerciële 
dienstverlening gebruikt wordt en in het weekend overdag als steunpunt voor wandelaars en 
fietsers. 
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Aanwezigheidspercentages worst-case scenario op basis maximale parkeerkencijfers CROW 

Functie Parkeer 
behoefte 

Werkdag 
ochtend 

Werkdag 
middag 

Werkdag 
avond 

Zaterdag 
middag 

Zaterdag 
avond 

Zondag 
middag 

2 woningen 
(verdieping) 

4,0 pp 50% 2,0 50% 2,0 90% 3,6 60% 2,4 80% 3,2 70% 2,8 

Commerciële 
dienstverlening (300 
m2, begane grond + 
kelder) 

11,4 pp 100%  11,4 100% 11,4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Steunpunt wandelaars 
en fietsers (30 m2, 
begane grond) 

 4,0 pp 0% 0 25% 1 0% 0 100% 4,0 0% 0 100% 4,0 

Totaal 19,4 pp 13,4 pp 14,4 pp 3,6 pp 6,4 pp 3,2 pp 6,8 pp 

        

Aanwezige 
parkeerplaatsen 
nieuwe situatie 

16,0 pp 16,0  pp 16,0  pp 16,0  pp 16,0  pp 16,0  pp 16,0 pp 

Overschot/tekort - 3,4  + 2,6 pp + 1,6 pp + 12,4 pp + 9,6 pp + 12,8 pp + 9,2 pp 

 
Fietsparkeren 

Aan de voor- en zijkant van het pand zal ruimte gemaakt worden voor het fietsparkeren. 
 
Conclusie 

Uit de parkeerbalans blijkt dat er voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn om te voldoen aan de 
parkeerbehoefte.  
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4. BELEIDSKADER 

 

4.1 Rijksbeleid  
 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012)  

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van kracht geworden. In de 
Structuurvisie  wordt  uitwerking gegeven aan de afspraak in het regeerakkoord om het ruimtelijk 
beleid meer over te laten aan de decentrale overheden. Verder zijn er onderwerpen van nationaal 
belang benoemd. Het rijk is primair voor deze onderwerpen verantwoordelijk. Er is tevens een 
ladder voor verstedelijking opgesteld. Deze moet zorgen voor zorgvuldig ruimtegebruik. De 
herziening van de Wet ruimtelijke ordening wordt meegenomen in het project voor de 
Omgevingswet.  
 
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet 
zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid wordt meer  
aan provincies en gemeenten overgelaten. Hieronder valt bijvoorbeeld het landschapsbeleid. De 
Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, een degelijk 
wegennet en waterveiligheid. Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR 3 Rijksdoelen geformuleerd:  

 de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te 
versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat; 

 de bereikbaarheid verbeteren;  

 zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden.  

 
De SVIR vervangt verschillende nota’s, zoals: de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de 
Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. Verder 
vervallen met de SVIR de ruimtelijke doelen en uitspraken uit de  Agenda Landschap, Agenda Vitaal 
Platteland en Pieken in de Delta.  
 

 
Figuur 5: Structuurvisie 

 
Het Rijk benoemt in de SVIR 13 nationale belangen; hiervoor is het Rijk verantwoordelijk en wil het 
resultaten boeken. Deze belangen zijn gelijkwaardig aan elkaar en beïnvloeden elkaar onderling.  
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Het plangebied is gelegen in de stedelijke regio van de Mainport Rotterdam. Deze stedelijke regio 
beschouwt het rijk van nationale betekenis en hiermee gaat het rijk samen met decentrale 
overheden aan de slag. Het rijk geeft vanuit het verlengde infrastructuurfonds na 2020 prioriteit aan 
bereikbaarheidsknelpunten van de mainports. Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat in een 
stedelijke regio met een concentratie van topsectoren is het nodig om te beschikken over een 
voldoende voorraad (kwalitatief en kwantitatief) woningen, bedrijventerreinen, kantoren en andere 
voorzieningen. Ook natuur, hoogwaardige landschappen en recreatieve voorzieningen horen 
daarbij, alsmede het bieden van meer ruimte voor kleinschalige natuurlijke groei en de mogelijkheid 
om te voorzien in de eigen woningbehoefte.  
 
Onderhavige ontwikkeling draagt bij aan behoud van karakteristieke bebouwing en het verbeteren 
van de ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt recht gedaan aan de Krimpenerwaard als hoogwaardig 
landschap. Het plan is niet strijdig met het ruimtelijke belang zoals neergelegd in de AMvB. 
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (2011) 

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro ) in werking 
getreden. In het Barro zijn onder meer rijksvaarwegen, hoofdwegen en hoofdspoorwegen, 
buisleidingen, primaire waterkeringen, erfgoederen, kustfundamenten en diverse concrete 
nationale ruimtelijke projecten zoals het Project Mainportontwikkeling Rotterdam aangewezen als 
nationaal belang. Ter bescherming van deze belangen zijn reserveringsgebieden, begrenzingen en 
vrijwaringszones opgenomen. In het besluit is aangegeven op welke wijze ruimtelijke plannen voor 
deze gebieden moeten zijn ingericht. Indien vigerende bestemmingsplannen niet voldoen aan het 
Barro dan moeten deze binnen drie jaar na inwerkintreding van het besluit zijn aangepast.  
 
Gezien de ligging van het plangebied buiten de aangeduide gebieden van het Barro wordt er van 
uitgegaan dat deze niet strijdig is met het nationaal ruimtelijk belang, zoals neergelegd in het Barro. 
 

4.2 Provinciaal beleid  
 
Visie Ruimte en Mobiliteit Provincie Zuid-Holland 

De provincie stuurt op (boven)regionaal niveau op de inrichting van de ruimte in Zuid-Holland. De 
Visie ruimte en mobiliteit (VRM), vastgesteld op 9 juli 2014, geeft op hoofdlijnen sturing aan de 
ruimtelijke ordening en maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer. 
  
Hoofddoel van de VRM is het scheppen van voorwaarden voor een economisch krachtige regio. Dat 
betekent: ruimte bieden om te ondernemen, het mobiliteitsnetwerk op orde en zorgen voor een 
aantrekkelijke leefomgeving. De VRM bevat een nieuwe sturingsfilosofie. De kern daarvan is: 

 Ruimte bieden aan ontwikkelingen.  

 Aansluiten bij de maatschappelijke vraag naar woningen, bedrijfsterreinen, kantoren, 
winkels en mobiliteit.  

 Allianties aangaan met maatschappelijke partners.  

 Minder toetsen op regels en meer sturen op doelen.  
 
De provincie Zuid-Holland onderscheidt zich door de strategische ligging in internationale 
netwerken, drie unieke deltalandschappen die samenkomen (kust, veen en rivierdelta) en de 
veelzijdige steden en economische complexen in het deltalandschap. De provincie heeft vier ‘rode 
draden’ benoemd en bevat zekerheid over een werkend mobiliteitsnetwerken bevat voldoende 
flexibiliteit om in de ruimtelijke ontwikkeling te reageren op maatschappelijke initiatieven. 
De vier rode draden voor de toekomst zijn: 

1. Beter benutten en opwaarderen van wat er is;  
2. Vergroten van de agglomeratiekracht;  
3. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit;  
4. Bevorderen van de transitie naar een water- en energie-efficiënte samenleving. 
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Voor de bebouwde ruimte zet de provincie in op een samenhangend, compact en goed bereikbaar, 
kwalitatief hoogwaardig bebouwd gebied. 
   
In het programma Ruimte en het programma Mobiliteit beschrijft de provincie met welke 
instrumenten zij de doelen en ambities uit de Visie Ruimte en Mobiliteit uit gaat voeren. Een 
randvoorwaarde voor ontwikkelingen in zowel stedelijk als landelijk gebied is dat gemeenten de 
ladder voor duurzame verstedelijking uit het Bro toe moeten passen. De provincie heeft daar in de 
Verordening een eigen invulling aan gegeven. De ladder voor duurzame verstedelijking houdt ten 
eerste in dat de behoefte van de ontwikkelingen op het gebied van wonen, kantoren, bedrijven en 
detailhandel regionaal moet worden afgestemd en dat deze in principe binnen bestaand stads- en 
dorpsgebied (BSD) stedelijk gerealiseerd moet worden. Indien de ontwikkeling niet binnen BSD 
gerealiseerd kan worden door middel van herstructureren, transformeren of verdichten, dient 
aangetoond te worden dat de locatie buiten BSD multi-modaal ontsloten is. Het aanbod aan 
vervoersmodaliteiten op een locatie bepaalt de meest duurzame locatie buiten BSD. 
 
De kwaliteitskaart is voor de provincie een belangrijk instrument om ruimtelijke ontwikkelingen 
zodanig te sturen dat ze een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit. De kaart geeft een 
beschrijving van de gebiedskenmerken en kwaliteiten van Zuid-Holland, waar rekening mee 
gehouden dient te worden in de planvorming. Het plangebied is gelegen binnen het gebied dat is 
aangeduid als  veen(weide)landschap. Het plangebied is ook gelegen binnen het gebied dat is 
aangeduid als "stads- en dorpsranden" op kaart 20 laag van stedelijke occupatie. De stads- en 
dorpsrand is de zone op de grens van bebouwd gebied en landschap. Het is het deel van een 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.  
 
Gedeputeerde Staten hebben op 15 juli 2014 het gebiedsprofiel Krimpenerwaard vastgesteld. Het 
gebiedsprofiel beschrijft de ruimtelijke kwaliteiten van de Krimpenerwaard, de Hollandsche IJssel en 
de noordoever van de Lek. Met dit gebiedsprofiel wil de provincie een handreiking bieden voor het 
realiseren van ruimtelijke kwaliteit bij ontwikkelingen in de Krimpenerwaard. De provincie heeft op 
9 juli 2014 in het vastgestelde beleidskader ‘Visie ruimte en mobiliteit’ bepaald dat behoud en 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van gebieden een belangrijke voorwaarde is voor het 
toestaan van nieuwe ontwikkelingen. De provincie heeft in samenwerking met de gemeenten, de 
regio, het waterschap en meerdere maatschappelijk betrokken partijen de specifieke kwaliteiten 
van dit gebied bepaald. De Krimpenerwaard heeft een rijke verscheidenheid aan bebouwingslinten, 
die het ontginningspatroon van de polder herkenbaar maken. Ambities uit Kwaliteitskaart 

 Linten blijven linten als onderscheidende bebouwingsvorm in het gebied.  

 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.  

  Bij grootschalige ontwikkelingen blijft het lint herkenbaar als  bebouwingsvorm. Dit betekent 
dat er op gepaste afstand van het  lint gebouwd wordt, waarbij het landschap, het lint en de 
nieuwe  ontwikkeling bepalend zijn voor deze afstand. Het lint behoudt zijn  eigen gezicht. 

 
Met al deze ambities wordt bij het onderhavig planvoornemen rekening gehouden. 
 
Verordening Ruimte  

In de Visie Ruimte en Mobiliteit wordt het beleid beschreven van de provincie Zuid-Holland. Het 
Programma Ruimte en het Programma Mobiliteit hebben beide de status van een structuurvisie en 
beschrijven de manier waarop het ruimtelijk beleid en het mobiliteitsbeleid van de provincie 
uitgevoerd wordt (met welke instrumenten). De Verordening Ruimte beschrijft de regels vanuit het 
beleid en het programma. Deze regels hebben een directe doorwerking in bestemmingsplannen. In 
artikel 3.4 van de Verordening is bepaald dat gemeenten binnen drie jaar de bestemmingsplannen 
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moeten aanpassen. Gelijk met de Visie Ruimte en Mobiliteit is de nieuwe Verordening Ruimte 2014 
vastgesteld. De nieuwe verordening omvat in aanvulling op de VRM toetsbare criteria, van 
provinciaal belang, waaraan planvorming moet voldoen. De verordening heeft slechts betrekking op 
een beperkt aantal onderwerpen. 
 
In artikel 2.2.1 Ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorwaarden 
opgenomen ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Van belang is of sprake is van 'inpassen', 
'aanpassen' of 'transformeren'. Onderhavig planvoornemen kan door de provincie worden 
beschouwd als transformeren.  
 
Ladder voor duurzame verstedelijking 

Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een nieuwe ontwikkeling met wonen, bedrijven, 
zelfstandige kantoren, detailhandel en andere stedelijke voorzieningen houdt rekening met de 
navolgende voorkeursvolgorde:  

 het benutten van locaties voor herstructurering, intensivering of transformatie binnen 
bestaand stedelijk en dorpsgebied 2010;  

 het benutten van locaties aansluitend aan bestaand stedelijk en dorpsgebied 2010.  
 
De toelichting van het bestemmingsplan bevat hierover een verantwoording. Als het 
bestemmingsplan betrekking heeft op een ontwikkeling met zelfstandige kantoren, gaat de 
toelichting mede in op de mogelijkheden om ter compensatie elders kantoorruimte te beperken 
door sloop of functieverandering van bestaande kantorn of het wijzigen van de bestemming van 
nog niet gerealiseerde kantoorbestemmingen. 
 
Toetsing aan beleid 

Het plangebied betreft een bestaande gebouw, direct aansluitend op het bestaande dorpsgebied. 
Het betreft een transformatie van een karakteristiek gebouw. Hierdoor voldoet het plan aan de 
ladder voor duurzame verstedelijking. 
 
Provinciaal milieubelang 

Provincie Zuid-Holland heeft in de Provinciale Structuurvisie en in de Provinciale Milieuverordening 
vier provinciale milieubelangen benoemd. Onderstaand wordt de relevantie per provinciaal 
milieubelang beschreven: 
 
¨ Bescherming van stiltegebieden 
De voorgenomen ontwikkeling vindt niet plaats in (de nabijheid van) een stiltegebied (ca. 1,2 km). 
 
¨ Windenergie stimuleren 
De voorgenomen ontwikkeling vindt niet plaats in (de nabijheid van) een plaatsingsgebied voor 
windmolens conform de Provinciale Verordening Ruimte. 
 
¨ Beschermen bedrijventerreinen voor HMC-bedrijven 
De voorgenomen ontwikkeling vindt niet plaats in (de nabijheid van) een HMC-bedrijventerrein. 
Afname van HMC-locaties is derhalve niet aan de orde. 
 
¨ Beschermen van grote groepen mensen 
De voorgenomen ontwikkeling is niet gelegen in een invloedsgebied Groepsrisico van een EV-
relevante risicobron. 
 
De voorgenomen ontwikkeling is derhalve niet in strijd met de provinciale milieubelangen. 

  



 
|17 

 

NL.IMRO.1931.BP1504BG002-VG01 bestemmingsplan Middelblok 2, Gouderak 

4.3 Regionaal beleid  
 
Regionale structuurvisie K5-gemeenten 

De gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de K5-gemeenten gaat vooral om zaken die van belang 
zijn voor de gezamenlijkheid en het lokale overstijgen. De centrale doelstelling daarbij is: 
"Vitale kernen en vitaal platteland waar de menselijke schaal en maat centraal staan, met respect 
en kwaliteitsbehoud van de waarden van landschap, natuur en cultuurhistorie waarvan diversiteit 
en kleinschaligheid de kenmerken zijn". 
 
De Krimpenerwaard maakt deel uit van het internationaal belangrijke veenweidegebied Holland-
Utrecht en is onderdeel van Nationaal Landschap Groene Hart. Het gebied is aangemerkt als 
Belvedèregebied en als provinciaal 'Topgebied behoud cultureel erfgoed'. Belangrijke kwaliteiten 
zijn het agrarisch cultuurlandschap (slagenlandschap, natuurwaarden, karakteristieke lint- en 
dijkbebouwing).  
 
De structuurvisie ondersteunt onderhavig plan, omdat het voorziet in behoud van de 
graanmaalderij als onderdeel van het cultuurhistorisch erfgoed.  
 

4.4 Gemeentelijk beleid  
 
Structuurvisie Ouderkerk 2030 (2012) 

De Structuurvisie Ouderkerk 2030 is als planfiguur verankerd in de Wet ruimtelijke ordening. Elk 
overheidsorgaan moet haar plannen voor de lange(re) termijn in een structuurvisie verwoorden. De 
vorm en inhoud – en daarmee de mate van detaillering van de visie – kunnen nader worden 
bepaald. De structuurvisie is daarmee bindend voor het eigen beleid. Het is ook het kader voor 
aansturing van projecten, onderzoeken e.d. door de gemeente zelf en door andere partijen in het 
proces. De structuurvisie is in essentie een ruimtelijk plan. Het is echter noodzakelijk om te komen 
tot een samenhang met economisch, ecologisch of sociaal beleid. De structuurvisie is het schetsen 
van een beeld van hoe de dorpen en het landelijk gebied er op lange termijn uit zien. Ook wordt 
aangegeven hoe de dorpen dan functioneren in de toekomstige samenleving.  
 
Op het gebied van cultuurhistorische waarden is het volgende opgenomen in de Structuurvisie: 
 
Algemene uitgangspunten historische kerngebieden en linten 
Waar mogelijk worden maatregelen genomen en/of afgedwongen om deze kenmerken te 
behouden en te versterken. Dit betekent: 

 nieuwbouw en/of eventuele vervangende nieuwbouw vindt plaats in historiserende bouwstijl. 
Toevoeging van moderne accenten is daarbij, mits op verantwoorde wijze, acceptabel; 

 door inrichtingsmaatregelen worden de eenheid en samenhang van elk ensemble versterkt. 
Uitgangspunt is de hoogwaardige inrichting zoals deze in onder meer de Kalverstraat binnen 
Ouderkerk a/d IJssel en de ruimten rond de kerken in beide dorpen wordt aangetroffen. 
Vergelijkbare bestrating, verlichting en beplanting vergroten de eenheid van het historisch 
gebied;  

 de beeldvorming van de openbare ruimten wordt vaak bepaald door de geparkeerde auto. 
Intensivering van parkeren wordt in ieder geval niet voorgestaan. Indien mogelijk, mits er een 
alternatief wordt gevonden voor het parkeren, wordt het aantal parkeerplaatsen in het 
straatbeeld verminderd. Het heeft de voorkeur het parkeren op meer verscholen 
binnenterreinen op te vangen;  

 vergroting van de samenhang tussen de dorpskern en de landschappelijke omgeving. Voor 
beide dorpen geldt vooral het meer betrekken van de rivier in de beleving van deze gebieden. 
De Hollandsche IJssel vormt immers de ruimtelijke “dragende structuurlijn” van de regio;  

 een actief beleid gericht op het tijdig vinden van een passende bestemming voor grote, 
vrijkomende historische gebouwen. 
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5. RANDVOORWAARDEN 

 

5.1. Mer-beoordeling  
 
Algemeen  

De milieueffectrapportage is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang een 
volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. Milieueffectrapportage (m.e.r.) is wettelijk 
verankerd in hoofdstuk 7 Wet milieubeheer (Wm). Naast de Wet milieubeheer is het Besluit 
milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) belangrijk om te kunnen bepalen of bij de voorbereiding van 
een plan of een besluit de m.e.r.-procedure moet worden doorlopen.   
 
Een m.e.r.-procedure is noodzakelijk als een besluit wordt genomen over een activiteit waarbij 
belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. De vraag of door voorgenomen activiteiten 
belangrijke nadelige milieugevolgen veroorzaakt kunnen worden staat dan ook centraal bij het 
beoordelen of een m.e.r. moet worden uitgevoerd. De Europese Unie heeft in de richtlijn m.e.r. 
reeds aangegeven bij welke activiteiten er zeer waarschijnlijk sprake is van belangrijke nadelige 
milieugevolgen. Deze activiteiten zijn door de Nederlandse regering overgenomen en verwerkt in 
onderdeel C van het Besluit m.e.r. Voor deze activiteiten geldt direct een m.e.r.-plicht.  
Ook zijn in het Besluit m.e.r. activiteiten aangewezen waarvoor het niet zeker is of er belangrijke 
nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Deze zijn beschreven in onderdeel D van het Besluit 
m.e.r. Om te bepalen of er bij deze activiteiten uit onderdeel D sprake kan zijn van belangrijke 
nadelige milieugevolgen dient hiervoor per geval een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden.  
 
Onderzoek 

De voorgenomen functiewijziging van een kleinschalig bestaand gebouw  komt niet voor in 
onderdeel C en D van het Besluit m.e.r. Een m.e.r. –beoordeling voor dit project is daarom niet 
noodzakelijk. 
 
Conclusie 

Het aspect m.e.r.-beoordeling vormt geen belemmering voor het project.  
 

5.2 Bodemkwaliteit  
 
Kader 

Op grond van het Bro dient een bodemonderzoek te worden verricht met het oog op de 
beoordeling van de realiseerbaarheid van een bepaalde (bestemming)wijziging. In de praktijk wordt 
begonnen met een BIS-toets die eventueel uitgebreid kan worden met achtereenvolgens een 
vooronderzoek conform de NVN 5725 en een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 
dan wel een daarvan afgeleid grofmaziger onderzoek dat is toegesneden op het stadium van 
planvorming.  
 
Het uit te voeren bodemonderzoek kan ook worden gebruikt of is noodzakelijk ten behoeve van 
andere (wettelijke) kaders, namelijk:  

 Woningwet: Op basis van artikel 8 van de Woningwet dient te worden voorkomen dat er wordt 
gebouwd op een bodem die zodanig is verontreinigd dat schade of gevaar is te verwachten 
voor de gezondheid van gebruikers. Dit wordt voorkomen met het uitvoeren van 
bodemonderzoek. De Milieudienst heeft voor de regio Midden-Holland de Nota 
Bodemkwaliteit bij bouwen, april 2003, opgesteld, waarmee rekening gehouden dient te 
worden;  

 Wet milieubeheer: nulsituatie voor te realiseren bedrijfsbestemmingen; 

 Grondtransactie: aan- en verkoop van terreinen.  
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/volledig/#Hoofdstuk7
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/volledig/#Hoofdstuk7
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/volledig/#Hoofdstuk7
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/volledig/#Hoofdstuk7
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/volledig/#Hoofdstuk7
http://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/mer/handleiding/wanneer-beoordeling/besluit-0/#HoedeonderdelenCenDtelezen
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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. 
 
Onderzoek 

Het planvoornemen betreft een functiewijziging van een bestaand pand met de huidige functie 
Wonen. Het perceel is recent (deels) gesaneerd. Er bestaat geen aanleiding een nader 
bodemonderzoek voor de ontwikkeling uit te voeren.  
 
Conclusie 

Er zijn geen bodemhygiënische redenen die een beletsel of beperking vormen voor de beoogde 
ontwikkeling.  
 

5.3 Water  
 
Kader 

 
Europese Kaderrichtlijn Water (2000) 
Met ingang van december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KWR) van kracht geworden. In 
het kader van de Kaderrichtlijn worden kwaliteitseisen gesteld, gericht op het beschermen en 
verbeteren van de aquatische ecosystemen (verplichting per stroomgebied). Deze richtlijn stelt als 
norm dat oppervlaktewateren binnen 15 jaar na inwerkingtreding moeten voldoen aan een ‘goede 
ecologische’ toestand (GE T). Voor kunstmatige wateren, zoals de meeste stadswateren, geldt dat 
de oppervlaktewateren minimaal moeten voldoen aan een ‘goed ecologisch potentieel’ (GEP). 
Inmiddels zijn de GEP -normen per stroomgebied uitgewerkt. 
 
Waterwet (2009) 
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Kort samengevat regelt de Waterwet 
het beheer van oppervlaktewater en grondwater. Ook verbetert de wet de samenhang tussen 
waterbeleid en ruimtelijke ordening. De Waterwet vervangt een groot aantal wetten op het gebied 
van water. De Waterwet biedt instrumenten om het waterbeheer op een doeltreffende en 
doelmatige manier op te pakken. Op rijksniveau wordt een nationaal waterplan gemaakt. Dit plan 
bevat de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de daartoe behorende aspecten van het 
nationale ruimtelijk beleid. De provincie Zuid Holland heeft een Provinciaal Waterplan opgesteld 
met het provinciaal beleid ten aanzien van water. De ruimtelijke aspecten van die plannen van Rijk 
en provincies worden aangemerkt als structuurvisies in de zin van de Wro. De bedoeling is dat op 
basis van deze structuurvisies plannen van de Waterwet doorwerken in de ruimtelijke ordening en 
ervoor zorgen dat de waterbelangen op een goede manier worden geborgd. De op 1 januari 2008 
ingevoerde Wet gemeentelijke watertaken is ook opgenomen in de Waterwet. Door deze wetgeving 
kunnen gemeenten een verbrede zorgplicht op zich nemen. Deze wetgeving maakt het in 
tegenstelling tot eerdere wetgeving mogelijk om rioolheffing te heffen voor een zuiveringstechnisch 
werk dat door de gemeente (of waterschap/derde) wordt beheerd op grond van de Gemeentewet. 
Dit was eerder alleen mogelijk voor riolering.  
 
Nationaal Waterplan (2009) 
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 
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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. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke 
aspecten de status van structuurvisie. Het Nationaal Waterplan, vervangt daarmee op onderdelen 
het beleid uit de Nota Ruimte. Specifiek gaat het over de gebieden die deel uitmaken van de 
ruimtelijke hoofdstructuur, het IJsselmeer, de Noordzee en de rivieren. Hiervoor geldt de AMvB 
Ruimte. Ook de bescherming van vitale functies en kwetsbare objecten is een onderwerp van 
nationaal belang. Hiervoor wordt een afzonderlijke AMvB opgesteld. 
 
Beleidsregels grote rivieren 
De Beleidslijn grote rivieren is erop gericht de veiligheid tegen overstromingen te waarborgen en de 
ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. De beleidslijn heeft als doel de beschikbare afvoer- en 
bergingscapaciteit van het rivierbed van de grote rivieren te behouden en ontwikkelingen tegen te 
gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging feitelijk onmogelijk 
maken. De beleidslijn is het afwegingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed en is 
aan de orde bij de concrete regulering van afzonderlijke activiteiten via de Waterwet en de daarop 
gebaseerde regelgeving. De Beleidslijn kent voor het plangebied het zogenaamd bergend regiem. 
Dit betekent dat het mogelijk verlies aan bergend vermogen, binnen het plangebied, 
gecompenseerd moet worden.   
 
Waterbeheerplan HHSK 2010-2015 
Het beleid van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (verder HHSK) is 
vastgelegd in het waterbeheerplan HHSK 2010-2015, de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard, 
peilbesluiten en de leggers. Het HHSK streeft ernaar om samen met gemeenten als partners op te 
trekken. Er moet worden ingezet op intensief overleg met gemeentebesturen voor het kunnen 
realiseren van projecten. De ruimtelijke ordening en de waterhuishouding moeten in onderlinge 
relatie worden ontwikkeld. Op basis van ervaring en deskundigheid adviseert HHSK over de 
mogelijkheden voor een duurzaam watersysteem. De laatste jaren is het inzicht gegroeid dat op een 
duurzamer wijze met het stedelijk waterbeheer dient te worden omgegaan, mede gezien de 
klimaatveranderingen. Aandachtspunten voor het duurzame stedelijke waterbeheer zijn het 
minimaliseren van wateroverlast, het realiseren van voldoende waterberging waarbij zoveel 
mogelijk een ecologische inrichting wordt nagestreefd, het verantwoord afkoppelen van verhard 
oppervlak en het voorkomen van diffuse verontreinigingen door toepassing van duurzame 
bouwmaterialen. De visie is uitgewerkt in een concreet maatregelenplan: 

 Het woongenot, de belevingswaarde en de recreatieve mogelijkheden op en in het water 
voor burgers nemen toe; 

 De waterkwaliteit voldoet tenminste aan de algemene milieukwaliteitseisen; 

 Het waterhuishoudkundig systeem kent goede aan- en afvoermogelijkheden, waarbij de 
doorspoelbaarheid en de mogelijkheid om onder normale omstandigheden het waterpeil 
binnen zekere marges te handhaven, voldoende worden gewaarborgd; 

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

 
Voor ontwikkelingen is het waterbeheerplan van HHSK 2010 – 2015 van het hoogheemraadschap 
van belang. Ontwikkelingen gaan vaak gepaard met een toename van het verharde oppervlak. In 
het waterbeheerplan van HHSK 2010 – 2015 is beschreven hoe het hoogheemraadschap omgaat 
met het bergen van oppervlaktewater voor aanpassingen aan het bestaande 
waterhuishoudingsysteem bij het hoogheemraadschap vergunning dient te worden aangevraagd op 
grond van de Keur. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanleg van overstorten, van de hemelwaterafvoer 
op het oppervlaktewater, het dempen en graven van water en het aanbrengen van verhard 
oppervlak. De Keur maakt het mogelijk dat het hoogheemraadschap haar taken als waterkwaliteits- 
en kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. Het hoogheemraadschap stelt in de Keur juridisch bindende 
regels ter bescherming van het functioneren van de waterhuishouding en de veiligheid van de 
waterkeringen. 
 
 

http://www.infomil.nl/publish/pages/85095/beleidslijn-20grote-20rivieren-20handreiking-tcm195-162030_1.pdf
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Beleid waterberging bij ruimtelijke ontwikkelingen (2012) 
Deze beleidsnota beschrijft hoe HHSK omgaat met het bergen van oppervlaktewater bij een 
toenemende verharding van het oppervlak. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in drie typen 
plannen: kleine, middelgrote en grote ruimtelijke ontwikkelingen.  

 Bij kleine plannen gaat het om een ontwikkeling met een verhardingstoename van minder 
dan 500 m². Hieraan worden geen waterbergingseisen gesteld.  

 Bij middelgrote plannen gaat het om een verhardingstoename groter dan 500 m2 en 
kleiner dan 10 hectare bruto planoppervlak. In die gevallen geldt wel een waterbergingseis. 
Het te realiseren wateroppervlak ter compensatie voor een verhardingstoename wordt 
bepaald op basis van een hydrologische berekening. Belangrijke invoergegevens voor de 
berekening zijn de maatgevende droogleggingen in het peilgebied en de beoogde toename 
van het verhard oppervlak in het plangebied. Resultaat van de berekening is de benodigde 
waterberging: de compensatie-eis. De benodigde waterberging wordt op twee manieren 
uitgedrukt: 

o als percentage van de oppervlakte van het plangebied (‘bruto') 
o als percentage van de oppervlakte van de beoogde verhardingstoename (‘netto'). 

Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat de compensatie-eis ligt tussen 5% en 20% 
van de netto verhardingstoename in het plangebied. 

 Bij grote plannen wordt maatwerk toegepast. Grote plannen hebben in de regel veel 
invloed op de waterhuishouding. Bij dergelijke plannen wordt het plangebied veelal 
grotendeels heringericht. Dit biedt mogelijkheden om systeemaanpassingen door te 
voeren, wat (kosten)voordelen voor het watersysteem en voor de ontwikkelaar kan 
opleveren. Het is daarom gewenst om de waterhuishouding in het gebied apart te 
beschouwen. HHSK zal daarom het watersysteem bij grote plannen apart doorrekenen. 
Daarbij wordt naast waterberging ook aspecten als waterstructuur, inrichting, 
waterkwaliteit en onderhoud meegenomen. 

 
Onderzoek 

Huidige situatie 
Het plangebied is momenteel volledig verhard en bestaat uit het bestaande gebouw van de 
Graanmaalderij en een verhard parkeerterrein.  
 
Waterbeheerder 
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid is de waterbeheerder van de Hollandsche IJssel en de 
buitendijkse gebieden. Rijkswaterstaat is de waterbeheerder van het plangebied.  
 
Toekomstige situatie 
In de toekomstige situatie neemt het verhard oppervlak van de bebouwing en verharding niet toe. 
Er wordt wel een steigerterras en een hangende serre aan de achterzijde boven het water gemaakt.  
Deze zullen samen een oppervlakte krijgen van ca. 75 m2. Dit gaat echter niet ten koste van het 
oppervlakte van het onderliggende water. Dit betekent dat er geen verlies is van bergend vermogen 
en dat compensatie niet nodig is.  
 
Veiligheid en waterkeringen 
De ontwikkeling is niet van invloed op de veiligheidssituatie in het plangebied. Het plangebied ligt 
binnen de kern- en beschermingszones van de waterkering Hollandsche IJssel. Voor de realisatie van 
de boringen voor de eventuele warmte-koude opslag en voor de steunpalen van het steigerterras / 
serre zal een watervergunning bij het hoogheemraadschap en de provincie worden aangevraagd.  
 
Watersysteemkwaliteit en ecologie 
Voor de renovatie en uitbreidingswerkzaamheden wordt gebruikgemaakt van niet-uitloogbare 
bouwmaterialen (geen zink, lood, koper en PAK's-houdende materialen) om diffuse verontreiniging 
van water en bodem te voorkomen. Indien desondanks gebruik wordt gemaakt van uitloogbare 
materialen, dienen deze te worden voorzien van een coating om uitloging tegen te gaan. 
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Afvalwaterketen en riolering 
Afvalwater wordt aangesloten op de bestaande gemeentelijke riolering overeenkomstig de door de 
gemeente gestelde eisen. Voor hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden:  

 hemelwater vasthouden voor benutting; 

 (in-) filtratie van afstromend hemelwater;  

 afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater; 

 afstromend hemelwater afvoeren naar AWZI. 
In de voorliggende situatie ligt het voor de hand om afstromend hemelwater zoveel mogelijk af te 
voeren naar het aangrenzende oppervlaktewater.  
 
Watertoets 

De watertoets is met ingang van 1 november 2003 wettelijk verplicht voor ruimtelijke plannen die 
vallen onder de Wet ruimtelijke ordening. In het Nationaal Bestuursakkoord Water-actueel 
(NBWactueel, juni 2008) hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen onder meer 
afgesproken dat de watertoets ook wordt toegepast bij waterhuishoudkundige relevante ruimtelijke 
plannen en besluiten die niet vallen onder de Wet ruimtelijke ordening. Dit houdt in dat in een 
vroegtijdig stadium overleg gepleegd wordt met de waterbeheerders. 
 
In het projectgebied wordt het waterbeheer gevoerd door het Hoogheemraadschap van Schieland 
en de Krimpenerwaard en Rijkswaterstaat. In het kader van de verplichte watertoets is over deze 
ruimtelijke ontwikkeling overleg gevoerd met de waterbeheerders.  
 
Per brief van 17 december 2014 (opgenomen in de bijlage) heeft het Hoogheemraadschap 
aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. 
 
Per mail van 11 juli 2016 heeft Rijkswaterstaat enkele ambtelijke tekstuele aanvullingen gegeven, 
welke in het bestemmingsplan zijn verwerkt.  
 
Conclusie 

Vanuit waterhuishoudkundige overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen de in dit 
bestemmingsplan opgenomen planontwikkeling. 
 

5.4 Luchtkwaliteit  
 
Kader 

De Wet Luchtkwaliteit is op 15 november 2007 in werking getreden. Met de inwerkingtreding van 
de Wet Luchtkwaliteit is het Besluit luchtkwaliteit 2005 komen te vervallen. Voor de verschillende 
stoffen zijn normen (grenswaarden) opgenomen voor de jaargemiddelde concentraties en voor 
dagelijkse concentraties (vierentwintiguurgemiddelde).  
 
De Wet luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via 
het “Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)”. Van bepaalde projecten met 
getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. 
 
In de algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) en de ministeriële 
regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het 
begrip NIBM. Voor de periode tussen het in werking treden van de ‘Wet luchtkwaliteit’ en het 
verlenen van derogatie door de EU is het begrip 'niet in betekenende mate' gedefinieerd als 1% van 
de grenswaarde voor NO2 en PM10. Na verlening van derogatie treedt het NSL in werking en wordt 
de definitie van NIBM verschoven naar 3% van de grenswaarde. In de Regeling NIBM is een lijst met 
categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in 
betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing 
aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag 
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op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het geplande 
project NIBM bijdraagt, kan toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit achterwege blijven. 
 
Onderzoek 

Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze ‘niet in betekenende 
mate’ (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de 
grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Bij woningbouw is er sprake van NIBM als een 
nieuwe woningbouwlocatie kleiner is dan 1.500 woningen. Het planvoornemen betreft het 
omzetten van een bestaand gebouw met alleen een woonfunctie naar een bredere  gemengde 
functie. Het gebruik van het pand zal hierdoor wat intensiever zijn, maar door de beperkte omvang 
(ca. 200 m2) van het pand zal er geen sprake is van een noemenswaardige toename aan verkeer op 
Middelblok. De ontwikkeling valt dan ook aan te merken als ‘Niet in betekenende mate’. 

 
Conclusie 

Vanuit het aspect luchtkwaliteit zijn er geen belemmeringen voor onderhavige ontwikkeling. 

 

5.5 Geluid  
 
Kader 

Ter bepaling van de geluidsbelasting dient op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) 
iedere weg in beschouwing te worden genomen tenzij de weg binnen een woonerf gelegen is of 
voor de weg een maximum rijsnelheid van 30 km/uur geldt. De te beschouwen wegen hebben een 
zone: een aandachtsgebied waarbinnen een akoestisch onderzoek dient plaats te vinden. De 
grootte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de definitie van het gebied 
(buitenstedelijk of binnenstedelijk). Een buitenstedelijk gebied is het gebied dat buiten de 
bebouwde kom is gelegen of het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend in de zone 
van een autoweg of autosnelweg. Het overige gebied is binnenstedelijk. 
 
Op grond van artikel 82 van de Wet geluidhinder bedraagt de voorkeursgrenswaarde 48 dB op de 
gevels van geluidgevoelige bestemmingen. Op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder kan 
een hogere waarde worden vastgesteld dan de in artikel 82 genoemde voorkeursgrenswaarde van 
48 dB: 

 voor nieuw te bouwen woningen in een buitenstedelijk gebied bedraagt de hogere waarde 
maximaal 53 dB (op grond van artikel 83 lid 1);  

 voor nieuw te bouwen woningen in een binnenstedelijk gebied bedraagt de hogere waarde 
maximaal 63 dB (op grond van artikel 83 lid 2); 

 bij de realisatie van een agrarische bedrijfswoning in een buitenstedelijk gebied bedraagt 
de hogere waarde maximaal 58 dB (op grond van artikel 83 lid 4). 

Alvorens aan bovenstaande waarden wordt getoetst, mag op grond van artikel 110g Wgh jo artikel 
3.6 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (RMV2006) een factor van de berekende 
waarde worden afgetrokken: 2 dB voor wegen waarvan de representatief te achten snelheid van 
lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en 5 dB voor de overige wegen. 
 
Het vaststellen van een hogere waarde is alleen mogelijk als maatregelen gericht op het 
terugbrengen van de geluidsbelasting tot 48 dB op de geluidsgevoelige bestemmingen onvoldoende 
doeltreffend zijn, dan wel op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 
landschappelijke of financiële aard stuit (artikel 110a, vijfde lid van de Wet geluidhinder). Daarnaast 
heeft de gemeente een eigen beleid bij het vaststellen van een hogere waarde van meer dan 53 dB 
ten gevolge van het wegverkeerslawaai. De geluidsbelasting van tenminste één tot de 
desbetreffende woningen behorende buitenruimten mag niet meer dan 48 dB bedragen. Indien de 
geluidsbelasting van de buitenruimte niet tot 48 dB kan worden beperkt moet de buitenruimte 
afsluitbaar worden gemaakt. 
 
Onderzoek 
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Er worden door dit bestemmingsplan geen nieuwe geluidgevoelige objecten mogelijk gemaakt. Op 
grond van het vigerende bestemmingsplan zijn al woningen toegestaan in het pand. Een akoestisch 
onderzoek is niet noodzakelijk.  
 
Conclusie 

Vanuit het aspect geluid zijn er geen belemmeringen voor onderhavige ontwikkeling. 
 

5.6 Bedrijven en milieuzonering  
 
Kader 

Indien door middel van een plan nieuwe, milieuhindergevoelige functies mogelijk worden gemaakt, 
dient te worden aangetoond dat deze niet worden gerealiseerd binnen de hinderzone van 
omliggende bedrijven. Anderzijds mogen milieuhindergevoelige functies in de directe omgeving van 
het plangebied niet negatief worden beïnvloed door de ontwikkelingen die met een plan mogelijk 
worden gemaakt. 
 
Conform de systematiek van het geldende bestemmingsplan worden bij de zonering ten opzichte 
van omliggende woningen de volledige richtafstanden gehanteerd (gebiedstype 'rustig 
buitengebied’). Deze richtafstanden komen uit de brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ van de 
VNG.  
 
 
 

Milieucategorie Richtafstand (in meters) tot omgevingstype 

Rustige woonwijk en rustig buitengebied Gemengd gebied 

1 10 0 

2 30 10 

3.1 50 30 

3.2 100 50 

4.1 200 100 

4.2 300 200 

5.1 500 300 

5.2 700 500 

5.3 1000 7000 

6 1500 1000 

 
Onderzoek 

In het pand worden door de functiewijziging de volgende functies mogelijk: 

 dienstverlening;  

 kantoor;  

 opslag;  

 studio voor workshops, minisymposia, bedrijfstrainingen, presentaties en vergaderingen;  

 galerie / expositieruimte;  

 uitvoeringen van onversterkte huiskamermuziek;  

 steunpunt voor fietsers en wandelaars: activiteiten gericht op recreatie waarbij tussen 
zonsopgang en zonsondergang alcoholvrije dranken en eenvoudige etenswaren zoals gebak, 
broodjes, hapjes en snacks aan de bezoekers en passerende recreanten worden verstrekt.  

 (ambachtelijke) bedrijven genoemd in categorie 1 van de bij dit bestemmingsplan gevoegde 
Staat van Bedrijfsactiviteiten (bijlage) dan wel bedrijven niet genoemd in categorie 1 van Staat 
van bedrijfsactiviteiten, doch welke naar de aard hiermee zijn gelijk te stellen; 

 Detailhandel is expliciet uitgesloten;   

 parkeren in het kader van de bestemming moet plaats vinden op eigen terrein;  

 de oppervlakte voor de functie "steunpunt voor wandelaars en fietsers" mag niet meer 
bedragen dan 30 m2.  
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Al deze functies vallen in milieucategorie 1 met een richtafstand van 10 meter tot woningen.   
 
De naastgelegen woning Middelblok 4 ligt op 4 meter vanaf het pand Middelblok 2. De woning 
Middelblok 1 ligt op 10 meter aan de overzijde van de weg. De naastgelegen woningen aan de 
Dorpsstraat liggen op ca. 11 meter van het pand Middelblok 2. Hoewel er niet in alle gevallen 
voldaan kan worden aan de richtafstanden, is er slechts sprake van kleinschalige bedrijven en 
inrichting die slechts een minimale hinder naar omwonenden zal veroorzaken. De aard en de 
tijstippen van de activiteiten zijn, in overleg met de omwonenden, juist begrensd om overlast naar 
de omwonenden te voorkomen.  
 
Vanuit de milieuwetgeving kunnen alle toegelaten activiteiten beschouwd worden als een A-
inrichting volgens het Activiteitenbesluit. Dit zijn inrichtingen die onder het zogenaamde lichte 
regime van het Activiteitenbesluit vallen, omdat minder milieubelastende activiteiten worden 
uitgevoerd. Deze inrichtingen hoeven bij de oprichting of een wijziging geen melding te doen aan 
het bevoegd gezag. 
 
Door de functiewijziging van het pand kunnen vanuit zowel de brochure ‘Bedrijven en 
milieuzonering’  als vanuit het Activiteitenbesluit de nieuwe functies beschouwd worden als minder 
milieubelastende activiteiten die goed inpasbaar zijn in een woonomgeving.  
 
Conclusie 

Vanuit het aspect bedrijven en milieuzonering zijn er geen consequenties voor onderhavige 
ontwikkeling. 

5.7 Externe veiligheid  
 
Kader 

 
Algemeen 
Bij externe veiligheid gaat het om de gevaren die de directe omgeving loopt in het geval er iets mis 
mocht gaan tijdens de productie, het behandelen of het vervoer van gevaarlijke stoffen. De daaraan 
verbonden risico’s moeten aanvaardbaar blijven. De wetgeving rond externe veiligheid richt zich op 
het beschermen van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Kwetsbaar zijn onder meer 
woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, en kinderopvang- en dagverblijven. Beperkt 
kwetsbaar zijn onder meer kantoren, winkels en horeca. 
 
Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt tussen inrichtingen waar gevaarlijke stoffen 
worden bewaard en/of bewerkt, transportroutes waarlangs  gevaarlijke stoffen worden vervoerd en 
buisleidingen. De risico’s worden onderverdeeld in het plaatsgebonden risico (PR) en het 
groepsrisico (GR).  
 
Plaatsgebonden risico (PR) 
Als “harde” afstandseis voor externe veiligheid geldt een contour voor het plaatsgebonden risico 
(PR 10-6), die wordt aangegeven als een afstand ten opzichte van de activiteit met gevaarlijke 
stoffen (risicobron). Binnen deze PR 10-6 contour mogen geen (beperkt) kwetsbare objecten 
aanwezig zijn of worden geprojecteerd. 
 
Groepsrisico (GR) 
Afhankelijk van de aard van de risicobron is er sprake van een bepaald invloedsgebied. Binnen dit 
invloedsgebied moet worden onderzocht hoe groot de kans per jaar is dat een groep van ten minste 
10 (zich binnen dit invloedsgebied bevindende) personen overlijdt ten gevolge van een ramp of 
zwaar ongeval met de betreffende risicobron. De uitkomst van dit onderzoek geeft de hoogte van 
het GR weer en wordt uitgedrukt in een curve, waarbij als norm voor het GR een oriënterende 
waarde is vastgesteld. De hoogte van het GR moet door middel van een bestuurlijke afweging 
worden verantwoord. Als binnen het invloedsgebied (beperkt) kwetsbare bestemmingen worden 
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geprojecteerd, geldt ook voor de hiermee samenhangende toename van het GR een bestuurlijke 
verantwoordingsplicht. 
 
Wettelijk toetsingskader 
Externe veiligheid moet altijd in preventieve zin deel uitmaken van de besluitvorming bij nieuwe 
situaties, en kan bij besluitvorming over bestaande situaties leiden tot aanvullende maatregelen. 
Voor externe veiligheid ten aanzien van inrichtingen, de zogenoemde stationaire bronnen, is het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van kracht en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, 
de zogenoemde mobiele bronnen, is een Basisnet Weg en Basisnet Water van toepassing. 
 
De regelgeving voor ondergrondse buisleidingen valt per 1 januari 2011 onder het Besluit externe 
veiligheid buisleidingen (Bevb). Het Bevb gaat uit van de systematiek zoals die in het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi) wordt toegepast. Dit betekent dat het Bevb uitgaat van grens- en 
richtwaarden voor het plaatsgebonden risico (PR) en een verantwoordingsplicht voor het 
groepsrisico (GR). De kans op en de gevolgen van mogelijke ongevallen zijn te berekenen in een 
risicoanalyse. Met de risicoanalyse is voor elke willekeurige locatie langs een route van gevaarlijke 
stoffen (weg, binnenwater, spoor), het risico voor de omgeving te berekenen. Eenzelfde berekening 
kan worden gemaakt voor inrichtingen waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn (chemische 
installaties, vuurwerkfabrieken, LPG installaties, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
Onderzoek 

Transport over weg 
Binnen of in de directe nabijheid van het plangebied zijn geen Rijkswegen of Provinciale wegen 
gelegen die een beperking vormen ten aanzien van de Externe Veiligheid. Ook zijn binnen of in de 
directe nabijheid van het plangebied geen wegen waarvoor transport van gevaarlijke stoffen is 
gerouteerd. Middelblok is een doorgaande weg tussen Gouda en Ouderkerk. Over deze weg gaat 
lokaal vrachtverkeer van en naar bedrijven in Ouderkerk. Uit tellingen van transporten gevaarlijke 
stoffen door Aviv in oktober 2008 uitgevoerd in opdracht van de Milieudienst, blijkt voor de afslag 

N207 Stolwijkersluis – IJsselhoeve het aantal transporten GF3 (LPG) verwaarloosbaar. Hierdoor 
bestaan er met betrekking tot het transport over de weg geen beperkingen ten aanzien van Externe 
Veiligheid. 
 
Transport over water 
De vaarweg Hollandse IJssel ligt direct aan het plangebied. Volgens het Basisnet 
Water is de Hollandse IJssel ingedeeld als groene vaarweg (binnenvaartcorridor zonder 
toetsafstand). Er gelden geen PR risicocontouren, aangezien het transport van gevaarlijke stoffen 
over deze vaarweg beperkt is. Ook voor het GR gelden geen beperkingen. 
 
Transport over het spoor 
Binnen of in de directe nabijheid van het plangebied is geen spoorlijn gelegen die een EV beperking 
vormt voor het plangebied. 
 
Transport per buisleiding 
In de directe omgeving van het plangebied liggen geen hoogdrukaardgasleidingen of 
brandstofleidingen. Op 510 meter afstand van het plangebied ligt een 12-inch K1 Brandstofleiding 
van 80 bar. Het plangebied ligt ruim buiten de PR 10-6 contour van 15 meter en een 1% 
letaliteitgrens (invloedsgebied) van ca. 30 meter (GR), waardoor deze leiding geen EV beperking 
vormt voor het plangebied.  
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Figuur 6: Uitsnede risicokaart 

 
Risicovolle bedrijven 
Binnen of in de directe nabijheid van het plangebied zijn geen risicovolle bedrijven gelegen.  
 
Conclusie 

Met betrekking tot het transport over de weg, spoor- en waterwegen, hoogdruk gasleidingen en 
bedrijven zijn er geen beperkingen ten aanzien van Externe Veiligheid. 
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5.8 Flora en fauna  
 
Kader 

 
Flora- en faunawet 
De bescherming van plant- en diersoorten is sinds 1 april 2002 in de Flora- en faunawet geregeld. 
Het doel van deze wet is het in stand houden en beschermen van in het wild voorkomenten plant- 
en diersoorten. De wet kent zowel verbodsbepalingen als een zorgplicht. De verbodsbepalingen zijn 
gebaseerd op het principe “nee, tenzij”. Dat betekent dat alle schadelijke handelingen ten aanzien 
van beschermde plant- en diersoorten in principe verboden zijn. Voor verschillende categorieën 
soorten en verschillende activiteiten zijn vrijstellingen of ontheffingen van deze verbodsbepalingen 
mogelijk. Naast de verbodsbepalingen geldt de zorgplicht ten aanzien van alle in het wild levende 
plant- en diersoorten. Deze zorgplicht geldt altijd. 
 
Bij het toepassen van de Flora- en faunawet wordt een onderscheid gemaakt in drie categorieën 
van beschermende soorten: 

 De algemene beschermde soorten; 
Hiervoor geldt ten aanzien van activiteiten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en 
bestendig gebruik en beheer een vrijstelling zonder nadere voorwaarden. Ontheffing ten 
behoeve van andere activiteiten kan worden verleend voor het verjagen, verontrusten, 
verstoren en onopzettelijk doden van deze groep soorten, mits de gunstige staat van 
instandhouding niet in geding is. De zorgplicht blijft van kracht. 

 Overige soorten; 
Hiervoor geldt een strikter beschermingsregime. Vrijstelling geldt als op basis van een 
goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. Ontheffing kan worden verleend als geen afbreuk 
wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. 

 Streng beschermde soorten; 
Hieronder vallen alle vogel- plant- en diersoorten die vermeld staan in Bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn of bijlage 1 van AMvB artikel 75 van de Flora- en faunawet.  Voor de categorie 
‘streng beschermde soorten’ wordt slechts in een beperkt aantal situaties een vrijstelling 
verleend. Voor bijlage 1 soorten wordt getoetst aan de volgende drie criteria (Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2005): 
1. er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort 
2. er is geen goed alternatief 
3. de activiteit past binnen een van de in de wet genoemde belangen: 

Deze drie criteria vormen de zogenaamde uitgebreide toets en aan alle drie moet worden voldaan. 
Als het gaat om een ontheffingsaanvraag in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling en 
het gaat om streng beschermde soorten en/of vogels, dan wordt extra getoetst op een vierde 
criterium: 

4. de werkzaamheden moeten zodanig uitgevoerd worden dat er sprake is van ‘zorgvuldig 
handelen’ 

 
Voor ruimtelijke maatregelen kan men ten aanzien van streng beschermde soorten uit Bijlage IV van 
de Habitatrichtlijn ontheffing krijgen op grond van belangen die zijn opgenomen in de 
Habitatrichtlijn. Deze belangen zijn: de bescherming van flora en fauna, volksgezondheid of 
openbare veiligheid en Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen 
van sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten. 
 
Voor ruimtelijke maatregelen kan men ten aanzien van vogels ontheffing krijgen op grond van 
belangen die zijn opgenomen in de Vogelrichtlijn. Dat zijn de bescherming van flora en fauna, 
veiligheid van het luchtverkeer en volksgezondheid of openbare veiligheid. 
 
Natuurbeschermingswet 1998 
De Natuurbeschermingswet 1998 beschermt verschillende soorten gebieden. De eerste 
Natuurbeschermingswet in Nederland dateert van 1967, deze wet maakte het mogelijk om 
natuurgebieden en soorten te beschermen, onder andere door het aanwijzen van beschermde 
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natuurmonumenten. Deze oorspronkelijke natuurbeschermingswet is in 1998 vervangen en 
sindsdien richt de wet zich nog uitsluitend op de bescherming van gebieden. 
 
De bepalingen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (tezamen genoemd “Natura 2000”) zijn 
geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet. Zodoende is het Europese beleid ten aanzien van 
natuurbescherming in de Nederlandse wet verankerd. De Natuurbeschermingswet regelt de 
aanwijzing en bescherming van de volgende soorten gebieden: 

 Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (samen zijn dit de Natura 2000-gebieden); 

 Beschermde natuurmonumenten; 

 Wetlands (RAMSAR Conventie). 
 
De Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn vormen samen Natura 2000. Alle lidstaten van de 
Europese Unie wijzen beschermde natuurgebieden aan die waardevol zijn voor het behoud van 
biodiversiteit in Europa. Nederland zal aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige 
afweging maken rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze 
vergunningen worden verleend door de provincies of door de minister van EL&I. Daarnaast zal 
Nederland in de komende jaren voor alle gebieden die samen Natura 2000 vormen, beheersplannen 
opstellen. Deze beheersplannen maken duidelijk welke activiteiten wel en niet mogelijk zijn in en 
om die gebieden. 
 
Met de aanwijzing van Natura 2000-gebieden zullen Beschermde Natuurmonumenten die 
overlappen met zo'n aanwijzing komen te vervallen. De buiten de Natura 2000-gebieden gelegen 
Beschermde Natuurmonumenten blijven bestaan. Beschermde Natuurmonumenten zijn als zodanig 
aangewezen vanwege de aanwezigheid van grote ecologische waarden. 
 
De Ramsar-conventie is een internationale overeenkomst inzake watergebieden (draslanden) die 
van internationale betekenis zijn, in het bijzonder als woongebied voor watervogels. Een groot deel 
van deze beschermde wetlands is in Nederland ook al als Natura 2000 gebied aangewezen. 
 
Onderzoek 

Voor de locatie Middelblok 2 is een quick scan flora en fauna uitgevoerd (bijlage, Elsken Ecologie, 18 
december 2014).  
 
Aan de hand van een literatuurstudie en een veldbezoek heeft Elsken Ecologie in kaart gebracht 
welke beschermde flora en fauna er (mogelijk) in het plangebied aanwezig zijn. Uit de 
literatuurstudie kwam de aanwezigheid van een aantal beschermde soorten in de directe omgeving 
van het plangebied naar voren. Geen van deze soorten is aangetroffen tijdens het veldbezoek. 
 
Daarbij is gezien de karakteristieken van het pand aan het Middelblok extra rekening gehouden met 
vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Voor de gierzwaluw zijn de panden niet tot weinig tot 
geschikt vanwege de hoek van het dak en het ontbreken van een vrije valruimte. 
In de nabijheid van het plangebied werden wel roepende huismussen vanuit dakgoten en vanaf 
daken waargenomen. Indien huismussen nesten zouden hebben op het Middelblok 2 dan had dat 
tijdens de inventarisatie op 1 juli naar voren gekomen. 
Tijdens de inventarisatie werd onder beide daknokken een broedende spreeuw waargenomen. 
Deze soort is beschermd middels categorie 5 van de flora- en faunawet. Aangezien er in de directe 
omgeving voldoende huizen met pannendaken en daknokken zijn, en de initiatiefnemer 
voornemens is het dak na het vervangen van het hout komende winter in ere te herstellen, is hier 
geen sprake van onvoldoende alternatief. Als de spreeuw is uitgebroed en de jongen zijn 
uitgevlogen bestaat er geen bezwaar meer op de ruimtelijke ingrepen. Hierdoor zijn er geen 
bezwaren middels de flora- en faunawet. 
 
Er zijn geen beschermde vissen, vaatplanten, reptielen & amfibieën of zoogdieren aangetroffen. 
Uit de visuele inspectie van het pand kwam naar voren dat deze niet geschikt zijn voor vleermuizen. 
Het ontbreekt aan spouwmuren, daklijsten, spouwvoegen en of kieren die kunnen dienen als 
verblijfplaats voor deze soortgroep. 
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Het projectgebied ligt in (de invloedsfeer van) de Ecologische hoofdstructuur. Er is geen negatief 
effect voor de kwaliteit en aaneengeslotenheid van de EHS. Wel dienen de werkzaamheden plaats 
te vinden buiten het broedseizoen. Voorwaarde hierbij is wel dat het terras onverlicht blijft indien 
er geen verder onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van vliegroutes van 
vleermuizen. Dit door de aanwezigheid van een grote kolonie Meervleermuizen, de Coenekoop 
kolonie, en een bijbehorende vliegroute in de omgeving en langs de Hollandse IJssel. 
 
Het projectgebied ligt niet binnen de invloedsfeer van een Natura-2000 gebied. Het dichtstbijzijnde 
Natura-2000 gebied ligt hemelsbreed op ongeveer zes kilometer van het plangebied.  
Wel is er oppervlakte verlies van de EHS (boven water zwevende uitbouw en steigerterras, samen 
ca. 80 m2). Over eventuele compensatie eisen hierover moet worden overlegd met het bevoegd 
gezag, provincie Zuid-Holland. Daarmee is er geen bezwaar vanuit de natuurbeschermingswet op de 
geplande ingrepen. 
 
Wel dient er tijdens de werkzaamheden rekening te worden gehouden met de zorgplicht. Indien er 
twijfel bestaat over het al dan niet naleven van de zorgplicht en/of het welzijn van flora en fauna 
tijdens de werkzaamheden dient er contact opgenomen te worden met een erkend ecoloog. Al met 
al kan worden geconcludeerd dat er vanuit het perspectief van de verschillende natuurwetgevingen 
geen bezwaren zijn op de geplande ruimtelijke ingrepen.  
 
Conclusie 

Uit de quickscan kan worden geconcludeerd dat er geen belemmeringen zijn voor onderhavige 
ontwikkeling vanuit het aspect flora en fauna, mits de werkzaamheden buiten het broedseizoen 
plaats vinden en het terras onverlicht blijft.  
 

5.9 Archeologie  
 
Kader 

 
Verdrag van Malta 
In 1998 heeft het parlement het Europese Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch 
erfgoed goedgekeurd. Dit zogeheten Verdrag van Malta voorziet in een beperking van de risico’s op 
aantasting van cultureel erfgoed. Dit kan door het archeologisch erfgoed zoveel mogelijk in 
oorspronkelijke vindplaats te bewaren en door de integratie van archeologie in de ruimtelijke 
ordening. 

 
Monumentenwet 
De implementatie van het Verdrag van Malta is gekomen met het in werking treden van de nieuwe 
Wet op de archeologische Monumentenzorg op 1 september 2007. Het belangrijkste uitgangspunt 
om rekening met te houden is dat archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond te behouden 
zodat deze beter geconserveerd worden. De herziening van de monumentenwet bepaald dat 
gemeenten een eigen archeologiebeleid op stellen.  
 
Onderzoek 

In het bestemmingsplan Middelblok is voor de locatie géén archeologische dubbelbestemming 
opgenomen. Er liggen dan ook geen beperkingen vanuit archeologie op het perceel. Het 
bestemmingsplan maakt daarnaast de wijziging van de bestemming van een bestaand gebouw 
mogelijk. Daarnaast wordt een uitbouw en terras aan de achterzijde boven het water mogelijk 
gemaakt. De ingrepen hiervoor in de bodem zijn minimaal.  
 
In 2012 is een archeologische beleidskaart opgesteld en goedgekeurd door de raad en verankerd in 
een erfgoed verordening. Het plangebied ligt in een zone die is geclassificeerd als ‘te verwachten 
archeologische waarden 1’. Hier geldt een onderzoekseis bij bodemingrepen dieper dan 
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0,50 meter onder maaiveld en groter dan 100 m2. De ingrepen in de bodem zijn minimaal. Er is 
geen nader archeologisch onderzoek noodzakelijk.  
 
Bij grondwerk geldt de plicht om archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, 
zoals aangegeven in artikel 53 van de Monumentenwet.  
 
Conclusie 

Voor het plangebied zijn er geen belemmeringen vanuit het aspect archeologie.  
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6. JURIDISCHE ASPECTEN 

 

6.1 Planvorm 
 
Het bestemmingsplan Middelblok 2 kan worden gekarakteriseerd als een wijziging van het 
bestemmingsplan Middelblok en is ontwikkelend van aard. In een dergelijke planvorm ligt het 
accent vooral op het inpassen van een kleinschalige ontwikkeling in een groter bestemmingsplan. 
Vooral vanwege de geringe omvang van het plangebied heeft dit plan slechts een beperkt aantal 
bestemmingsregels en een eenvoudig kaartbeeld. Het juridische gedeelte van het bestemmingsplan 
bestaat uit de verbeelding met de daarbij horende regels. Bij ieder plan hoort een toelichting, maar 
dit onderdeel heeft als zodanig geen rechtskracht. De verbeelding van “Middelblok 2” bestaat uit 
één kaartblad.  

 
De planregels zijn opgebouwd uit vier hoofdstukken: inleidende regels, bestemmingsregels, 
algemene regels en overgangs- en slotregels. In de volgende paragraaf wordt de inhoud nader 
toegelicht. Bij het opstellen van de planregels en de verbeelding is uitgegaan van de richtlijnen 
“Standaard voor Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP 2012)” De SVBP 2012 omvat 
verplichtingen en aanbevelingen ten aanzien van de vormgeving en indeling van de planregels en de 
verbeelding.  
 

6.2 Toelichting op de bestemmingen 
 
Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

 
Artikel 1 Begrippen 
In dit artikel wordt een aantal in het plan gebruikte begrippen nader omschreven. Door de 
omschrijving wordt de interpretatie van de begrippen beperkt en daarmee de duidelijkheid en 
rechtszekerheid van het plan vergroot.  
 
Artikel 2 Wijze van meten 
In dit artikel wordt aangegeven op welke wijze de in het plan voorgeschreven maatvoeringen 
dienen te worden bepaald. 
 
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

 
Artikel 3 Gemengd 
De bestaande Graanmaalderij heeft de bestemming Gemengd gekregen, waarbinnen diverse 
functies mogelijk zijn. De bouwregels zijn gelijk aan de bouwregels uit het vorige bestemmingsplan 
Middelblok. 
 
Artikel 4 Natuur 
Het natuurgebied aan de achterzijde het (droogvallende) water van de Hollandsche IJssel heeft de 
bestemming Natuur gekregen. Binnen deze bestemming is de bouw van een hangend steigerterras 
en uitbouw mogelijk gemaakt.  
 
Artikel 5 Waterstaat – Waterkering 
Ter bescherming van de waterkering is de dubbelbestemming Waterstraat – Waterkering 
opgenomen.  
 
Hoofdstuk 3 Algemene regels 

Artikel 6 Anti-dubbeltelregel 
In dit artikel is een regel opgenomen die voorkomt dat een al verleende bouwvergunning 
meegenomen word bij de beoordeling van latere bouwplannen. 
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Artikel 7 Algemene bouwregels 
In dit artikel zijn algemene regels opgenomen ten aanzien van het bouwen.  
 
Artikel 8 Algemene gebruiksregels 
In dit artikel zijn algemene regels opgenomen ten aanzien van het strijdig gebruik.  
 
Artikel 9 Algemene afwijkingsregels 
In dit artikel zijn algemene regels opgenomen ten aanzien van de mogelijkheden tot ontheffing. 
 
Artikel 10 Algemene wijzigingsregels 
In dit artikel zijn algemene regels opgenomen ten aanzien van de mogelijkheden om het plan te 
wijzigen. 
 
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

 
Artikel 11 Overgangsrecht 
Dit artikel betreft het overgangsrecht met betrekking tot gebruik van onbebouwde gronden en 
bouwwerken dat afwijkt van het bestemmingsplan op het moment dat dit rechtskracht verkrijgt. Dit 
gebruik mag worden voortgezet. Wijziging van het afwijkend gebruik is slechts toegestaan indien de 
afwijking hierdoor wordt verkleind.  
 
Artikel 12 Slotregel 
Het laatste artikel “Slotregel” geeft de officiële naam van het plan aan, wanneer naar het plan wordt 
verwezen. De regels kunnen worden aangehaald onder de naam: bestemmingsplan Middelblok 2.  
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7. UITVOERBAARHEID 

 

7.1 Economische uitvoerbaarheid 
 
Het plan betreft een particulier initiatief op eigen gronden. Ten behoeve van het plan hoeven door 
de gemeente Krimpenerwaard geen voorzieningen te worden getroffen, noch aan- of verkopen te 
worden gedaan.  
 
Er is bij dit plan sprake van een bouwplan zoals bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening. De gemeenteraad moet hiervoor op basis van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening een exploitatieplan vaststellen. Er hoeft geen exploitatieplan vastgesteld te worden als het 
verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd is of als de kosten via het 
exploitatieplan in absolute zin nauwelijks reële kosten zijn die de gemeente kan verhalen. In 
onderhavige situatie is dit laatste punt van toepassing. Derhalve worden de kosten door middel van 
de legesverordening in rekening gebracht. Tevens komen de kosten voor het opstellen van het 
bestemmingsplan en de bijbehorende onderzoeken voor rekening van de initiatiefnemer. 

 
Hiermee is de economische uitvoerbaarheid van voorliggend plan voldoende aangetoond. 
 

7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
Het concept bestemmingsplan is in het kader van het zgn. 3.1.1. Bro toegezonden aan bestuurlijke 
instanties, waarbij de gelegenheid is geboden om een reactie te geven op het plan.  
Het Hoogheemraad van Schieland en de Krimpenerwaard heeft per brief van 17 december 2014 
(opgenomen in de bijlage) aangegeven in te kunnen stemmen van de vaststelling van dit plan. De 
provincie Zuid Holland heeft aangegeven in te kunnen stemmen met het bestemmingsplan.  
 
Het bestemmingsplan heeft vanaf 1 juni 2016 gedurende zes weken als ontwerp ter visie gelegen. 
Van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid te Rotterdam is een schriftelijke reactie ontvangen waarin 
wordt aangegeven dat enkele kleine zaken in het plan ontbreken maar dit niet zienswijze waardig 
moet worden geacht. Daarom is gevraagd de gegeven aanvullingen ambtelijk aan het plan toe te 
voegen. In de Nota ambtshalve aanpassingen (bijlage) zijn de ambtshalve aanpassingen 
aangegeven.  




