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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding voor het bestemmingsplan 
 
Voor de herziening van de vigerende bestemmingsplannen voor de Brielse wijken 
ten westen van de Schrijversdijk en de waterloop het Spui bestaan verschillende 
redenen: 
 binnen de gemeente Brielle is een groot aantal bestemmingsplannen van kracht. 

Het reduceren van het aantal bestemmingsplannen zal de uniformiteit en de 
rechtsgelijkheid vergroten; 

 de systematiek van de vele plannen loopt sterk uiteen. Door de bestemmings-
plannen te herzien, wordt de gehanteerde bestemmingssystematiek binnen het 
plangebied eenduidig. De systematiek kan dan worden afgestemd op de ge-
wenste mate van flexibiliteit en de landelijke richtlijnen (SVBP2008 e.d.); 

 daarnaast zijn verschillende plannen sterk verouderd. Door een herziening wor-
den de plannen aangepast aan de actuele situatie. Het gaat hier om zowel de 
actuele stand van zaken met betrekking tot de gronden en de bebouwing als 
stand van zaken inzake de relevante (wettelijke) regelgeving.  

 De realisatie van 44 woningen op een inbreidingslocatie aan de Anna Hoeve-
straat te Brielle. 

 
Het bestemmingsplan is hiermee grotendeels conserverend van aard. Binnen dit 
bestemmingsplan is sprake van een ontwikkellocatie aan de Anna Hoevestraat. Deze 
ontwikkeling wordt integraal meegenomen met deze integrale herziening van een 
aantal bestemmingsplannen. 
 
 
1.2 Ligging en begrenzing van het plangebied 
 
Brielle ligt aan de noordzijde van het voormalige eiland Voorne op een rijafstand 
van circa 30 kilometer van het centrum van Rotterdam. Het plangebied van het be-
stemmingsplan Geuzenland bevat een groot deel van de uitbreidingswijken van de 
stad Brielle, namelijk de wijken Rugge, Zuurland, Ommeloop en Kleine Goote. De 
genoemde wijken liggen ten zuidwesten van de vestingstad Brielle. De gracht om de 
vestingwerken van Brielle vormt de grens tussen het historische stadsdeel en de uit-
breidingswijken. De wijken, behorend tot het onderhavig plangebied, liggen ten 
westen van de N218 (de Schrijversdijk/Groene Kruisweg) en de waterloop het Spui.  
Bedrijventerrein ‘t Woud, dat ligt ingeklemd tussen Zuurland en Kleine Goote-zuid, 
valt buiten het plangebied. 
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De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door:  
 de Schrijversdijk en de Groene Kruisweg (ofwel de N218) in het noordoosten: 

deze weg wordt meegenomen in het plangebied; 
 de kavelbegrenzing van het verpleeghuis De Plantage en de westoever van de 

hoofdwatergang rondom de woonwijk (het Spui) in het oosten: het Spui en de 
bijbehorende dijk worden niet meegenomen in het plangebied; 

 de zuidelijke grens van de groenstrook ten zuiden van de wijk ‘Kleine Goote 
zuid’. De grens van het plangebied loopt om het bedrijventerrein heen tot de 
Zuurlandsedijk. De Zuurlandsedijk behoort tot het plangebied; 

 de achterkavelgrens van de bebouwing aan de Kogge en de Hoogaars (water-
gang valt binnen het plangebied), de westelijke begrenzing van de woonwagen-
standplaats aan De Rik en de Kloosterweg. Deze weg behoort tot het plange-
bied; 

 de begrenzing van de kavels van de hoogbouw aan de Anna Hoevestraat en de 
woningen aan Gaarde in het noorden. Deze begrenzing loopt door langs de 
noordwestelijke kavelgrens van Wellant College aan de Anna Hoevestraat. 

 
Een aantal gebieden binnen deze begrenzing maakt geen onderdeel uit van het 
plangebied: 
 de in ontwikkeling zijnde strook langs de Nicolaas Pieckstraat; 
 de in ontwikkeling zijnde voormalige schoollocatie aan de G.J. van den Boogerd-

weg; 
 het sociaal-cultureel centrum, een recent uitgebreide sporthal met zwembad en 

recent gerealiseerde schoolgebouwen; 
 de voormalige schoollocatie aan de kruising van de G.J. van den Boogerdweg en 

de Reede; 
In verband met de voortgang van de planvorming is er voor gekozen deze locaties 
niet op te nemen in dit bestemmingsplan. 
 
 
1.3 Vigerende bestemmingsplannen 
 
In het plangebied gelden bij totstandkoming van het onderhavig bestemmingsplan 
de volgende plannen: 
 
 bestemmingsplan ‘Zuurland’ 

vastgesteld door de raad d.d. 11-12-1973 
goedgekeurd door GS d.d. 19-2-1975 
onherroepelijk bij KB d.d. 20-9-1979  

  
 bestemmingsplan ‘Zuurland Zuid-Oost’ 

vastgesteld door de raad d.d. 10-12-1996 
goedgekeurd door GS d.d. 1-4-1997 
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 bestemmingsplan ‘Rugge’ 

vastgesteld door de raad d.d. 11-12-1973 
goedgekeurd door GS d.d. 29-1-1975 
onherroepelijk bij KB d.d. 10-5-1979 (gedeeltelijke onthouding goedkeuring) 

  
 bestemmingsplan ‘Ommeloop’ 

vastgesteld door de raad d.d. 11-4-1972 
goedgekeurd door GS d.d. 23-8-1972 (gedeeltelijk) 

  

 bestemmingsplan ‘Kleine Goote’ 
vastgesteld door de raad d.d. 9-8-1977 
goedgekeurd door GS d.d. 19-9-1978 

  
 bestemmingsplan ‘Kleine Goote-Zuid’ 

vastgesteld door de raad d.d. 10-7-1984 
goedgekeurd door Openbaar Lichaam Rijnmond d.d. 19-2-1985 

  
 bestemmingsplan ‘Kleine Goote-Zuid, 1e wijziging’ 

vastgesteld door de raad d.d. 17-9-1985 
goedgekeurd door Openbaar Lichaam Rijnmond d.d. 19-11-1985 

  
 bestemmingsplan ‘Kleine Goote-Zuid, 2e wijziging’ 

vastgesteld door de raad d.d. 31-5-1988 
goedgekeurd door GS d.d. 23-8-1988 

  
 Bestemmingsplan ‘De Plantage’ 

Vastgesteld door de raad d.d. 14 december 1966 
goedgekeurd door GS d.d. 21-6-1967 

  
 bestemmingsplan ‘Goote – Zuurland’ 

vastgesteld door de raad d.d. 10 september 1968 
goedgekeurd door GS d.d. 4 juni 1969 

  
 bestemmingsplan ‘Notaris L.P. van de Blinklaan 1999’ 

vastgesteld door de raad d.d. 13 februari 2001 
goedgekeurd door GS d.d. 25 september 2001 
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1.4 Leeswijzer 
 
De toelichting bestaat uit twee delen. 
 
Deel A (planopzet) geeft de ontwikkelingsvisie weer en vormt de kern van de toe-
lichting. In dit deel worden de visie op het plangebied en op de structuurdragers en 
deelgebieden weergegeven. Tevens wordt de juridische planopzet toegelicht. Om 
een indruk te krijgen wat met het plan en met de voorschriften wordt beoogd is het 
lezen van dit deel voldoende. 
 
Deel B (verantwoording) geeft de achtergrond weer waarop de gemaakte keuzes 
zijn gebaseerd. In dit deel wordt het beleidskader beschreven. Tevens wordt de ana-
lyse van de verschillende structuurdragers en deelgebieden van het plangebied 
weergegeven. Het laatste hoofdstuk bevat de milieuaspecten.  
Wanneer een meer diepgaande indruk van het plangebied en plankeuze wenselijk 
is, is het lezen van dit deel aan te raden. De verschillende hoofdstukken waaruit dit 
deel bestaat kunnen onafhankelijk van elkaar gelezen worden.  
 
 



 

 

 

DEEL A - PLANOPZET 
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2. RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE UITGANGSPUNTEN 

In dit hoofdstuk worden beleidsuitgangspunten voor het bestemmingsplan beschre-
ven. Deze uitgangspunten zijn gedestilleerd uit informatie uit deel B.  
 
 
2.1 Visie voor het gehele plangebied 
 
De visie voor het gehele plangebied is gericht op het creëren en behouden van een 
eigen identiteit van zowel de structuurdragers als de onderscheiden deelgebieden. 
Een heldere identiteit van de structuurdragers, die bepalend zijn op stadsniveau, 
maakt dat de verschillende deelgebieden in een herkenbaar kader worden ge-
plaatst. Gezien de kwaliteiten van de bestaande structuur zijn er geen grootscheep-
se wijzigingen wenselijk, Uitgezonderd de realisatie van 44 woningen aan de  Anna 
Hoevestraat (woningbouw). Het bestemmingsplan heeft daarom een beheersmatig 
karakter dat gericht is op het behouden van geconstateerde kwaliteiten en het 
ruimte laten en een toetsingskader vormen voor gewenste ontwikkelingen. Het be-
stemmingsplan zal daarom de nodige flexibiliteit behoeven, echter binnen de kaders 
van de beschreven ruimtelijke en functionele kwaliteiten. 
 
 
2.2 Structuurdragers en deelgebieden 
 
Bij de analyse van de ruimtelijke, functionele en sociale structuur van een gebied 
kan een onderscheid gemaakt worden in ‘structuurdragers’ en ‘deelgebieden’. 
 
Structuurdragers zijn ruimten die binnen het plangebied een ruimtelijk structure-
rende en functioneel belangrijke rol vervullen. Door structuurdragers te onderschei-
den is de structuur van het plangebied inzichtelijk gemaakt. De structuurdragers 
vormen een ruimtelijk samenhangend raamwerk dat bepalend is voor het karakter 
van het plangebied. Binnen dit raamwerk hebben de verschillende deelgebieden 
een plaats, passend binnen het karakter van het totaal.  
 
Deelgebieden zijn eenheden die door een bepaalde ruimtelijke, functionele of socia-
le karakteristiek een samenhangend gebied vormen. Bij sommige deelgebieden is de 
samenhang sterker dan bij andere.  
 
In de volgende paragrafen wordt aangegeven welke structuurdragers en deelgebie-
den binnen Geuzenland zijn onderscheiden. Tevens worden in de vorm van een con-
clusie de kwaliteiten en de knelpunten aangegeven per structuurdrager/deelgebied.  
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De analyse van de specifieke functionele, ruimtelijke en sociale aspecten, op het 
niveau van de structuurdrager en het deelgebied, is weergegeven in hoofdstuk 5, 
deel B.  
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2.3 Beheer- en ontwikkelvisie structuurdragers 
 
De structuurdragers van het onderhavig plangebied zijn veelal (water)wegen en het 
bijbehorende openbaar groen; het zijn openbare ruimten. Voor het gebied als ge-
heel hebben de structuurdragers een verbindende betekenis. Om de structuurdra-
gers een duidelijk en duurzaam gezicht te geven is het van belang in te zetten op de 
kwaliteit van deze openbare ruimte.  
 
In Geuzenland kunnen vier structuurdragers worden onderscheiden. Dit zijn belang-
rijke assen met een openbaar karakter, die structuur aanbrengen in het plangebied. 
 aan de noordzijde van het plangebied loopt de Schrijversdijk/Groene Kruisweg, 

een structuurdrager die de scheiding vormt tussen de vesting en de uitbrei-
dingswijken. Zowel ruimtelijk als functioneel is deze weg van groot belang voor 
Brielle; 

 de G.J. v.d. Boogerdweg vormt een functionele schakel tussen de diverse wijken; 
 bij het Spui is de ruimtelijke herkenbaarheid bepalend voor de definiëring als 

structuurdrager (het Spui zelf maakt slechts voor een gedeelte onderdeel uit van 
het plangebied); 

 de Rik en zijn directe omgeving wijkt zowel ruimtelijk als functioneel af van de 
omringende wijken. 

 
Tussen de diverse structuurdragers bestaat slechts een beperkte samenhang; De Rik 
en de G.J. v.d. Boogerdweg zijn alleen functioneel gekoppeld aan de Schrijvers-
dijk/Groene Kruisweg, ruimtelijk hebben de diverse structuurdragers een verschil-
lende karakteristiek. Het Spui heeft geen duidelijke samenhang met de overige 
structuurdragers; het water is belangrijk op het niveau van de hele stad en vormt 
een heldere begrenzing van de wijk Kleine Goote. 
Door het gebrek aan samenhang tussen de diverse structuurdragers heeft Geuzen-
land als totaal weinig eigen identiteit. De eigen identiteit wordt grotendeels ont-
leend aan het contrast tussen de uitbreidingswijken en de vesting. 
 
Hieronder worden per structuurdrager de kwaliteiten benoemd waarop voor die 
structuurdrager dient te worden ingezet.  
 
Schrijversdijk/Groene Kruisweg 
 streven naar het slechten van de barrièrewerking, breed profiel is echter status 

quo; 
 behoud van een goede oversteekbaarheid; 
 behoud van duidelijkheid van 2 kanten, vestingstad en Geuzenland; 
 afstemming en eenduidige inrichting van de openbare ruimte en het wegprofiel, 

behoud van de stroomfunctie; 
 zichtbaar en beleefbaar maken van de vestingwal. 
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G.J. v.d. Boogerdweg 
 handhaven van de bestaande situatie; 
 aandacht voor behoud van het groene karakter van noordelijk deel van de weg. 
 
Spui 
 veilig stellen van de ruimtelijke kwaliteiten; 
 ontwikkeling van ecologische kwaliteiten van de oevers; 
 toegankelijkheid voor extensieve recreant behouden. 
 
Rik 
 versterken van de drager door het creëren van de interne samenhang; 
 streven naar afstemming van de terreininrichting van aanliggende functies; 
 het creëren van overzichtelijkheid; 
 aandacht voor de doordringbaarheid van de geledingszone naar de naastgele-

gen wijken; 
 functie-uitwisseling mogelijk maken naar maatschappelijke en recreatieve func-

ties. 
 
 
2.4 Beheer- en ontwikkelvisie deelgebieden 
 
De begrenzing van de deelgebieden heeft plaatsgevonden op basis van de ont-
staansgeschiedenis en de ruimtelijke verschillen. De diverse woonwijken vormen 
zelfstandige ruimtelijke eenheden en weerspiegelen een duidelijk herkenbaar tijds-
beeld. Tussen de woonwijken ligt een geledingszone die gekenmerkt wordt door de 
afwijkende functie en ruimtelijke opbouw. Deze zone vormt een min of meer ver-
bindend element, niet alleen tussen de deelgebieden onderling, maar ook tussen de 
deelgebieden en de vesting. 
 
Als deelgebieden kunnen worden onderscheiden: 
 De Plantage, een gebied met diverse functies in een groene setting; 
 Rugge, een woonwijk uit de jaren 60;  
 Zuurland, een woonwijk ontwikkeld in de jaren 60 en 70; 
 Ommeloop, een woonwijk uit het midden van de jaren 70; 
 Kleine Goote, een woonwijk ontwikkeld in de jaren 70 en 80. 
 
Kenmerkend voor de diverse wijken is dat de identiteit gebaseerd is op hetzelfde 
principe; de waterlopen en de groenstructuur bepalen de interne structuur.  
De woongebieden op zich hebben een duidelijke identiteit; de geledingszone mist 
een duidelijke eigen karakteristiek. 
De diverse deelgebieden lijken in functioneel opzicht veel op elkaar. De uitbrei-
dingswijken hebben de woonfunctie als belangrijkste functie. De zone rondom de 
Rik en de Plantage hebben een gemengde functionele karakteristiek. De deelgebie-
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den, waarin het plangebied is onderverdeeld, onderscheiden zich van elkaar door 
onder andere de inrichting van de openbare ruimte en het verzorgingsniveau.  
 
Algemeen 
 Streven naar het behouden van de identiteit van de verschillende deelgebieden. 

Ruimtelijk betekent dit dat er voor alle wijken gestreefd wordt naar handhaving 
van de bestaande ruimtelijke structuur en de bebouwingskarakteristiek. 

 Voor de openbare ruimte wordt een regeling voorgesteld die een flexibele in-
richting mogelijk maakt. Structureel openbaar groen en doorgaande verkeers-
wegen vallen niet binnen deze regeling.  

 
Functionele thema’s 
Aangezien de diverse functies binnen de afzonderlijke deelgebieden niet noemens-
waardig verschillen, worden deze voor alle deelgebieden gezamenlijk besproken. 
 
 wonen:  

Er is sprake van een redelijk gedifferentieerd woningaanbod. Op de lange ter-
mijn beschikt de gemeente Brielle in kwantitatieve zin over voldoende potentiële 
ruimte voor woningbouw. In kwalitatieve zin zijn er geen grootscheepse wijzi-
gingen te verwachten. Wel worden delen van de woonwijken in beheer bij de 
woonstichting gerenoveerd om te kunnen blijven voldoen aan de woonwensen 
en –eisen van deze tijd. Dit geldt ook voor service-wooncentrum Voorne en (de 
uitbreiding van) de Plantage. De uitbreiding van de Plantage betreft een service-
wooncentrum; bebouwing met zelfstandige woningen waarbij zorg verleend kan 
worden en ondersteunende functies in het pand aanwezig zijn. Er is sprake van 
een accentverschuiving in de vraag richting seniorenwoningen wat consequenties 
heeft voor het beheer. Aan de Zuurlandsedijk vindt nieuwbouw plaats evenals ter 
hoogte van de deels verlegde Reede.  

 
Het primaat in het bestemmingsplan ligt op instandhouding van de woningvoor-
raad en bestaande ruimtelijke karakteristieken. Het bestemmingsplan moet ruim-
te bieden voor aanpassingen van de bestaande voorraad naar vormen voor ande-
ren doelgroepen, echter binnen de bestaande ruimtelijke structuur en karakteris-
tiek. 
Wat betreft bebouwingsmogelijkheden is een en ander afhankelijk van de ste-
denbouwkundige situatie. In het plan wordt uitgegaan van een algemene aan- 
en bijgebouwenregeling met eventueel een verbijzondering voor specifieke situ-
aties. Daarnaast is nokverhoging toegestaan om ook op de bovenste verdieping 
een leefbare ruimte te creëren. 
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 functiemenging in woongebieden: 
Het voorstel is een regeling te treffen die enige ruimte biedt voor menging van 
“werkfuncties” binnen de woongebieden. De functiemenging moet dan voorzien 
in een bepaalde maatschappelijke behoefte en geen hinder veroorzaken. Zo is 
het toegestaan aan-huis-gebonden beroepsmatige activiteiten zoals huisartsen 
en fysiotherapeuten uit te oefenen. 

 
 onderwijsvoorzieningen:  

Uitgangspunt is het behoud van het bestaande onderwijsaanbod, beperkte uit-
breiding zou mogelijk moeten zijn. Zo wordt er ruimte gereserveerd voor uit-
breiding van het Wellant College. 
De juridische regeling over onderwijsvoorzieningen is flexibel. Functie-
uitwisseling naar andere maatschappelijke functies is denkbaar. 

 
 detailhandel, horeca en overige dienstverlening: 

De gemeente streeft naar concentratie van detailhandel in de vesting. Behoud 
van de bestaande concentratie in wijkcentra (Rugge en Zuurland) is wenselijk. 
Dergelijke voorzieningen zijn in functioneel opzicht aantrekkelijk en bevorderen 
de leefbaarheid van de wijken. Ook voor de bestaande horeca-vestigingen wordt 
gestreefd naar behoud.  

 
 bedrijven: 

Er is geen sprake van onaanvaardbare hinder van bedrijven. De binnen het plan-
gebied aanwezige bedrijven worden daarom positief bestemd. Er wordt geen ac-
tief beleid voorgestaan bedrijven te verplaatsen. De “zwaardere” bedrijven die 
feitelijk niet in een woongebied passen (cat. 3 en 4) worden specifiek bestemd. 
De mogelijkheden voor deze bedrijven zijn dus beperkt. Voor alle bedrijven geldt 
dat voorkomen moet worden dat er hinder in de toekomst ontstaat; de uitbrei-
dingsmogelijkheden zijn daarom beperkt. 
Het bedrijfsverzamelgebouw in Rugge en de omgeving wordt niet optimaal ge-
bruikt. Op deze locatie vindt herontwikkeling plaatst ten behoeve van 44 wonin-
gen. 
In de zone tussen de Nicolaas Pieckstraat en Ruggeweg vindt nieuwbouw plaats, 
deze maakt grotendeels geen onderdeel uit van het plangebied. De kantoorge-
bouwen (en scholen) die hier gesitueerd waren, zijn gesloopt. 

 
 groen: 

Het bestemmingsplan is gericht op behoud van de bestaande hoofdgroenstruc-
tuur. Het groenstructuurplan is hiervoor maatgevend. Het bestemmingsplan 
dient ruimte te bieden voor uitvoering van planvoorstellen. In het bestemmings-
plan zal het structuurbepalend groen op een specifieke wijze (beschermend) be-
stemd worden. Overig groen zal op een flexibeler wijze bestemd worden zodat 
het eventueel aangepast kan worden aan toekomstig gewenst gebruik. 
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 verkeersstructuur:  
 Het uitgangspunt is het behoud van de bestaande verkeersstructuur. Op basis van 

een doorlopen vrijstellingsprocedure wordt een ‘turborotonde’ aangelegd in de 
Groene Kruisweg, ter hoogte van de G.J. van den Boogerdweg. De Plantage heeft 
in het recente verleden een nieuwe inrit gekregen. Wegen zijn gecategoriseerd 
binnen het perspectief van “duurzaam veilig” (Verkeersveiligheids- en categorise-
ringsplan Brielle). Binnen het bestemmingsplan zijn ontwikkelingen en/of herin-
richtingen mogelijk in het kader van dit plan. 

 Voorts zijn bestaande langzaamverkeersroutes vastgelegd. 
 
 
2.5 Ontwikkeling 44 woningen aan de Anna Hoevestraat 
 
Dit plan voorziet in de bouw van 44 woningen aan de Anna Hoevestraat. Op deze 
locatie is nu een bedrijfsverzamelgebouw gevestigd. Dit verzamelgebouw wordt 
echter onvoldoende gebruikt waardoor een ongewenste situatie is ontstaan voor de 
locatie en haar omgeving.  
 
Mede om deze reden wordt de locatie herontwikkeld tot woongebied. Op de locatie 
zullen 44 woningen worden gerealiseerd in drie lagen. De woningen worden gerea-
liseerd op de begane grond en de bovenste laag de tweede bouwlaag wordt ge-
deeld gebruikt. Appartementen op de begane grond beschikken over een tuin en 
bijgebouw. 
 

Locatie en situatieschets bouw van 44 woningen aan de Anna Hoevestraat 
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Parkeren vindt plaats in een tweetal parkeerplaatsen aan de noord- en oostzijde van 
de planlocatie. In totaal betreft het 66 parkeerplaatsen, waarmee wordt voldaan 
aan de parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per appartement. 
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3. JURIDISCHE VORMGEVING 

3.1 Inleiding 
 
Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (met legenda) en planregels, ver-
gezeld van een toelichting. De verbeeldingen en de planregels vormen het juridisch 
bindende deel van het bestemmingsplan. De verbeeldingen hebben de rol van visua-
lisering van de bestemmingen. De planregels regelen de gebruiksmogelijkheden van 
de gronden, de bouwmogelijkheden en de gebruiksmogelijkheden van de aanwezi-
ge en/of op te richten bebouwing. De toelichting heeft weliswaar geen bindende 
werking, maar heeft wel een belangrijke functie bij de weergave en onderbouwing 
van het bestemmingsplan en bij de uitleg van de verbeelding en planregels. In de 
volgende twee paragrafen wordt de systematiek van de planregels uiteengezet en 
wordt een uitleg per bestemming gegeven. 
 
 
3.2 Systematiek van de verbeelding 
 
De verbeelding is ingedeeld in bestemmingen. Deze bestemmingen zijn toebedeeld 
aan de hand van de vigerende bestemmingen en aan de hand van het huidige ge-
bruik. De gehanteerde systematiek van de verbeelding sluit aan bij de SVBP 2008.  
 
In enkele bestemmingen zijn aanduidingen opgenomen. Bijvoorbeeld in de be-
stemming Wonen is de aanduiding ‘aaneengebouwd’ opgenomen. De betekenis en 
de daaraan verbonden regels zijn terug te vinden in de planregels. Naast juridisch 
bindende gegevens zijn ook niet juridisch bindende gegevens terug te vinden op de 
verbeelding. Deze gegevens dragen bij aan de leesbaarheid van de verbeelding, 
zoals kadastrale en topografische gegevens. 
 
 
3.3 Systematiek van de planregels 
 
De opbouw van het bestemmingsplanregels is conform SVBP 2008. Naast de SVBP 
2008 is aangesloten bij de geldende regelingen uit de vigerende bestemmingsplan-
nen. De planregels van het bestemmingsplan ‘Geuzeland’ bestaan uit vier hoofd-
stukken, waarin achtereenvolgens de inleidende regels, de bestemmingsregels, de 
algemene regels en de overgangs- en slotregels aan de orde komen. In het onder-
staande wordt allereerst de indeling van de regels toegelicht. Vervolgens komen de 
verschillende bestemmingen aan de orde. 
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3.3.1 Inleidende regels 
 
In de begripsbepalingen worden omschrijvingen gegeven van de in het bestem-
mingsplan gebruikte begrippen. Deze zijn opgenomen om interpretatieverschillen te 
voorkomen. Alleen die begripsbepalingen zijn opgenomen die gebruikt worden in 
de regels en die tot verwarring of voor meerdere uitleg vatbaar zijn.  
 
De wijze van meten bevat technische regelingen met betrekking tot het bepalen van 
oppervlaktes, percentages, hoogtes, diepen, breedtes en dergelijke waarmee op een 
eenduidige manier uitleg wordt gegeven wat onder de diverse begrippen wordt 
verstaan.  
 
3.3.2 Bestemmingsregels 
 
De gronden van het gehele plangebied hebben een positieve bestemming. Een posi-
tieve bestemming betekent dat gebruik van de gronden voor de verschillende be-
stemmingen direct mogelijk is. Bovendien betekent het dat oprichting van gebou-
wen direct mogelijk is nadat het bevoegd gezag een omgevingsvergunning voor het 
bouwen hebben verleend. Een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt ver-
leend indien zij voldoet aan onder meer de regels van het bestemmingsplan, het 
Bouwbesluit en de Bouwverordening. Overigens betreft het een beheerplan, waarin 
de bestaande situatie bestemd wordt, wat betekent dat er maar beperkt bouwge-
lijkheden zijn. Alleen wijzigen van bestaande gebouwen (binnen banbreedtes) of 
herbouw is direct toegestaan.  
 
De opbouw van de bestemmingen ziet er in beginsel als volgt uit1: 
 Bestemmingsomschrijving; 
 Bouwregels; 
 Nadere eisen; 
 Afwijken van de bouwregels; 
 Specifieke gebruiksregels; 
 Afwijken van de gebruiksregels; 
 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde 

of van werkzaamheden; 
 Wijzigingsbevoegdheid. 
 
Hieronder volgt per bestemmingsonderdeel een korte toelichting.  
 

                                                      
1  Duidelijk mag zijn, dat een bestemmingsplanbepaling niet alle elementen hoeft te bevatten. Dit kan 

per bestemming verschillen. 
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Bestemmingsomschrijving 
De bestemmingsomschrijving bevat de omschrijving van de doeleinden die met de 
bestemming aan de grond worden toegekend. Hierbij gaat het in beginsel om een 
beschrijving van de aan de grond toegekende functies zoals wonen, bedrijven, de-
tailhandel, recreatie, horeca etc. De aard van de toegelaten inrichtingen van gron-
den (bouwwerken en werken, geen bouwwerken zijnde) vloeit dan voort uit de 
toegelaten functies. 
 
De hoofdfuncties worden als eerste genoemd. Indien van toepassing worden ook de 
aan de hoofdfuncties ondergeschikte functies mogelijk gemaakt. De ondergeschikt-
heid wordt weergegeven door de zinsnede ‘met daaraan ondergeschikt’. Tevens 
wordt aangegeven welke functies bij de bestemming behoren door middel van de 
zinsnede ‘met daarbij bijbehorende’. Het betreft hier meestal functies als paden, 
groen, erven, etc. De bestemmingsomschrijving is niet alleen functioneel, maar bevat 
ook inrichtingsaspecten. 
 
Bouwregels 
In de bouwregels wordt aangegeven welke bebouwingsmogelijkheden er op een 
perceel bestaan. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebouwen en bouw-
werken, geen gebouwen zijnde.  
 
Nadere eisen 
Nadere eisen kunnen worden gesteld ten behoeve van bepaalde kwalitatief om-
schreven criteria, zoals woonsituatie, straat- en bebouwingsbeeld en verkeersveilig-
heid. De nadere eisen-regeling biedt de mogelijkheid om in concrete situaties in het 
kader van het verlenen van een omgevingsvergunning sturend op te treden.  
 
Afwijken van de bouwregels 
Door het opnemen van een afwijkingsregeling bestaat de mogelijkheid af te wijken 
van de algemeen toegestane bouwregelingen. Afwijkingen middels een omgevings-
vergunning worden niet opgenomen voor afwijkingen van de bouwregels, waarvan 
de verwachting is, dat ze in (bijna) alle gevallen worden verleend. Dan dienen de 
bouwregels hierop aangepast te worden. Voor elke afwijking van het bestemmings-
plan middels een omgevingsvergunning wordt aangegeven waarvan de afwijking 
wordt verleend, de maximale afwijking die met de afwijking van het bestemmings-
plan middels een omgevingsvergunning kan worden toegestaan en eventueel de 
situaties of voorwaarden waaronder de afwijking wordt verleend. 
 
Het gaat hier om afwijkingsbevoegdheden voor specifieke bestemmingen. Indien 
afwijkingsbevoegdheden gelden voor meerdere bestemmingen dan wel een alge-
mene strekking hebben worden ze geplaatst in hoofdstuk 3 (de algemene regels). 
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Specifieke gebruiksregels 
In dit onderdeel kan worden aangegeven welke vormen van gebruik men in ieder 
geval strijdig acht met de bestemming. Hierin worden niet alle mogelijke strijdig 
gebruiksvormen genoemd, maar alleen die waarvan het niet op voorhand duidelijk 
is dat deze in strijd zijn met de bestemming. Het gaat hierbij in feite om een aanvul-
ling op de bestemmingsomschrijving. 
 
Afwijken van de gebruiksregels 
Een afwijking van een gebruiksregel mag niet leiden tot een feitelijke wijziging van 
de bestemming. Dat wil zeggen, dat wel afwijking kan worden verleend ten behoe-
ve van functies, die inherent zijn aan de in de bestemmingsomschrijving opgenomen 
functies. Via een afwijking kunnen geen ‘nieuwe‘ functies worden toegestaan. Met 
andere woorden: de afwijkingsregeling kan worden opgenomen voor kleinere, pla-
nologisch minder ingrijpende, onderwerpen. Functiewijzigingen en grotere, ingrij-
pende ruimtelijke ingrepen worden geregeld via een wijzigingsbevoegdheid. 
 
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden 
Specifieke inrichtingsactiviteiten, niet bestaande uit bouwen, dienen soms aan een 
aanlegvergunning gebonden te worden. Het gaat daarbij om gevallen waarbij er 
geen noodzaak bestaat om werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden 
geheel uit te sluiten, maar waarbij de toelaatbaarheid afhangt van de omstandighe-
den in een concreet geval. Een vergunningenstelsel voor het uitvoeren van werken, 
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden wordt opgenomen om extra be-
scherming aan een specifieke bestemming waarde van de bestemming te bieden, 
zoals archeologische of natuurlijke waarden, of de groen en/of waterstructuur.  
 
Wijzigingsbevoegdheid 
Door het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid is het mogelijk om het bestem-
mingsplan te wijzigen (binnenplanse wijziging). In de meeste gevallen zal het gaan 
om het wijzigen van de op een perceel gelegde bestemming, maar deze wijziging 
kan eventueel ook gebruikt worden om de bouwmogelijkheden op een perceel te 
wijzigen. 
 
Het gaat hier om wijzigingsbevoegdheden voor specifieke bestemmingen. Indien 
wijzigingsbevoegdheden gelden voor meerdere bestemmingen dan wel een alge-
mene strekking hebben zijn ze opgenomen in hoofdstuk 3 (de algemene regels). Een 
gebiedsgebonden wijzigingsbevoegdheid is op de verbeelding aangegeven door 
middel van een aanduiding. 
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3.3.3 Algemene regels 
 
Anti-dubbeltelregel 
Deze regel is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestem-
mingsplan bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel 
van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein nog eens meetelt 
bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis 
wordt gesteld. 
 
Algemene bouwregels 
Algemene bepaling met betrekking tot ondergronds bouwen 
Er is een algemene regeling met betrekking tot ondergronds ruimtegebruik opge-
nomen, waarbij kelderruimten e.d. in één bouwlaag onder gebouwen direct moge-
lijk worden gemaakt. Daar waar bovengronds gebouwd mag worden zijn ook on-
dergrondse bouwwerken toegestaan, met dien verstande dat er in verband met 
daglichttoetreding ondergronds 15 m² extra is toegestaan ten opzichte van boven-
gronds. De oppervlakte van ondergrondse bouwwerken telt niet mee bij de bepa-
ling van het aantal m² aan (bij)gebouwen op een perceel. Natuurlijk dient altijd vol-
daan te worden aan de eisen van het bouwbesluit (lichttoetreding e.d.).  
 
Voor ondergronds bouwen dat dieper gaat dan één bouwlaag onder de grond dient 
een afwegingsmoment plaats te vinden (via een afwijking). Dit om eventuele nega-
tieve neveneffecten (bijvoorbeeld wat betreft waterstromen en aantasting van ar-
cheologische waarden) te voorkomen. 
 
Algemene bepaling over bestaande afstanden en andere maten 
Er kunnen zich situaties voordoen, waarbij bestaande bebouwing in strijd is met de 
planregels. Zo kan de specifieke bouwhoogte van een woning hoger zijn dan de 
toegestane hoogte van bebouwing (een algemene maat). Deze strijdigheid is niet 
gewenst. Het is immers niet de bedoeling, dat deze woning moet worden aangepast 
aan de nieuwe maatvoering. Daarom is de algemene bepaling opgenomen, dat bij 
afwijkingen de maatvoering mag worden aangehouden, zoals die bestond op het 
moment van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan.  
 
Algemene aanduidingsregels 
De veiligheidszone van het lpg-tankstation is opgenomen onder de algemene aan-
duidingsregels. Middels deze aanduiding is geregeld dat in de veiligheidszone van 
het tankstation geen bebouwing opgericht mag worden. De veiligheidszone kan 
verwijderd worden indien het lpg-vulpunt niet meer aanwezig is. 
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Algemene afwijkingsregels 
In deze bepaling wordt aan het bevoegd gezag de bevoegdheid gegeven om een 
afwijking te verlenen ten behoeve van niet-ingrijpende bouwactiviteiten. De criteria, 
die bij toepassing van de afwijkingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, 
zijn daarbij aangegeven.  
 
Algemene wijzigingsregels 
In deze bepaling wordt aan Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid gegeven 
om bestemmingen te wijzigen ten behoeve van kleine overschrijdingen van be-
stemmingsgrenzen.  
De criteria, die bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in acht moeten worden 
genomen, zijn daarbij aangegeven.  
 
Algemene procedureregels 
In deze bepaling staat aangegeven welke procedure dient te worden gevolgd bij de 
voorbereiding van een besluit tot toepassen van een afwijkings- en/of wijzigingsbe-
voegdheid,. Hierbij wordt verwezen naar procedures die zijn opgenomen in de Al-
gemene wet bestuursrecht en de Wet ruimtelijke ordening. 
 
3.3.4 Overgangs- en slotregels 
 
Overgangsrecht 
In deze regel wordt vorm en inhoud gegeven aan het overgangsrecht. 
 
Slotregel 
Als laatste is de slotregel opgenomen. Deze regel bevat zowel de titel van het plan 
als de vaststellingsbepaling. 
 
Lijst met bedrijfsactiviteiten 
Als bijlage bij de regels is een lijst met bedrijfsactiviteiten opgenomen. In de lijst van 
bedrijfsactiviteiten wordt onderscheid gemaakt naar richtafstanden voor de ruimte-
lijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste afstand van 
deze vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een activiteit in een mili-
eucategorie.  
 
De lijst met bedrijfsactiviteiten heeft echter de navolgende nadelen: 
 De lijst heeft een algemeen karakter. De milieuhygiënische kengetallen in de lijst 

houden nauwelijks rekening met het verschil in milieubelasting tussen individue-
le bedrijven (waardoor een specifiek bedrijf c.q. bedrijfsactiviteit minder hinder-
lijk is dan de lijst aangeeft; bijvoorbeeld wanneer een bedrijf bereid is zich extra 
milieuhygiënische inspanningen te getroosten waardoor de feitelijke milieube-
lasting geringer is dan van zijn soortgenoten die daartoe niet bereid zijn) en met 
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technologische ontwikkelingen (waardoor een bepaald bedrijfstype tijdens de 
planperiode minder hinderlijk wordt). 

 Als tweede nadeel kan genoemd worden dat de normen in de lijst niet van toe-
passing zijn op bestaande situaties (zoals voor onderhavig gebied Geuzenland, 
waarbij uiteraard de concrete informatie over bedrijven en omgeving prevaleert. 

 
Deze nadelen worden in het onderhavige plan ondervangen door: 
 Een limitatief gebruik van de als bijlage toegevoegde lijst met bedrijfsactivitei-

ten, in combinatie met de bestemmingsomschrijving van de bestemmingen aan-
gegeven categorieën van bedrijven die zich binnen het plangebied(delen) kun-
nen vestigen, waarbij de als bijlage bij de regels toegevoegde lijst als leidraad 
fungeert; 

 
Ad 1. Het limitatief karakter van de lijst met bedrijfsactiviteiten: 
In de bestemmingsomschrijving van de bestemming ‘Bedrijf’ is aangegeven welke 
bedrijven zich binnen het plangebied kunnen vestigen. Op deze manier is aangege-
ven welke categorieën van bedrijven c.q. bedrijfsactiviteiten zijn toegelaten, waarbij 
de als bijlage (bij de regels) toegevoegde lijst als leidraad fungeert. Een en ander 
betekent, dat de lijst fungeert als limitatief toetsingskader bij de (directe) toelating 
van bedrijven. Om te voorkomen dat deze lijst een te limitatief karakter krijgt, is 
enige flexibiliteit gewenst. Daarvoor is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen. 
 
Specifieke bestemmingsregeling   
 
Agrarisch 
Algemeen 
Het bedrijf aan de Zuurlandsedijk 4 is conserverend bestemd aan de hand van de 
vigerende regeling.  
 
Gebruik 
De gronden bestemd als Agrarisch mogen worden gebruikt voor een bedrijf in het 
houden en/of fokken van lammeren en een bedrijfswoning ten dienste van de be-
stemming. Daarnaast zijn parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en tuinen, 
erven en terreinen toegestaan. 

 
Bouwen 
Gebouwen mogen uitsluitend in een bouwvlak worden gebouwd. Dit bouwvlak mag 
volledig worden bebouwd. De maximale goothoogte is nader aangeduid op de ver-
beelding. Naast de aangeduide goothoogte dienen gebouwen te zijn voorzien van 
een dak. Deze afdekking mag zowel plat als met een kap worden afgedekt. De mi-
nimale en maximale dakhelling van een kap zijn gespecificeerd in de planregels. De 
inhoud van de bedrijfswoning is gespecificeerd in de planregels. Daarnaast is de 
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maximale hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde opgenomen in de plan-
regels. 
 
Bedrijf 
Algemeen 
De Glashandel aan de Kloosterweg, de bedrijven in het pand aan de Anna Hoe-
vastraat 4 en het bedrijf aan de Rik zijn bestemd als ‘Bedrijf’. De nutsvoorziening 
(rioolgemaal) aan de G.J. van den Boogerdweg is bestemd als bedrijf, met de nadere 
aanduiding ‘nutsvoorziening’. 
 
Gebruik 
De gronden bestemd als Bedrijf mogen worden gebruikt voor bedrijven tot en met 
categorie 2. Daarnaast zijn parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en tuinen, 
erven en terreinen toegestaan. Ter plaatse van de aanduiding ‘nutsvoorziening’ mo-
gen de gronden gebruikt worden voor nutsvoorzieningen, waaronder in ieder geval 
begrepen een rioolgemaal. 

 
Bouwen 
Gebouwen mogen uitsluitend in een bouwvlak worden gebouwd. Dit bouwvlak mag 
volledig worden bebouwd. De maximale goothoogte is nader aangeduid op de ver-
beelding. Naast de aangeduide goothoogte dienen gebouwen te zijn voorzien van 
een dak. Deze afdekking mag zowel plat als met een kap worden afgedekt. De mi-
nimale en maximale dakhelling van een kap zijn gespecificeerd in de planregels. Ter 
plaatse van de nadere aanduiding is een bedrijfswoning toegestaan. Daarnaast is de 
maximale hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde opgenomen in de plan-
regels. 
 
Bouwen te plaatse van de nutsvoorziening 
Ter plaatse van het rioolgemaal aan de G.J. van den Boogerdweg is een specieke 
bebouwingsregeling opgenomen voor het rioolgemaal. Hierbij is een onderscheid 
gemaakt in bebouwing boven peil en bebouwing beneden peil. Door deze bestem-
mingswijze zijn zowel de bouwwerken boven de grond als het ondergrondse ge-
maal vertaald in de planregels. 
 
Bedrijf – verkooppunt motorbrandstoffen met lpg 
Algemeen 
Het tankstation aan de Schrijversdijk 10 is bestemd als Bedrijf – Verkooppunt motor-
brandstoffen. Deze bestemming is conform de SVBP 2008 aan de tankstations toe-
bedeeld omdat deze aansluit op het huidige gebruik.  
 
Gebruik 
De voor Bedrijf – Verkooppunt motorbrandstoffen aangewezen gronden zijn be-
stemd voor een motorbrandstoffenverkooppunt met lpg. Hiernaast is een bedrijfs-
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woning ten dienste van de bestemming en detailhandel (max. 150 m² bvo) toege-
staan. Een autowasstraat, wegen, paden, groen- en parkeervoorzieningen zijn even-
eens toegestaan. 
 
Bij dit tankstation is een lpg-vulpunt toegestaan ter plaatse van de nadere aandui-
ding.  
 
Bouwen 
Gebouwen mogen uitsluitend in een bouwvlak worden gebouwd. Dit bouwvlak mag 
volledig worden bebouwd. De maximale goothoogte is nader aangeduid op de ver-
beelding. Naast de aangeduide goothoogte dienen gebouwen te zijn voorzien van 
een dak. Deze afdekking mag zowel plat als met een kap worden afgedekt. De mi-
nimale en maximale dakhelling van een kap zijn gespecificeerd in de planregels. De 
inhoud van de bedrijfswoning is gespecificeerd in de planregels. Daarnaast is de 
maximale te bebouwen oppervlakte van bebouwing gespecificeerd in de planregels.  
 
Bedrijf – verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg 
Algemeen 
Het tankstation aan de Rik 9 en is bestemd als Bedrijf – Verkooppunt motorbrand-
stoffen. Deze bestemming is conform de SVBP 2008 aan de tankstations toebedeeld 
omdat deze aansluit op het huidige gebruik.  
 
Gebruik 
De voor Bedrijf – Verkooppunt motorbrandstoffen aangewezen gronden zijn be-
stemd voor een motorbrandstoffenverkooppunt zonder lpg. Hiernaast is een be-
drijfswoning ten dienste van de bestemming en detailhandel (max. 150 m² bvo) toe-
gestaan. Een autowasstraat, wegen, paden, groen- en parkeervoorzieningen zijn 
eveneens toegestaan. 
 
Bouwen 
Gebouwen mogen uitsluitend in een bouwvlak worden gebouwd. Dit bouwvlak mag 
volledig worden bebouwd. De maximale goothoogte is nader aangeduid op de ver-
beelding. Naast de aangeduide goothoogte dienen gebouwen te zijn voorzien van 
een dak. Deze afdekking mag zowel plat als met een kap worden afgedekt. De mi-
nimale en maximale dakhelling van een kap zijn gespecificeerd in de planregels. De 
inhoud van de bedrijfswoning is gespecificeerd in de planregels. Daarnaast is de 
maximale te bebouwen oppervlakte van bebouwing gespecificeerd in de planregels. 
 
Gemengd - 1 
Algemeen 
De gemengde functies van het winkelcentrum aan het Ruggeplein zijn bestemd als 
Gemengd - 1. Onderscheid in de bestemmingen gemengd is gemaakt zodat alle 
functies die in een bepaald gebied voorkomen direct onder één gemengd bestem-
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ming vallen, waardoor een overzichtelijk is welke regelgeving geldt voor ieder ge-
mengd gebied. Hiernaast wordt zo voor ieder gemengd gebied een regelgeving 
geboden sluitend op het gebruik. 
 
Gebruik 
De gronden bestemd als Gemengd - 1 mogen worden gebruikt voor detailhandel, 
dienstverlening en bedrijven, voor zover genoemd in de milieucategorie 1 en 2 van 
de Lijst van bedrijven. Daarnaast is wonen uitsluitend op de verdieping toegestaan. 
Parkeer- en groenvoorzieningen en wegen en paden zijn eveneens toegestaan bin-
nen de bestemming Gemengd - 1. 
 
Bouwen 
Gebouwen mogen uitsluitend in een bouwvlak worden gebouwd. Dit bouwvlak mag 
volledig worden bebouwd. De maximale goothoogte is nader aangeduid op de ver-
beelding. Naast de aangeduide goothoogte dienen gebouwen te zijn voorzien van 
een dak. Deze afdekking mag zowel plat als met een kap worden afgedekt. De mi-
nimale en maximale dakhelling van een kap zijn gespecificeerd in de planregels. 
Hiernaast zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan, waarvan de maxi-
male hoogte is opgenomen in de planregels. 
 
Gemengd - 2 
Algemeen 
Zoals bij Gemengd - 1 is aangegeven is onderscheid in de gemengde bestemmingen 
gemaakt om de regelgeving af te stemmen op het huidige gebruik. Onder gemengd 
2 valt het winkelcentrum aan de Reede. 
 
Gebruik 
De gronden bestemd als Gemengd - 2 mogen worden gebruikt voor detailhandel, 
dienstverlening, horeca categorie 1, horeca categorie 2 en bedrijven uit milieucate-
gorie 1 en 2 van de bijgevoegde Lijst van bedrijven. Daarnaast is wonen uitsluitend 
op de verdieping toegestaan. Parkeer- en groenvoorzieningen en wegen en paden 
zijn eveneens toegestaan binnen de bestemming Gemengd - 2. 
 
Bouwen 
Gebouwen mogen uitsluitend in een bouwvlak worden gebouwd. Dit bouwvlak mag 
volledig worden bebouwd. De maximale goothoogte is nader aangeduid op de ver-
beelding. Naast de aangeduide goothoogte dienen gebouwen te zijn voorzien van 
een dak. Deze afdekking mag zowel plat als met een kap worden afgedekt. De mi-
nimale en maximale dakhelling van een kap zijn gespecificeerd in de planregels. 
Hiernaast zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan, waarvan de maxi-
male hoogte is opgenomen in de planregels. 
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Gemengd 3 
Algemeen 
De gemengde functies in het pand aan de Notaris L.P. v.d. Brinklaan zijn bestemd als 
Gemengd - 3. Zoals ook bij Gemengd - 1 en Gemengd - 2 is aangegeven is het onder-
scheid in de gemengde functies gemaakt om het huidige gebruik te vertalen in de 
planregels. 
 
Gebruik 
De gronden bestemd als Gemengd - 3 mogen worden gebruikt voor maatschappelij-
ke voorzieningen, dienstverlening en kantoren.  
 
Bouwen 
Gebouwen mogen uitsluitend in een bouwvlak worden gebouwd. Dit bouwvlak mag 
volledig worden bebouwd. De maximale goothoogte is nader aangeduid op de ver-
beelding. Naast de aangeduide goothoogte dienen gebouwen te zijn voorzien van 
een dak. Deze afdekking mag zowel plat als met een kap worden afgedekt. De mi-
nimale en maximale dakhelling van een kap zijn gespecificeerd in de planregels. 
Hiernaast zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan, waarvan de maxi-
male hoogte is opgenomen in de planregels.  
 
Groen 
Algemeen 
Het aanwezige groen in het plangebied alsmede de speelvelden zijn bestemd als 
Groen. Voor de ligging van deze groenbestemmingen is aangesloten bij de vigeren-
de locaties op grond van de geldende bestemmingsplannen. Groenelementen die 
daarin niet als groen bestemd zijn, zijn dat nu ook niet. Deze vallen binnen de be-
stemming Verkeer – Verblijfsgebied. 
 
Gebruik 
De gronden bestemd als Groen mogen worden gebruikt voor groenvoorzieningen, 
bermen en beplanting, paden en kunstwerken. Hiernaast zijn voorzieningen voor 
spelen, algemeen nut, en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding zo-
als waterlopen en waterpartijen toegestaan. Onder waterlopen en waterpartijen 
zijn ook begrepen bergbezinkbassins. 
 
Bouwen 
Enkel gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut zijn toegestaan. 
De maximale oppervlakte en bouwhoogte van deze gebouwen zijn gespecificeerd in 
de planregels. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot het stellen van nadere 
eisen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing. 
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Horeca 
Algemeen 
Het café aan de Rik 20, het restaurant aan de Oostvoornseweg 2 en de snackbars 
aan de Reede 44 en Ruggeplein 2A zijn bestemd als Horeca. 
 
Gebruik 
De gronden bestemd als Groen mogen worden gebruikt voor horeca in categorie 2 
en maximaal één bedrijfswoning per bedrijf. In horeca categorie 2 wordt verstaan: 
een inrichting die geheel of in overwegende mate gericht is op het verstrekken van 
maaltijden of etenswaren die ter plaatse genuttigd plegen te worden. Naast deze 
hoofdfuncties zijn terrassen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en wegen 
en paden toegestaan. Ten behoeve van de bedrijfswoning is daarnaast nog een ga-
rage en een bergplaats toegestaan. 
Bouwen 
Gebouwen mogen uitsluitend in een bouwvlak worden gebouwd. Dit bouwvlak mag 
volledig worden bebouwd. De maximale goothoogte is nader aangeduid op de ver-
beelding. Naast de aangeduide goothoogte dienen gebouwen te zijn voorzien van 
een dak. Deze afdekking mag zowel plat als met een kap worden afgedekt. De mi-
nimale en maximale dakhelling van een kap zijn gespecificeerd in de planregels. 
Hiernaast zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan, waarvan de maxi-
male hoogte is opgenomen in de planregels. 
 
Kantoor 
Algemeen 
Het kantoorpand aan de Ruggeweg en de watertoren zijn bestemd als kantoor. 
Voor dit bedrijf is gekozen voor de kantoorbestemming in plaats van een gemengde 
bestemming omdat het gebruik niet gemengd is, maar volledig gericht op kantoor-
functies. 
 
Gebruik 
De voor kantoor aangewezen gronden zijn bestemd voor kantoren. Aan de kantoor-
functie ondergeschikt is eveneens dienstverlening toegestaan. Naast deze hoofd-
functies zijn groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en wegen en paden toege-
staan. 
 
Bouwen 
Gebouwen mogen uitsluitend in een bouwvlak worden gebouwd. Dit bouwvlak mag 
volledig worden bebouwd. De maximale goothoogte is nader aangeduid op de ver-
beelding. Naast de aangeduide goothoogte dienen gebouwen te zijn voorzien van 
een dak. Deze afdekking mag zowel plat als met een kap worden afgedekt. De mi-
nimale en maximale dakhelling van een kap zijn gespecificeerd in de planregels. 
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Maatschappelijk 
Algemeen 
De in het plangebied maatschappelijke functies zoals scholen, kerken, begraafplaat-
sen zijn bestemd als maatschappelijk. Voor de ligging van de maatschappelijke be-
stemmingen is aangesloten bij de vigerende plannen. De nieuwe ontwikkelingen 
welke niet op verbeeldingen zijn verwerkt, zoals bijvoorbeeld het Wellant college 
omdat deze gerealiseerd is op basis van een uit te werken bestemming, hebben deze 
maatschappelijke bestemming eveneens toebedeeld gekregen. Deze bestemming is 
toebedeeld omdat deze het meest geschikt is bij het gebruik.  
 
In vigerende plannen is er t.o.v. de bestemming maatschappelijk een verschil: meest-
al is er sprake van strakke bouwvlakken, maar in sommige gevallen echter niet. Dit 
verschil is gelegen in de nieuwe ontwikkelingen welke gerealiseerd zijn met een 
artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening procedure. Deze plannen kende reeds 
een strak bouwvlak. De ligging van deze vlakken is conserverend overgenomen. 
Naast de strakke bouwvlakken zijn er in het plan op enkele locaties ook ruime vlak-
ken met een bebouwingspercentage opgenomen. De ligging en de percentages van 
deze vlakken vloeien voort uit de vigerende regeling, welke conserverend is overge-
nomen.  
 
Gebruik 
De voor maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor het uitoefenen 
van activiteiten gericht op de sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare 
dienstverlening. Hiernaast is per bestemming één bedrijfswoning ten dienste van de 
bestemming toegestaan. Naast deze hoofdfuncties zijn groenvoorzieningen, par-
keervoorzieningen en wegen en paden toegestaan. 
 
Bouwen 
Gebouwen mogen uitsluitend in een bouwvlak worden gebouwd. Dit bouwvlak mag 
volledig worden bebouwd. De maximale goothoogte is nader aangeduid op de ver-
beelding. Naast de aangeduide goothoogte dienen gebouwen te zijn voorzien van 
een dak. Deze afdekking mag zowel plat als met een kap worden afgedekt. De mi-
nimale en maximale dakhelling van een kap zijn gespecificeerd in de planregels.   
 
De inhoud van de bedrijfswoning is gespecificeerd in de planregels. Daarnaast is de 
maximale te bebouwen oppervlakte van bebouwing gespecificeerd in de planregels. 
Van bouwwerken, geen gebouwen zijnde is de maximale hoogte eveneens gespeci-
ficeerd in de planregels. 
 
Tuin 
Algemeen 
Voor de tuinbestemming is één nieuwe regeling ontwikkeld voor het gehele plan-
gebied Geuzenland. Binnen de vigerende plannen is daar geen, of telkens een af-
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wijkende regeling opgenomen. Alle gronden voor de voorgevellijn van de woningen 
zijn bestemd als tuin. Hierbij is een onderscheid gemaakt in Tuin - 1 en Tuin - 2. In 
Tuin - 1 zijn enkel bijbehorende bouwwerken in de vorm van erkers tot een maxima-
le diepte van 1,5 meter en bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan. In Tuin 
- 2 zijn aangebouwde bijbehorende bouwwerken, overkappingen en bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde toegestaan. 
 
Gebruik Tuin 1 
De voor Tuin - 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen behorende bij de op 
de aangrenzende gelegen hoofdgebouwen. Daarnaast zijn paden en parkeervoor-
zieningen toegestaan. 
 
Bouwen Tuin - 1 
Op deze gronden zijn alleen bijbehorende bouwwerken in de vorm van erkers toe-
gestaan. De maximale maatvoering is opgenomen in de planregels. Burgemeester en 
wethouders zijn bevoegd tot het stellen van nadere eisen aan de plaats en de afme-
tingen van de bebouwing. 
 
Gebruik Tuin - 2 
De voor Tuin 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen behorende bij de op 
de aangrenzende gelegen hoofdgebouwen. Daarnaast zijn paden en parkeervoor-
zieningen toegestaan. 
 
Bouwen Tuin - 2 
Het grote verschil tussen Tuin - 1 en Tuin - 2 is de bebouwingsmogelijkheid. In Tuin - 
2 zijn naast bijbehorende bouwwerken in de vorm van erkers ook aangebouwde 
bijbehorende bouwwerken en andere gebouwen op de begane grond, balkons en 
luifels en dakoverstekken; toegestaan. Daarnaast is de maximale toegestane maat-
voering in Tuin - 2 hoger dan in Tuin - 1. De maximale maatvoering van de toege-
stane bouwwerken is gespecificeerd in de planregels. Burgemeester en wethouders 
zijn bevoegd tot het stellen van nadere eisen aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing. 
 
Verkeer 
Algemeen 
Alle wegen met een snelheidsregiem van meer dan 30 kilometer per uur hebben de 
bestemming Verkeer. Dit betreffen voornamelijk de hoofdontsluitingswegen in het 
plangebied zoals de De Rik, G.J. van den Boogaardweg, Schrijversdijk en de Provinci-
alenweg 32 (N261). 
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Gebruik 
De gronden bestemd als Verkeer mogen worden gebruikt voor wegen, straten en 
paden met hoofdzakelijk een verkeersfunctie, voet- en rijwielpaden en parkeervoor-
zieningen. Daarnaast zijn groenvoorzieningen, waaronder bermen en beplanting, 
straatmeubilair, kunstwerken en voorzieningen van algemeen nut toegestaan. Wa-
terlopen, waterpartijen en oeververbindingen zijn eveneens toegestaan binnen de 
bestemming Verkeer.  
 
Bouwen 
Enkel gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut zijn toegestaan. 
De maximale oppervlakte en bouwhoogte van deze gebouwen zijn gespecificeerd in 
de planregels. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn eveneens toegestaan, hier-
van is de maximale hoogte gespecificeerd in de planregels. Burgemeester en wet-
houders zijn bevoegd tot het stellen van nadere eisen aan de plaats en de afmetin-
gen van de bebouwing. 
 
Verkeer – Verblijfsgebied 
Algemeen 
Alle wegen met een snelheidsregiem ≤ 30 kilometer per uur hebben de bestemming 
Verkeer – Verblijfsgebied. Dit betreffen voornamelijk alle woonstraten in het plan-
gebied. 
 
Gebruik 
De gronden bestemd als Verkeer – Verblijfsgebied mogen worden gebruikt voor 
wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie, voet- en rijwielpa-
den, parkeervoorzieningen en groenvoorzieningen, waaronder bermen en beplan-
ting. Daarnaast zijn kunstwerken, voorzieningen van algemeen nut en straatmeubi-
lair toegestaan. Waterlopen, waterpartijen en oeververbindingen zijn eveneens toe-
gestaan binnen de bestemming Verkeer - Verblijfsgebied. Ter plaatse van de nadere 
aanduidingen op de verbeelding zijn garageboxen toegestaan. 
 
Bouwen 
Enkel gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut zijn toegestaan. 
De maximale oppervlakte en bouwhoogte van deze gebouwen zijn gespecificeerd in 
de planregels. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn eveneens toegestaan, hier-
van is de maximale hoogte gespecificeerd in de planregels. Burgemeester en wet-
houders zijn bevoegd tot het stellen van nadere eisen aan de plaats en de afmetin-
gen van de bebouwing 
 
Water 
Algemeen 
De in het plangebied aanwezige sloten en waterpartijen zijn bestemd tot Water. De 
waterkeringen in het plangebied hebben een andere bestemming toebedeeld ge-
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kregen, zodat al het water in het plangebied een bestemming heeft passend bij zijn 
“identiteit”. Een sloot verdient bijvoorbeeld een veel lichtere bescherming dan een 
waterkering. 
 
Gebruik 
De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor waterbergingen, de water-
huishouding en infiltratievoorzieningen. Groenvoorzieningen, waterlopen en wa-
terpartijen en kruisingen en overbruggingen ten behoeve van verkeersdoeleinden 
zijn eveneens toegestaan. 
 
Bouwen 
Gebouwen zijn niet toegestaan. Enkel bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen 
worden opgericht. Van deze bouwwerken is de maximale hoogte in de planregels 
gespecificeerd. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot het stellen van nadere 
eisen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing. 
 
Wonen 
Algemeen 
Alle woonfuncties niet zijnde bedrijven of maatschappelijke voorzieningen zijn be-
stemd als Wonen.  
 
In de Woonbestemming is de regeling in de Tuin bestemming verder doorvertaald. 
Zo is gekozen om niet te werken met zijtuinen op de verbeelding, maar met maat-
voeringen in de regels. Zo mag een hoofdgebouw enkel de in strook van het bouw-
vlak worden opgericht. Bijbehorende bouwwerken mogen op 3 meter achter de 
voorgevel van het hoofdgebouw worden opgericht. Deze regel is opgenomen om te 
voorkomen dat bij publieke ruimten gevaarlijke situaties ontstaan. Bijvoorbeeld 
voorkomt deze regel dat het zicht ontnomen wordt bij een kruispunt vanwege een 
bijbehorend bouwwerk wat op de hoek van het kruispunt is geplaatst. Deze rege-
ling is uniform voor alle woningen in het plangebied opgesteld. De legale bijbeho-
rende bouwwerken welke nu op minder dan 3 meter achter de voorgevellijn staan 
worden geregeld door het overgangsrecht.  
 
Zoals hierboven al kort genoemd is op de verbeelding gewerkt met bouwstroken. 
Deze stroken enerzijds met de bouwstroken / bouwvlakken uit de vigerende be-
stemmingsplannen. Daarnaast zijn standaarddieptes gehanteerd vanuit het oogpunt 
van flexibiliteit: 
 15 meter bij vrijstaande woningen; 
 12 meter bij halfvrijstaande en geschakelde woningen; 
 10 meter bij aaneengesloten woningen; 
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In deze bouwstroken zijn aanduidingen opgenomen welke corresponderen met de 
maximale goothoogte. In de planregels is samenhangend met de goothoogte een 
minimum en maximum dakhelling opgenomen. 
 
De erfbebouwingsregeling is tot stand gekomen door de maximale maatvoering (40 
m² aan bijbehorende bouwwerken) welke in één van de huidige plannen is gehan-
teerd. Omdat dit bijvoorbeeld voor de bijbehorende bouwwerken nog steeds aan de 
lage kant is in vergelijking met het huidige “standaard gemiddelde” wat heden-
daags is gebruikt, is de maximale oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken ver-
hoogd met 10 m².  
 
Gebruik 
De gronden bestemd als Wonen mogen worden gebruikt voor wonen, al dan niet in 
combinatie met de uitoefening van een beroep aan huis in hoofdgebouwen en bij-
behorende bouwwerken, met dien verstande dat maximaal 40% van de vloeropper-
vlakte van de begane grond van het hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken 
mag worden gebruikt ten behoeve van het beroep aan huis, met een maximum van 
60 m². Daarnaast zijn parkeervoorzieningen en tuinen en erven toegestaan. 
Bouwen 
Per bouwperceel is maximaal één woning toegestaan. Hoofdgebouwen mogen uit-
sluitend in een bouwvlak worden bebouwd. Dit bouwvlak mag volledig worden 
gebouwd. Op de verbeelding is het toegestane type woning (bijvoorbeeld vrij-
staand) nader aangeduid. Daarnaast is ook de maximale goothoogte nader aange-
duid op de verbeelding. Naast de aangeduide goothoogte dienen gebouwen te zijn 
voorzien van een dak. Deze afdekking mag zowel plat als met een kap worden af-
gedekt. De minimale en maximale dakhelling van een kap zijn gespecificeerd in de 
planregels. De maximale bouwdiepte van gebouwen is gespecificeerd in de planre-
gels. Daarnaast dient de voorgevel van een hoofdgebouw in dan wel maximaal 3 
meter uit de gevellijn te worden gebouwd. De afstand tot de zijdelingse perceels-
grens voor vrijstaande-, twee-aan-een- en geschakelde woningen is gespecificeerd in 
de planregels.  
 
Bijbehorende bouwwerken zijn zowel binnen als buiten het bouwvlak toegestaan. 
Bijbehorende bouwwerken dienen minimaal 3 meter achter de voorgevellijn van het 
hoofdgebouw te worden opgericht. De maximale bouwhoogte en oppervlakte zijn 
gespecificeerd in de planregels. Daarnaast zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
toegestaan. Hiervan is de maximale hoogte gespecificeerd in de planregels. 
 
Wonen – Gestapeld 
Algemeen 
De gestapelde woningen in de wijk Kleine Goote Zuid en Zuurland Zuid-Oost zijn 
bestemd als Wonen – Gestapeld. Deze bestemming is aan de hand van de SVBP 2008 
toebedeeld. Door een onderscheid te maken in het type woonbestemmingen, kan 
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voor de gestapelde bebouwing een regeling gemaakt worden sluitend op het huidi-
ge gebruik en het gebruik van gestapelde woningen voor verzorgingstehuizen. 
 
Gebruik 
De voor Wonen – Gestapeld aangewezen gronden zijn bestemd voor Wonen in ge-
stapelde woningen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een beroep 
aan huis in hoofdgebouwen (en bijbehorende bouwwerken), met dien verstande dat 
maximaal 40% van de vloeroppervlakte van de begane grond van het hoofdgebouw 
en bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van het beroep 
aan huis, met een maximum van 60 m². Daarnaast zijn parkeervoorzieningen, tui-
nen, erven toegestaan. 
 
Binnen de bestemming, zijn naast gestapelde woningen voorzieningen op het ge-
bied van welzijn en gezondheidszorg zoals een verzorgingshuis en een dienstencen-
trum toegestaan. Hieraan ondergeschikt mag detailhandel worden opgericht, voor-
zover deze direct gelieerd is aan de toegestane maatschappelijke voorzieningen op 
het gebied van welzijn en gezondheidszorg. 
 
Bouwen 
Gebouwen mogen uitsluitend in een bouwvlak worden gebouwd. Dit bouwvlak mag 
volledig worden bebouwd. De maximale goothoogte is nader aangeduid op de ver-
beelding. Naast de aangeduide goothoogte dienen gebouwen te zijn voorzien van 
een dak. Deze afdekking mag zowel plat als met een kap worden afgedekt. De mi-
nimale en maximale dakhelling van een kap zijn gespecificeerd in de planregels.   
 
Wonen – Woonwagenstandplaats 
Algemeen 
De twee legale woonwagenstandplaatsen aan De Rik zijn bestemd als Wonen - 
Woonwagenstandplaats. Voor deze woonvormen is net zoals bij de gestapelde be-
bouwing gekozen voor een aparte bestemming zodat het legale gebruik vertaald is 
in een sluitende bestemming.  
 
Gebruik 
De gronden bestemd als Wonen – Woonwagenstandplaats mogen worden gebruik 
voor wonen in maximaal 2 woonwagens. Daarnaast zijn tuinen en erven, verhardin-
gen en parkeervoorzieningen en bijbehorende bouwwerken en sanitaire ruimten 
toegestaan. 
 
Bouwen 
Woonwagens mogen uitsluitend in een standplaats worden geplaatst. De minimale 
oppervlakte van een standplaats is gespecificeerd in de planregels. De maximale 
goothoogte is nader aangeduid op de verbeelding. Naast de aangeduide goothoog-
te dienen gebouwen te zijn voorzien van een dak. Deze afdekking mag zowel plat 
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als met een kap worden afgedekt. De minimale en maximale dakhelling van een kap 
zijn gespecificeerd in de planregels. 
 
Leiding – Gas 
Algemeen 
De in het plangebied aanwezige aardgasleiding is bestemd als Leiding - Gas. Door 
deze dubbelbestemming wordt het functioneren van de leiding optimaal be-
schermd. 
 
Gebruik 
De gronden “Leiding – Gas” zijn bestemd voor een aardgastransportleiding met een 
diameter van ten hoogste 6 inch en een druk van ten hoogste 40 bar met de daarbij 
behorende belemmeringenstrook. 
 
Bouwen 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. Bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde zijn toegestaan. De maximale hoogte van bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde is opgenomen in de planregels. Het bevoegd gezag is be-
voegd afwijking te verlenen van de bouwregels en toestaan dat gebouwen worden 
gebouwd. Deze gebouwen mogen enkel worden gebouwd als zij het doelmatig 
functioneren van de leiding niet belemmeren. 
 
Leiding – Hoogspanning 
Algemeen 
In het plangebied ligt de belemmeringenzone van de hoogspanningsleiding welke 
ten zuiden onder het plangebied ligt.  
 
Gebruik 
De gronden “Leiding - Hoogspanning” zijn bestemd voor het transport van boven-
grondse energie, met de daarbij behorende belemmeringenstrook. 
 
Bouwen 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde worden gebouwd. Het bevoegd gezag is bevoegd afwijking te verlenen van 
de bouwregels en toestaan dat gebouwen worden gebouwd. Deze gebouwen mo-
gen enkel worden gebouwd als zij het doelmatig functioneren van de leiding niet 
belemmeren. 
 
Leiding – Riool 
Algemeen 
De in het plangebied aanwezige rioolpersleidingen zijn bestemd als Leiding - Riool. 
Door deze dubbelbestemming wordt het functioneren van de leiding optimaal be-
schermd. 
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Gebruik 
De gronden “Leiding - Riool” zijn bestemd voor een ondergrondse rioolpersleiding, 
met de daarbij behorende belemmeringenstrook. 
 
Bouwen 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. Bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde zijn toegestaan. De maximale hoogte van bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde is opgenomen in de planregels. Het bevoegd gezag is be-
voegd afwijking te verlenen van de bouwregels en toestaan dat gebouwen worden 
gebouwd. Deze gebouwen mogen enkel worden gebouwd als zij het doelmatig 
functioneren van de leiding niet belemmeren. 
 
Waarde – Archeologie 1 
Algemeen 
Het gemeentelijke archeologie beleid kent een viertal archeologische zones. De be-
devaartskerk aan de Rik 5 heeft op grond van dit beleid en de SVBP deze bestem-
ming toebedeeld gekregen.  
 
Gebruik 
De gronden bestemd als Waarde – Archeologie 1 zijn op basis van de Monumenten-
verordening van de gemeente Brielle aangewezen als beschermd gemeentelijk (ar-
cheologisch) monument. 
 
Bouwen 
Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 0 m² en dieper dan 0 centimeter 
dient  een rapport overlegd te worden waarin de archeologische waarden van de 
gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van bur-
gemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld. Voor alle werken en 
werkzaamheden welke dieper in de grond gaan dan 0 meter dient een omgevings-
vergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werk-
zaamheden aangevraagd te worden. Deze bepaling geldt niet voor werkzaamheden 
in verband met normaal onderhoud van de bestemming. Voor het slopen van 
bouwwerken met een oppervlakte groter dan 0 m² en de diepte van meer dan 0 cm, 
gemeten vanaf 30 cm boven het maaiveld, dient een omgevingsvergunning voor 
slopen te worden aangevraagd. Het bevoegd gezag is bevoegd de bestemming te 
verwijderen indien geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; of indien uit 
archeologisch onderzoek blijkt dat de bestemming van deze gronden, gelet op ter 
plaatse aanwezige archeologische waarden, aanpassing behoeft.  
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Waarde – Archeologie 2 
Algemeen 
Het gemeentelijke archeologie beleid kent een viertal archeologische zones. De zo-
ne Waarde – Archeologie 2 is aan de bovenzijde van het plangebied gelegen van dit 
beleid en de SVBP deze bestemming toebedeeld gekregen.  
 
Gebruik 
De gronden bestemd als Waarde – Archeologie 2 zijn op basis van de Monumenten-
verordening van de gemeente Brielle aangewezen als beschermd gemeentelijk (ar-
cheologisch) monument. 
 
Bouwen 
Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 30 m² en dieper dan 30 centime-
ter dient  een rapport overlegd te worden waarin de archeologische waarden van de 
gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van bur-
gemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld. Voor alle werken en 
werkzaamheden welke dieper in de grond gaan dan 30 meter dient een omgevings-
vergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werk-
zaamheden aangevraagd te worden. Deze bepaling geldt niet voor werkzaamheden 
in verband met normaal onderhoud van de bestemming. Voor het slopen van 
bouwwerken met een oppervlakte groter dan 30 m² en de diepte van meer dan 30 
cm, gemeten vanaf 30 cm boven het maaiveld, dient een omgevingsvergunning voor 
slopen te worden aangevraagd. Het bevoegd gezag is bevoegd de bestemming te 
verwijderen indien geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; of indien uit 
archeologisch onderzoek blijkt dat de bestemming van deze gronden, gelet op ter 
plaatse aanwezige archeologische waarden, aanpassing behoeft. 
 
Waarde – Archeologie 4 
Algemeen 
Zoals hierboven ook is aangegeven zijn de archeologische bestemmingen toebe-
deeld op grond van het gemeentelijke archeologie beleid. Alle gronden in het plan-
gebied, met uitzondering van de bedevaartskerk aan de Rik, de snip aan de boven-
zijde van het plangebied en de gronden met een lage verwachtingswaarde, vallen 
volgens dit beleid de bestemming Waarde - Archeologie 4. Omdat Waarde – Archeo-
logie 3 niet binnen dit plangebied valt is deze bestemming niet opgenomen. De 
nummering is aangehouden zodat de link tussen de bestemming en het beleid her-
kenbaar blijft. 
 
Gebruik 
De gronden bestemd als Waarde – Archeologie 4 zijn, behalve voor de daar voorko-
mende bestemming, mede bestemd  voor het behoud en de bescherming van de 
archeologische waarden van de gronden. Deze bestemming is primair ten opzichte 
van de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen. 
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Bouwen 
Voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 250 m² en dieper dan 50 centi-
meter dient  een rapport overlegd te worden waarin de archeologische waarden van 
de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van 
burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld. Voor alle werken 
en werkzaamheden welke dieper in de grond gaan dan 50 meter, of waarvan de 
oppervlakte meer is dan 250 m² dient een omgevingsvergunning voor het uitvoeren 
van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden aangevraagd te wor-
den. Deze bepaling geldt niet voor werkzaamheden in verband met normaal onder-
houd van de bestemming. Voor het slopen van bouwwerken met een oppervlakte 
groter dan 250 m² en de diepte van meer dan 50 cm, gemeten vanaf 30 cm boven 
het maaiveld, dient een omgevingsvergunning voor slopen te worden aangevraagd. 
Het bevoegd gezag is bevoegd de bestemming te verwijderen indien geen archeo-
logische waarden (meer) aanwezig zijn; of indien uit archeologisch onderzoek blijkt 
dat de bestemming van deze gronden, gelet op ter plaatse aanwezige archeolo-
gische waarden, aanpassing behoeft.  
 
Waarde – Beschermd dorps- en stadsgezicht 
Algemeen 
Binnen het plangebied heerst gemeentelijk beleid omtrent de bescherming van het 
Brielse dorpsgezicht. Voor de vertaling van dit beleid is aangesloten bij bestem-
mingsplan ‘Landelijk gebied’. 
 
Gebruik 
De voor Waarde – Beschermd dorps- en stadsgezicht aangewezen gronden zijn be-
stemd conform het vastgestelde beleid uit 1975. Deze bestemming beschermd de 
aangewezen gronden door middel van het uitsluiten van hoge beplanting waardoor 
de zichtlijn op de stadsrand beschermd wordt. 
 
Bouwen 
Bouwen is in deze bestemming niet als hoofdfunctie toegestaan aangezien er geen 
bouwregels zijn opgenomen. Voor werken en werkzaamheden is een omgevings-
vergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werk-
zaamheden vereist. Voor welke werken en werkzaamheden deze vergunning beno-
digd is wordt verwezen naar de specificatie in de planregels. 
 
Waterstaat – Waterbergingsgebied 
Algemeen 
De in het plangebied aanwezige waterberging op het Ruggeplein is bestemd als 
Waterstaat – Waterbergingsgebied. Door deze dubbelbestemming wordt het functi-
oneren van de waterbergingen optimaal beschermd. 
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Gebruik 
De voor 'Waterstaat - Waterbergingsgebied' aangewezen gronden zijn, behalve 
voor de daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor waterbergingen. 
 
Bouwen 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. Bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde zijn toegestaan. De maximale hoogte van bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde is opgenomen in de planregels. Het bevoegd gezag is be-
voegd een afwijking te verlenen van de bouwregels en toestaan dat gebouwen 
worden gebouwd. Deze gebouwen mogen enkel worden gebouwd als zij het doel-
matig functioneren van het waterbergingsgebied niet belemmeren. 
 
Waterstaat – Waterkering 
Algemeen 
Net zoals bij de dubbelbestemming van de waterberging beschermd de dubbelbe-
stemming van de Waterkering optimaal het functioneren van deze waterkering, 
inclusief haar beschermingszones. 
 
Gebruik 
De gronden “Waterstaat - Waterkering” zijn bestemd voor het in stand houden, 
onderhoud en verbetering van de waterkering. 
 
Bouwen 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. Bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde zijn toegestaan. De maximale hoogte van bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde is opgenomen in de planregels. Het bevoegd gezag is be-
voegd afwijking te verlenen van de bouwregels en toestaan dat gebouwen worden 
gebouwd. Deze gebouwen mogen enkel worden gebouwd als zij het doelmatig 
functioneren van de waterkering niet belemmeren. 
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4. BELEIDSKADER EN ONTWIKKELINGEN PER FUNCTIE 

4.1 Historische achtergrond 
 
Brielle is een vestingstad nabij Rotterdam en de industrieterreinen ten westen van 
Rotterdam. In vroegere tijden was Brielle belangrijk als vissersplaats en als handels-
plaats. Als handelsstad was de stad met name van belang voor de doorvoer van de 
verschillende handelswaren, richting Vlaanderen, Groot-Brittannië en Holland. 
Daarnaast speelt de stad in de geschiedenis van Nederland een belangrijke rol; Briel-
le was de eerste stad die de Geuzen op de Spanjaarden veroverden (1 april 1572).  
 
In de 19e eeuw werd Brielle onbelangrijker als havenstad door het dichtslibben van 
de haven. Ook de plannen voor het graven van een kanaal over Voorne tussen Briel-
le en Haringvliet liepen op niks uit. Het kanaal, dat in 1827 werd gegraven tussen 
Heenvliet en Hellevoetssluis, bracht Brielle geen mogelijkheden tot ontsluiting via 
water.  
De stad werd aan het begin van deze eeuw uit haar isolement gehaald door de aan-
leg van de brug bij Spijkenisse en de aanleg van de Groene Kruisweg in de jaren 
twintig. Ook de opkomst van de industrie en de afsluiting van de Maasmond hebben 
hier een rol bij gespeeld. Hierop aansluitend heeft Brielle een groot aantal indu-
striearbeiders moeten huisvesten.  
 
De eerste wijk buiten de vestingmuren is de wijk Meeuwenoord, genaamd naar de 
in de middeleeuwen drooggelegde polder, ten noorden van de vesting. Met de 
bouw van deze wijk werd aan het einde van de jaren ‘50 begonnen. In 1961 werd 
ten zuidwesten van de vesting begonnen met de bouw van de wijk Rugge. Gevolgd 
door de bouw van de wijk Zuurland vanaf 1968. Bij de gemeentelijke herindeling 
van 1979/80 werden de gemeenten Zwartewaal en Vierpolders bij Brielle gevoegd. 
Hierdoor kreeg Brielle veel nieuwe grond voor de bouw van woningen; in Nieuw-
land -ook een in de Middeleeuwen drooggelegde polder- werd gestart met de 
nieuwbouw. 
 
Monumenten 
Binnen het plangebied is een tweetal rijksmonumenten aanwezig: 
 watertoren aan de G.J. van den Boogerdweg 1 (monumentnr. 518188); 
 bedevaartcomplex aan De Rik 5 (monumentnr. 518182 t/m 518187). Het betreft 

vijf onderdelen, namelijk kerk, omgang, bassin, ciborium en toegangsbrug). 
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Naast de rijksmonumenten zijn er 9 gemeentelijke monumenten binnen het plange-
bied aanwezig: 
 Jan Matthijssenlaan 1; 
 Jan Matthijssenlaan 3; 
 Jan Matthijssenlaan 5; 
 Jan Matthijssenlaan 7; 
 Jan Matthijssenlaan 16; 
 Spuilaan 9; 
 Spuilaan 10; 
 G.J. van den Boogerdweg ong.: hekwerk begraafplaats; 
 Zuurlandsedijk 6. 
 
De rijksmonumenten vallen rechtstreeks onder de Monumentenwet. In deze wet 
respectievelijk de gemeentelijke verordening wordt voldoende bescherming gebo-
den tot instandhouding van de monumenten. In onderhavig bestemmingsplan is 
geen specifieke regeling voor de monumenten opgenomen. 
 
Beschermd Stadsgezicht 
Het oude stadshart van Brielle met haar 18e eeuwse omwalling en een gedeelte van 
het omliggende gebied is aangewezen als Beschermd stadsgezicht2 op basis van de 
Monumentenwet. Van belang hierbij zijn de omwalling, het kenmerkende straten- 
en waterpatroon van de binnenstad en de monumenten, alsmede de relatie van de 
vesting met het omliggende open land.  
Het beschermde gebied wordt ingedeeld in zones; niet elk gebied is even belangrijk. 
Zone A wordt gevormd door de vestingwerken en een groot deel van de binnen-
stad, terwijl tot zone C met name gebieden rondom de vesting en gebieden binnen 
de omwalling, die tot 1830 niet gebruikt werden, behoren. 
 
Een gedeelte van het plangebied valt onder de bescherming van deze regeling. Het 
gaat om het gebied rondom de Schrijversdijk, in het noordoosten van het plange-
bied. 
 zone A beslaat een klein gedeelte van de Schrijversdijk, net ten noorden van de 

Welleweg tot waar de Schrijversdijk en de vestingwerken niet meer naast elkaar 
liggen; 

 zone B beslaat de Schrijversdijk en de langsliggende groenstrook, ten noorden 
van waar de Schrijversdijk en de vestingwerken niet meer naast elkaar liggen; 

 zone C beslaat het gebied tussen de Schrijversdijk en de A. Verhuellstraat, ten 
noorden van de Welleweg, doorlopend op het terrein van het Wellant College 
aan de Anna Hoevestraat. 

 

                                                      
2  Besluit van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, 15 september 1975. 
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Dit deel van het plangebied is aangeduid op de verbeelding. Aan dit gebied op de 
verbeelding is in de regels een aanlegvergunningstelsel voor beplanting opgeno-
men. Bouwplanning in dit gebied worden in het kader van de bouwplan-/welstand-
toetsing aan de monumentencommissie voorgelegd.  
 
 
4.2 Beleid  
 
4.2.1 Rijksbeleid 
 
Nota Ruimte3 
In de ‘Nota Ruimte’ wordt het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020, waar-
bij de periode 2020-2030 geldt als doorkijk naar de lange termijn.  
 
Centraal element in het rijksbeleid is dat de maatschappij zich ontwikkelt tot een 
netwerksamenleving en een netwerkeconomie. Hoofddoel van het nationaal ruimte-
lijk beleid is om ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies. 
Meer specifiek streeft het Rijk vier beleidsdoelen na: 
 versterking van de concurrentiepositie van Nederland;  
 bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland;  
 borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden; 
 borging van de veiligheid.  
 
Deze vier doelen worden in onderlinge samenhang nagestreefd, met tegen de ach-
tergrond de algemene wens om de economische, ecologische en sociaal-culturele 
waarden van de ruimte te versterken en duurzaam te ontwikkelen. Van duurzame  
ruimtelijke ontwikkeling is in de ogen van het Rijk sprake, als aan elk van deze 
waarden gelijkwaardig en in onderlinge samenhang recht wordt gedaan en daar-
mee de aantrekkelijkheid van de ruimte voor bewoners, bezoekers en ondernemers 
toeneemt.  
 
Het ruimtelijke beleid moet ervoor zorgen dat de verhouding tussen bouwen in ste-
delijke gebieden en in landelijke gebieden in balans blijft. Een precieze invulling van 
deze balans kan volgens het rijk het beste plaatsvinden door de provincie. De ge-
meenten hebben het voortouw bij het bepalen van het precieze aantal woningen. 
Bundeling van verstedelijking (wonen, werken en voorzieningen) staat nog steeds 
voorop, echter geconstateerd wordt dat er zowel vraag is naar centrumstedelijke 
milieus, groenstedelijke milieus en naar meer ruimte in en om de woning. Voorko-
men moet daarnaast worden dat de landelijke gebieden leeglopen doordat te be-
perkte ontwikkelingsruimte wordt geboden. Streven is een multifunctioneel en vi-
taal platteland.  

                                                      
3  Conform het overgangsrecht Wro wordt de Nota Ruimte aangemerkt als structuurvisie als bedoeld in 

de Wro.  
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Met de Nota Ruimte legt het kabinet een grotere verantwoordelijkheid bij decentra-
le overheden. De uitvoering van het beleid ligt primair bij de gemeenten, terwijl 
voor de provincies een belangrijke kaderstellende, coördinerende en controlerende 
taak is weggelegd. 
 
De gemeente Brielle, welke gelegen is in Voorne Putten, vormt samen met de Hoek-
sche Waard een Belvedèregebied. Hier zijn nog veel cultuurhistorische waarden 
aanwezig, waarvan behoud voorop staat. In de Nota Ruimte wordt het westelijk 
deel van Nederland (waartoe Brielle behoort) als uniek getypeerd door de combina-
tie van de hoge verstedelijkingsgraad met een scala aan landschappelijke deltakwa-
liteiten. Als opgave voor dit landsdeel is aangegeven dat er de komende decennia 
een enorme ruimtevraag ligt, niet alleen voor stedelijke functies, maar ook ruimte 
voor water, natuur en recreatie. Een andere opgave is het verbeteren van de ruimte-
lijke kwaliteit in de Randstad. Het beleid is gericht op versterking van de economi-
sche positie en van het unieke karakter van de Randstad door onder meer vergro-
ting van het aanbod aan woon- en werkmilieus en door kwaliteitsverbetering van 
het Groene Hart. Versterking van de economische positie vraagt om meer samen-
hang en afstemming tussen de gebieden, de Randstad moet als één metropool gaan 
functioneren: de Deltametropool, die kan concurreren met metropolen als Frankfurt 
en de Londense en Parijse regio. Voorwaarde is een goed infrastructuurnetwerk. De 
verdere totstandbrenging van de Deltametropool is in het rijksbeleid aangewezen 
als één van de Grote Projecten.  
 
Brielle is een groenblauwe gemeente aan de zuidkant van de Deltametropool. Ver-
sterking van de kwaliteiten van dit gebied draagt bij aan een verhoging van het 
woon-, werk- en leefklimaat in de Deltametropool als geheel.  
De mainport Rotterdam is een essentieel onderdeel van de Deltametropool. De ge-
meente Brielle maakt onderdeel uit van de Stadsregio Rotterdam en ondervindt op 
verschillende gebieden direct invloed van de mainportontwikkeling, namelijk in de 
vorm van directe ‘druk’ die uitgaat van de ruimtevraag voor bedrijvigheid en wonen, 
maar ook indirect in de vorm van de ligging in de invloedszone van het havengebied 
(Europoort, Botlek).  
 
Relevante aspecten rijksbeleid voor het bestemmingsplan ’Geuzenland’: 
 aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en efficiënt & duurzaam ruimtegebruik; 
 bijdragen aan het versterken van het woon-, leef- en werkklimaat in de Delta-

metropool (Randstad), o.a. door diversificering en kwaliteitsversterking woonmi-
lieus. 

 
De ontwikkellocatie (ten behoeve van de realisatie van 44 woningen) aan de Anna 
Hoevestraat draagt bij aan het laatstgenoemde punt. Het draagt sterk bij aan een 
verbeteren van het woon en leefklimaat op de locatie alsmede de uitstraling naar de 
omgeving. Voor het overige betreft de ontwikkellocatie een herontwikkeling bin-
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nen het bestaande stedelijke gebied. Op rijksniveau worden hiervoor geen directe 
kaders neergelegd. 
 
4.2.2 Provinciaal en regionaal beleid 
 
Provincie: Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020 (RR2020) 
Het ‘RR2020; Tien punten voor de regio Rotterdam’4 bevat een strategisch ruimtelijk 
ontwikkelingsprogramma voor de regio Rotterdam voor de periode 2005 tot 2020. 
Het is een herziening van het streekplan Rijnmond van de provincie Zuid-Holland en 
een uitvoeringsgericht regionaal structuurplan voor de stadsregio Rotterdam, ge-
combineerd in één plan: het RR2020.  
 
Een hoofddoel voor de periode 2010-2030 is een -in vergelijking met de rest van 
Nederland- evenredige groei in inwoners en arbeidsplaatsen van de Rotterdamse 
regio. Als ambities voor de 21e eeuw zijn geformuleerd: 
 benutten en verbeteren van de (ruimtelijk – economische) positie van de regio in 

de netwerken van Europa, de Randstad, de Rijn-Schelde-delta en de Zuidvleugel; 
 behoud en versterking van het woon-, leef- en vestigingsklimaat door benutten 

van bestaande kwaliteiten en toevoegen van nieuwe kwaliteiten; 
 tegengaan van het wegtrekken van jonge en draagkrachtige bevolkingsgroepen 

naar gemeenten buiten de regio en versterken sociale samenhang.  
Ten behoeve van de RR2020 is onder andere op basis van het trendmodel van de 
RPD voor de periode 2005-2030 geraamd dat er behoefte is aan 6.000 woningen 
exclusief compensatie van sloop.  
 
Om bovenstaande doelen te bereiken zijn er verschillende soorten gebieden in drie 
categorieën verdeeld: ‘versterken’, ‘transformeren’ en ‘ontwikkelen’. Onderhavig 
plangebied bevindt zich in de categorie ‘versterken’. De bestaande vormen van 
ruimtegebruik worden gewaardeerd, maar er is wel actief beleid nodig om te zor-
gen dat het op lange termijn zijn waarde zal behouden. 
 
Ten aanzien van de samenstelling van de woningvoorraadontwikkeling is aangege-
ven dat gestreefd moet worden naar het vergroten van de variatie aan milieus. Als 
belangrijk knelpunt wordt gesignaleerd dat het de regio op dit moment ontbreekt 
aan toplocaties voor (luxe) buitenstedelijke woonmilieus van enige omvang. Daarom 
zou bij nieuwe buitenstedelijke uitbreidingslocaties voorrang gegeven moeten wor-
den aan de mogelijkheden voor dit topsegment. Tegelijkertijd wordt echter ingezet 
op het zoveel mogelijk beperken van stedelijke uitbreiding in het groene buitenge-
bied.  
 

                                                      
4 Vastgesteld op 12 oktober 2005 door de provincie Zuid-Holland als streekplan en op 9 november 2005 

door de regioraad van de stadsregio als Regionaal Structuurplan. 
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In het RR2020 wordt geconcludeerd dat de ruimtevraag voor wonen en werken tot 
2030 –zowel op grond van de omvang van de vraag als de aard/samenstelling van de 
vraag- niet volledige binnenstedelijk opgelost kan worden; buitenstedelijke ontwik-
kelingslocaties zijn onvermijdelijk. Bij het bepalen van deze buitenstedelijke ontwik-
kelingslocaties wordt veel belang gehecht aan de ontwikkeling van een hoogwaar-
dig ‘groen-blauw-raamwerk’ en een hoogwaardig ‘infrastructuurnetwerk’ als basis 
en ‘kapstok’. Transformatie en vernieuwing van het stedelijk gebied wordt als de 
grootste opgave voor de komende jaren gezien voor de Rotterdamse regio.  
 
In de nota RR2020 is aangegeven dat er voor het gebied Voorne Putten een zoekop-
gave ligt voor 1.000 woningen. In dit gebied liggen kansen voor landelijke woonmi-
lieus; de RR2020 geeft hiervoor drie zoekzones welke gelegen zijn buiten Brielle.  
Voor Voorne Putten geeft RR2020 aan dat het binnen de regio het enige gebied is 
met nog de (oorspronkelijke) grote landschapsmaten. Daarnaast zijn er hoge natuur- 
en cultuurhistorische waarden aanwezig, waardoor het gebied (in de Nota Ruimte) 
aangeduid is als een Belvedèregebied. De strategie van RR2020 voor het gebied 
Voorne Putten betreft het vergroten van de landschappelijke kwaliteiten en tegelij-
kertijd gebruik maken van de ligging in een verstedelijkte regio. Dit betekent voor 
Voorne Putten (en dus ook voor Brielle) dat er sprake is van een recreatief potentieel 
en markt voor landelijke woonmilieus.  
 
Op de verbeelding is het plangebied van onderhavig bestemmingsplan aangegeven 
als stads- of dorpsgebied, waar gemengde functies mogelijk zijn. Ook de realisatie 
van 44 woningen op de locatie Anna Hoevestraat past binnen dit provinciale beleid. 
 
 
Stadsregio Rotterdam: Beleidskader Stedelijke Vernieuwing Stadsregio Rotterdam5 
Het accent bij stedelijke vernieuwing in de stadsregio Rotterdam ligt op wonen en 
de woonomgeving. Er zijn een aantal prioriteiten te onderscheiden: 
 vergroting van de woningdifferentiatie in de afzonderlijke deelgebieden; 
 aanpak van woonomgevingen; 
 zorgvuldig ruimtegebruik; 
 creëren van woonkansen voor ouderen en starters; 
 functieverandering: wonen aan het water; 
 economische vitaliteit en wijkeconomie; 
 profilering van woongebieden (onderscheidende woonmilieus). 
 
Aangegeven is dat de Stadsregio Rotterdam, in Nederland de regio is met de groot-
ste en meest kostbare opgave op het gebied van de vernieuwing van het stedelijk 
gebied. Dit vloeit voort uit de omvangrijke sociale problemen, de beperkte economi-
sche ontwikkeling en de tekortkomingen in de kwaliteit van de woon- en werkmili-

                                                      
5 vastgesteld in de regioraad van 23 juni 2004. 
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eus. De Stadsregio Rotterdam wil de komende jaren fors investeren in leefbaarheid, 
economie en ruimtelijke kwaliteit.  
De Stadsregio heeft het voornemen om met de stedelijke vernieuwingsprogramma’s 
prioriteit te leggen bij die gebieden, waar kansen in de infrastructuur aanwezig zijn 
en waar kansen concreet kunnen ontstaan door de aanleg van nieuwe infrastructuur 
(zoals randstadrail Hoekse lijn, A15-West, A4 noord en Beneluxlijn metro). Knoop-
puntlocaties hebben de hoogste prioriteit. Ook de groene en blauwe netwerken zijn 
belangrijke aangrijpingspunten bij de herstructureringsslag en het ontwikkelen van 
bijzondere woonmilieus.  
 
Relevante aspecten beleid stadsregio Rotterdam voor het bestemmingsplan ‘Geu-
zenland’: 
 versterken woon-, leef- en werkklimaat. 
 versterken landschappelijke- en cultuurhistorische waarden.  
 kansen voor recreatieontwikkelingen in de zone grenzend aan de binnenstad en 

het buitengebied. 
 
4.2.3 Gemeentelijk beleid 
 
De gemeente Brielle heeft in december 2009 een nieuwe Structuurvisie, Strategisch 
economische visie en Woonvisie vastgesteld. Hierna wordt inzicht gegeven in het 
beleid dat in deze visies beschreven wordt. 
 
Structuurvisie6 
De Structuurvisie, als overkoepelend visiedocument, geeft op hoofdlijnen een beeld 
van alle gewenste ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Brielle. De cen-
trale missie van de Structuurvisie is het bieden van een kader voor ruimtelijke ont-
wikkelingen en een ruimtelijke structuur die bijdraagt aan: 
 goed kunnen wonen en leven in de gemeente; 
 de cultuurhistorische identiteit van Brielle; 
 een bij het karakter van de gemeente passende economische ontwikkeling. 
 
Brielle geeft hier invulling aan door in te zetten op een leefbare en duurzame 
woon- en leefomgeving. Duurzame ontwikkeling van Brielle moet bijdragen aan een 
prettige omgeving waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Het in stand 
houden en versterken van het voorzieningenniveau, zowel kwantitatief als kwalita-
tief, is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Ook het verder ontwikkelen/benutten 
van cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden draagt in grote mate bij 
aan een positieve beleving van het Brielse woon- en leefklimaat. Binnen de Struc-
tuurvisie wordt deze centrale missie vertaald naar de ambities op negen beleidsthe-
ma's. De thema’s die relevant zijn voor onderhavig bestemmingsplan zijn: 

                                                      
6  Structuurvisie Brielle, deel A en B, 8 december 2009. 
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 leefbare kernen; voor een duurzame woon- en leefomgeving is naast het aan-
bod aan voorzieningen een goed ingerichte en beheerde omgeving van belang. 
Om Brielle ook in de toekomst vitaal en leefbaar te houden zet de structuurvisie 
in op de aanwezigheid van voldoende toegankelijk stedelijk groen, door de rela-
tie tussen woon- en uitloopgebieden te versterken met natuur en landschap; 

 voorzieningen op peil; de structuurvisie zet in op voldoende zorgaanbod in alle 
kernen, spreiding van het onderwijs en behoud van (een gedifferentieerd) hore-
ca- en winkelaanbod in alle kernen al dan niet in combinatie met andere func-
ties; 

 woningbouw; om de doelstelling voor behoud en versterking van het voorzie-
ningenniveau waar te maken houdt de structuurvisie rekening met de toevoe-
ging van circa 2.400 woningen. Naast een duurzame invulling van het woning-
bouwprogramma zet de gemeente in op gedifferentieerde en vraaggerichte 
woningbouw. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de doelgroepen gezinnen 
met kinderen, starters en senioren; Met het mogelijk maken van 44 woningen 
aan de Anna Hoevestraat wordt sterk gericht op de doelgroep starters. 

 ruimte voor economie; om invulling te geven aan de kansen en ruimte voor eco-
nomie zet de gemeente in op het opstellen van een economische visie, uitbrei-
ding bedrijventerrein en kwaliteitsverbetering bedrijventerrein ’t Woud; 

 bereikbaar Brielle; het verbeteren van de bereikbaarheid is een belangrijk aan-
dachtspunt. Verbetering van de bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde 
bij ruimtelijke ontwikkelingen in de kernen. Daarnaast vormen de groeiende 
verkeerstromen en de verslechtering van de bereikbaarheid een bedreiging voor 
de leefbaarheid, verkeersveiligheid en het economisch klimaat binnen de ge-
meente. Brielle zet in op een betere bereikbaarheid, een grotere verkeersveilig-
heid en uitbreiding van het openbaar vervoer. 

 
Strategisch economische visie7 
Binnen de Strategisch Economische Visie wordt vorm gegeven aan de uitgangspun-
ten voor een bij het karakter van de gemeente passende economische ontwikkeling. 
Waar de Structuurvisie op hoofdlijnen de ambities ten aanzien van de genoemde 
beleidsthema's beschrijft, gaat de Strategisch Economische Visie dieper in op de voor 
deze nota relevante beleidsthema's. En waar de Structuurvisie de gewenste ruimte-
lijke ontwikkelingen letterlijk in beeld brengt, worden in de Strategisch Economi-
sche Visie vooral de kwalitatieve uitgangspunten bij deze ruimtelijke ontwikkelin-
gen uitgediept en vertaald.  
 
Economisch beleid staat niet op zichzelf. Lokale en regionale ontwikkelingen heb-
ben via diverse invalshoeken hun invloed op het economisch beleid, en vice versa. 
Daarom is ook de Strategisch Economische Visie opgebouwd rondom een aantal 
beleidsthema's, te weten: detailhandel, toerisme en recreatie, werklocaties (waar-
onder bedrijventerreinen), de agrarische sector en de arbeidsmarkt. Belangrijke on-
                                                      
7  Strategisch economische visie gemeente Brielle, 8 december 2009. 
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derwerpen binnen de Strategisch Economische Visie zijn de economische versterking 
van de binnenstad en de argumenten met betrekking tot het al dan niet realiseren 
van een regionaal bedrijventerrein. 
 
Woonvisie8  
Brielle geeft invulling aan de centrale missie, zoals die geformuleerd is in de Struc-
tuurvisie, door in te zetten op een leefbare en duurzame woon- en leefomgeving. 
De Woonvisie geeft richting aan de verdere invulling van een leefbare en duurzame 
woon- en leefomgeving. Duurzame ontwikkeling van Brielle moet bijdragen aan een 
prettige omgeving waar mensen graag wonen, werken en recreëren.  
 
Bij het opstellen van de Woonvisie is het Woningbouwprogramma, dat uitgaat van 
toevoeging van ca. 2.400 woningen, uitgangspunt geweest. De Woonvisie geeft dan 
ook vooral aan voor wie en wat er gebouwd moet gaan worden de komende jaren. 
Om tegemoet te komen aan de verhuis- en woonwensen van de huidige inwoners 
moet er in de wijken en kernen aandacht zijn voor woningdifferentiatie. Omdat 
Brielle op dit moment vooral eengezinswoningen heeft, wordt binnen de wijken en 
kleine kernen ingezet op woningbouw voor starters en senioren. Door deze groepen 
is vooral gevraagd om toevoeging van appartementen. Voor jongeren/starters is 
daarbij de (lage) prijs het belangrijkste, bij een groeiend deel van de senioren staat 
juist hoogwaardige kwaliteit voorop. Daarnaast willen starters ook graag betaalbare 
eengezinswoningen. Om die bereikbaar te maken voor jongeren/starters is het be-
langrijk dat de huidige bewoners kunnen doorstromen. Dus ook toevoeging van wat 
duurdere woningen (duurdere eengezinswoningen, twee-onder-een kappers) is van 
belang, om de doorstroming te bevorderen. Met het realiseren van 44 woningen op 
de locatie Anna Hoevestraat wordt hieraan een sterke impuls gegeven. 
Het woningaanbod voor senioren heeft ook in Brielle in de afgelopen periode al de 
nodige aandacht gekregen maar ook in de toekomst zullen meer woningen voor 
senioren moeten worden toegevoegd in verband met de sterke vergrijzing de ko-
mende jaren. 
Ten aanzien van de doelgroep jongeren/starters heeft de Woonvisie nadrukkelijk 
aandacht voor verbetering van het woningaanbod. De aanbeveling is om samen met 
de woningcorporaties te zoeken naar mogelijkheden hiervoor, zoals gerichte labe-
ling voor jongeren en starters, het bieden van startersleningen, maar ook nieuw-
bouw van goedkope koopwoningen. 
De Woonvisie gaat uit van toevoeging van 35% huurwoningen (gedifferentieerd 
naar doelgroep en prijs, 20% sociaal) en 65% koopwoningen (gedifferentieerd naar 
doelgroep en prijs, 10% sociale koop). 
 
Omdat er meer woningen worden toegevoegd dan voor de huidige inwoners nood-
zakelijk is, moet een keuze worden gemaakt welke bevolkingsgroep Brielle extra wil 

                                                      
8  Woonvisie gemeente Brielle ‘Samen werken aan wonen’, 8 december 2009. 
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aantrekken. Uit demografisch en economisch oogpunt is daarbij het aantrekken van 
jonge gezinnen naar Brielle het meest aantrekkelijk. 
Dat betekent dat in de uitlegwijken vooral voor gezinnen gebouwd moet worden, 
met name in de koopsector. Omdat deze gezinnen van buiten Brielle komen, dient 
er veel aandacht te zijn voor het behouden, versterken en vooral ook (groot-) regio-
naal uitdragen van de leefkwaliteit van Brielle. Het dorpse leefmilieu (rust en ruim-
te, weinig hoogbouw) gecombineerd met het hoge voorzieningenniveau (nieuwe 
scholen, sportvelden, theater, zwembad, bibliotheek, recreatieve mogelijkheden) 
moet gezinnen uit de regio verleiden om naar Brielle te verhuizen. 
 
Speelruimteplan gemeente Brielle9 
De gemeente Brielle heeft een analyse van de speelruimten binnen de gemeente 
gemaakt en vervolgens in 2005 een speelruimteplan opgesteld. Het speelruimteplan 
vraagt om een verandering in denken over de openbare ruimte: bij het inrichten en 
beheren van de openbare ruimte moet de bespeelbaarheid voor de jeugd in ogen-
schouw worden genomen. De beleidsuitgangspunten van het Speelruimteplan lui-
den als volgt: 
 de jeugd in Brielle heeft recht op informele en formele speelruimte; 
 om voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd te bieden, wordt een 

gevarieerd aanbod aan speelruimte en –mogelijkheden gerealiseerd. 
 
Om dit te verwezenlijken heeft de gemeente 15 beleidsvoornemens geformuleerd, 
waaronder: 
 Brielle streeft naar zoveel mogelijk informele speelruimte, waardoor het belang 

van formele speelruimte afneemt; 
 bij ontwerp en onderhoud van openbare ruimte wordt nagegaan of de bespeel-

baarheid ervan verhoogd kan worden; 
 toekomstige stedenbouwkundige en (bestemmings)plannen worden getoetst 

aan de normen voor speelruimte.  
 
Welstandsnota 
In de welstandsnota van de gemeente Brielle staat beschreven aan welke eisen het 
uiterlijk van een bouwwerk moet voldoen. Bij de behandeling van bouwaanvragen 
speelt deze nota dus een belangrijke rol. De welstandsnota is een duidelijk en objec-
tief toetsingskader voor de welstandscommissie. En voor de inwoners van de ge-
meente Brielle biedt de nota meer inzicht in deze toetsing door de commissie en – 
minstens zo belangrijk – meer zekerheid vooraf over de haalbaarheid van bouw-
plannen. Naast algemene en gebiedsgerichte criteria zijn in de welstandsnota voor-
waarden opgenomen voor veel voorkomende, kleine bouwplannen. 
Geuzenland is in de welstandsnota verdeeld in deelgebieden.  

                                                      
9  Buitenspelen, ja leuk! Speelruimteplan gemeente Brielle, beleidsplan voor en analyse van speelruimte, 

OBB Ingenieursbureau, 6 juli 2005. 
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Er wordt onderscheid gemaakt in: 
 Voorzieningencluster; 
 Plantage; 
 Rugge; 
 Woonwagenterrein; 
 Zuurland; 
 Ommeloop en Kleine Goote; 
 Buitengebied. 
Voor elke gebied zijn gebiedsgerichte criteria opgesteld. De inhoud van de wel-
standsnota en het onderhavige bestemmingsplan zijn op elkaar afgestemd. 
 
Groenstructuurplan 
In het Groenstructuurplan10 wordt een visie gegeven op het stedelijk groen van de 
gemeente Brielle voor de lange termijn. Het plan heeft geen formele status maar 
dient als onderlegger voor de duurzame instandhouding en kwaliteitsverbetering 
van de groenvoorzieningen.  
Momenteel wordt het Groenstructuurplan geactualiseerd. 
 
Relevante aspecten beleid gemeente Brielle voor het bestemmingsplan ‘Geuzen-
land’: 
 het in stand houden van het voorzieningenniveau en het beheer van bestaande 

wijken; 
 aandacht voor diversiteit in woningaanbod, met name aandacht voor toereikend 

aanbod voor senioren (nabij voorzieningen) en starters; 
 streven naar versterking van de leefbaarheid: goed leven en wonen, waaronder 

een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van dagelijkse voorzieningen. 
 
 
4.3 Wonen 
 
Het beleid van de gemeente Brielle ten aanzien van de nieuwbouwwijken binnen 
het plangebied bestond uit het bouwen van voornamelijk eengezinswoningen. Van 
uit het oogpunt van de eigen identiteit van Brielle was het belangrijk om het silhou-
et van Brielle in stand te houden; grotendeels laagbouw ten opzichte van de vele 
meergezinswoningen in het Rijnmondgebied. 
 
Een aandachtspunt voor de toekomst met betrekking tot wonen zijn de verande-
rende vraag en de afstemming van het aanbod op deze vraag. Daarnaast is de aan-
dacht verschoven van kwantiteit naar kwaliteit; wijkbeheer en revitalisering worden 
steeds belangrijker in de reeds bestaande wijken, die in verhouding tot de nieuwe 
buurten/wijken relatief minder aantrekkelijk zijn.  

                                                      
10  BTL Planburo bv (in opdracht van gemeente Brielle), Groenstructuurplan Gemeente Brielle, Eind-

konsept, 1993. 
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Als gevolg van verandering en wijzigende woonkwaliteitseisen wordt een deel van 
het woonbezit van de woonstichting gerenoveerd. Om het woonoppervlak van de 
woning te vergroten is overal nokverhoging toegestaan. Ook op het gebied van 
levensloopbestendige woningen is/wordt in het gebied Geuzenland op verschillende 
plekken een slag gemaakt, zoals service-wooncentrum Voorne, de Plantage, Rêve 
(Kleine Goote) en de Ommeloop. Daarnaast zal op de locatie van de winkel aan de 
Zuurlandsedijk grondgebonden woningbouw plaatsvinden.  
 
 
4.4 Verkeer 
 
Auto-ontsluiting  
De auto-ontsluiting van de verschillende wijken verloopt via twee van de beschreven 
structuurdragers, namelijk de Rik en de G.J. v.d. Boogerdweg. Beide wegen zijn, in 
het kader van het Verkeersveiligheids- en categoriseringsplan11, aangeduid als ver-
keersader, tezamen met de Schrijversdijk/Groene Kruisweg. Op een verkeersader 
heeft het gemotoriseerde verkeer prioriteit. Om het verkeer op een veilige manier af 
te wikkelen wordt er naar gestreefd verschillende typen verkeer van elkaar te schei-
den; door bijvoorbeeld losliggende fiets- en voetgangersvoorzieningen.  
 
De wijken vormen het verblijfsgebied, waar het verkeer een ondergeschikte rol 
heeft. De nadruk in verblijfsgebieden ligt meer op wonen, winkelen, verblijven en 
op langzaam verkeer (fietsers, voetgangers).  
Vanaf de Rik en de G.J. v.d. Boogerdweg lopen wijkontsluitingswegen de wijken in. 
Deze wijkontsluitingswegen zijn qua inrichting anders dan de woonstraten in de 
wijken. In de latere wijken (Ommeloop en Kleine Goote) is het profiel van de wijk-
ontsluitingsweg breder dan het profiel van de woonstraten. Rugge wordt ontsloten 
door de Ruggeweg en de Welleweg; de Welleweg is de enige wijkontsluitingsweg in 
het onderhavig plangebied die niet aansluit op de Rik of de G.J. v.d. Boogerdweg. 
Zuurland wordt ontsloten door een rondweg, De Reede. 
Alle wegen in de wijken, inclusief de wijkontsluitingswegen, hebben een maximum-
snelheid van 30 km/uur en zijn als zodanig ingericht. De ontsluitingswegen zoals De 
Rik, Zuurlandsedijk, G.J. van den Boogerdweg, Schrijversdijk en Groene Kruisweg 
hebben een maximumsnelheid van meer dan 30 km/uur en zijn ook ingericht als 
verkeersader. 
 
De wijken Ommeloop, Kleine Goote en Kleine Goote-zuid hebben ieder maar één 
rechtstreekse ingang voor het gemotoriseerde verkeer vanaf de G.J. v.d. Booger-
dweg, respectievelijk Watering, Mallegout en Akker. Fietsers en voetgangers kunnen 
gebruik maken van een aantal in- en uitgangen, waaronder een fietstunnel onder 
de G.J. v.d. Boogerdweg. Deze langzaamverkeersverbindingen zijn met name gericht 

                                                      
11  Grontmij (in opdracht van de gemeente Brielle), Verkeersveiligheids- en categoriseringsplan Brielle,  
 1998. 
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op het verzorgen van een kortere verbinding van de genoemde wijken met het 
buurtwinkelcentrum in Zuurland.  
 
Ontwikkellocatie Anna Hoevestraat 
De nieuwbouwontwikkelingen aan de Anna-Hoevestraat zorgen niet voor grote 
veranderingen in de verkeersintensiteiten. In het gemeentelijk Verkeers- en Ver-
voersplan (2009-2020) staat op pagina 20 vermeldt dat de gemeente geen vaste par-
keernormen heeft bij nieuwbouw, waardoor de ASVV parkeernormen aangehou-
den. Brielle is getypeerd als weinig-stedelijk gebied waardoor een parkeernorm van 
minimaal 1.4 en maximaal 1.7  is vereist. Bij de 44 te realiseren woningen is een par-
keernorm van 1.5 aangehouden waardoor Brielle hierin voldoet. Tevens  zijn de par-
keervakken grotendeels niet zichtbaar vanaf de Anna-Hoevestraat, waardoor het 
straatbeeld nauwelijks veranderd.  
 
Openbaar vervoer 
Het plangebied is goed bereikbaar met de bus. Binnen het plangebied hebben circa 
zeven buslijnen hebben een halte. Alle bussen (uit het plangebied) doen het bussta-
tion aan de Schrijversdijk aan. Verschillende buslijnen verzorgen verbindingen rich-
ting Rotterdam (Marconiplein), richting Rockanje en richting Spijkenisse. Ook rijdt er 
een buurtbus tussen Tinte en Vierpolders, deze doet ook Brielle (het plangebied) 
aan. Ter hoogte van het restaurant aan de Oostvoornseweg 2 is een busstation ge-
realiseerd. 
 
De bereikbaarheid per bus is met name belangrijk omdat in Brielle een aantal scho-
len gevestigd is. Deze hebben een functie voor geheel Brielle en omgeving. Veel 
schoolgaande jeugd maakt gebruik van het busvervoer. Door de positionering van 
de beoogde 44 woningen aan de Anne Hoevestraat naast een bestaande School 
(Wellantcollege) is deze nieuwe woonlocatie voorzien van een goede OV- bereik-
baarheid. De naast gelegen is namelijk ten behoeve van de schoolgaande jeugd 
goed ontsloten op het OV- netwerk. 
 
 
4.5 Detailhandel 
 
Een van de belangrijkste beleidsdoelstellingen van de gemeente Brielle is het in 
stand houden en zo veel mogelijk versterken van de centrumfunctie van de binnen-
stad van Brielle. Dit is de reden dat de winkelvoorzieningen in de uitbreidingswijken 
binnen het plangebied beperkt zijn gehouden.  
In Rugge is een buurtwinkelcentrum aanwezig om te kunnen voorzien in de dage-
lijkse levensbehoefte. Het buurtwinkelcentrum in Zuurland is langs de Reede gesitu-
eerd; ook dit winkelcentrum is met name gericht op het voorzien in de dagelijkse 
levensbehoefte. Van dit winkelcentrum kunnen tevens de bewoners uit de wijken 
Ommeloop en Kleine Goote gebruik maken.  
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Zowel het buurtwinkelcentrum in Rugge als dat in Zuurland beschikt over een su-
permarkt. Voor beide supermarkten zijn uitbreidingsplannen beoordeeld als haal-
baar en wenselijk.12 De uitbreidingen hebben in het recente verleden dan ook 
plaatsgevonden. 
 
 
4.6 Onderwijs 
 
Binnen het plangebied bevonden zich in het recente verleden relatief veel basisscho-
len. Hierin is door schaalvergroting/samenvoeging verandering gekomen. De school-
gebouwen aan de Nicolaas Pieckstraat (Rugge) en aan de Reede en Fregat (Zuur-
land) zijn of worden gesloopt. Daarvoor in de plaats heeft de ontwikkeling van een 
nieuwe brede school plaatsgevonden (niet formeel in plangebied). De school aan de 
Monseigneur Smitstraat is behouden. In Ommeloop en Kleine Goote zijn geen basis-
scholen aanwezig. Kinderen uit deze buurten benutten de capaciteit op de boven-
genoemde scholen, die vrijkomt door het ouder worden van de bewoners van de 
wijken Zuurland en Rugge. 
 
Scholen voor voortgezet onderwijs zijn te vinden aan de randen van de wijken: 
 een vestiging van Penta College aan de Mgr. Smitstraat; 
 een school voor de MBO opleiding scheepsvaart en transport aan de Kerkhoek-

straat; 
 een Wellant College aan de Anna Hoevestraat; 
 een scholengemeenschap, Maerlantcollege, met afdelingen voor vwo, havo en 

vmbo aan de Jan Matthijssenlaan. Deze school heeft een dependance binnen de 
vesting. 

Deze scholen hebben een bovenwijkse functie; de scholen hebben een functie voor 
de hele stad Brielle en haar omgeving. Om deze reden trekken de scholen veel 
schoolverkeer aan. Bereikbaarheid speelt een grote rol.  
 
 
4.7 Groen 
 
4.7.1 Bestaand groen in de wijken 
 
Rugge en Zuurland 
In Rugge en Zuurland wordt het groen gebundeld tot grotere groenvoorzieningen. 
In Rugge ligt het groen langs de randen van de wijk en langs de twee wijkontslui-
tingswegen. Deze twee wegen kruisen elkaar bij het Ruggeplein. In Zuurland is het 
groen gekoppeld aan de singel die door de wijk loopt. In beide wijken is ook op 
straatniveau groen aanwezig; het gaat hier om kleine perkjes of grasveldjes. 

                                                      
12  Kolpron Consultants, Studie uitbreiding Plusmarkt en Kosma Brielle, markttechnische inpasbaarheid, 

concept, 1997. 
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Plantage 
De wijk Plantage kent een parkachtige inrichting. De huizen zijn vrijstaand en wor-
den omringd door grote tuinen. Langs de Jan Matthijssenlaan staan oude bomen. In 
het nieuwere gedeelte van de Plantage is, op het plantsoen aan de Notaris L.P. v.d. 
Blinklaan na, weinig openbaar groen aanwezig. De Plantage dankt haar groene 
karakter aan de grote groene tuinen van de woningen. Daarnaast verzorgt de Oude 
Vest, een restant van de vroegere vestingwerken, een groene rand richting de ves-
ting en de Schrijversdijk/Groene Kruisweg. Ook het verpleeghuis De Plantage en 
naastgelegen service-wooncentrum liggen in een groene omgeving. Het verpleeg-
huis en het wooncentrum worden van de rest van de wijk gescheiden door het Spui. 
Recent is bij de Plantage een dierenweide gerealiseerd. 
 
Ommeloop en Kleine Goote 
De wijken Ommeloop en Kleine Goote hebben groene randen; ook het Spui en de 
naastgelegen dijk vormen een groene zone langs de twee genoemde wijken. In 
Ommeloop is tevens groen aanwezig rondom het woon- en zorgcentrum in de vorm 
van een openbaar park. Langs de Watering (de wijkontsluitingsweg) zijn enige perk-
jes aanwezig.  
In de wijk Kleine Goote is het overige groen versnipperd tot groene speelveldjes 
en/of perkjes met diverse beplanting; dit groen is veelal gesitueerd aan de achterzij-
de van de woningen. Tussen Kleine Goote en Kleine Goote-zuid ligt een singel in 
een groene omgeving; deze singel vormt een groene scheiding tussen de twee wij-
ken.  
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5. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE EN BEOOGDE 
SITUATIE 

5.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt het plangebied als geheel kort beschreven. Het plangebied 
wordt per deelgebied of structuurdrager geanalyseerd aan de hand van ruimtelijke, 
functionele en sociale aspecten. Uit deze analyse worden de sterke en zwakke pun-
ten gedistilleerd. Tevens worden per deelgebied of structuurdrager kort enkele aan-
dachtspunten beschreven.  
 
Structuurdragers vervullen een belangrijke rol binnen zowel de ruimtelijke structuur 
als functioneel gezien. Door het onderscheiden van structuurdragers wordt de struc-
tuur van het plangebied inzichtelijk; zij vormen een ruimtelijk samenhangend 
raamwerk dat bepalend is voor het karakter van het plangebied. 
Deelgebieden vullen het raamwerk in. Een deelgebied vormt een eenheid, zowel 
ruimtelijk en functioneel als sociaal gezien.  
De mate van samenhang verschilt per deelgebied/structuurdrager. 
 
 
5.2 Kenschets van het plangebied 
 
Geuzenland is een verzamelnaam voor een aantal woonwijken in Brielle die ten 
zuiden van de oude vestingwerken liggen. Geuzenland omvat onder andere de wij-
ken Rugge, Plantage, Zuurland, Ommeloop en Kleine Goote. De meest recente 
nieuwbouwwijk, Nieuwland, is niet opgenomen in dit gebied. Het totale plangebied 
heeft een oppervlakte van circa 150 hectare en is globaal 750 meter breed en 2 ki-
lometer lang.  
 
De uitbreidingswijken liggen geïsoleerd van de vesting. De Groene Kruisweg vormt 
een zodanige scheiding tussen de vesting en de wijken dat er sprake is van een bar-
rièrewerking. De barrièrewerking wordt nog versterkt doordat de uitbreidingswij-
ken ten zuiden van de Groene Kruisweg weinig binding hebben met het oude cen-
trum. De uitbreidingswijken zijn compact van opbouw en naar binnen gekeerd. De 
zone rondom de Rik en de Plantage is ruimer van opzet; de gebouwen staan als los-
se elementen in de omgeving. 
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5.3 Structuurdrager Schrijversdijk / Groene Kruisweg 
 
Ruimtelijke aspecten 
De hoofdstructuur van de Schrijversdijk/Groene Kruisweg wordt gevormd door de 
hoofdontsluitingsweg met gemengde functies hierlangs. De ruimtelijke samenhang 
tussen deze functies is beperkt. 
Het profiel van de weg is erg breed (gemiddeld circa 50 meter). De weg bestaat uit  
twee veelal gescheiden rijbanen met daarnaast vrijliggende fiets- en voetpaden. De 
buitenrand van de weg wordt gevormd door brede groenbermen die aansluiten op 
de waterpartijen. Met name door de breedte van het profiel en de grote door-
stroomfunctie van de weg vormt deze een barrière tussen de vesting en de uitbrei-
dingswijken. De ligging van de weg op de oude vestingwerken is ruimtelijk nog 
maar moeilijk te ervaren. Alleen de waterpartijen langs de weg herinneren hieraan. 
De bebouwingsstructuur van de bebouwing langs de Schrijversdijk/Groene Kruisweg 
is nogal onsamenhangend. De massa’s en buitenruimten van de diverse gebouwen 
verschillen van grootte en karakter. 
De groen- en waterstructuur aan de noordzijde van de weg is karakteristiek voor het 
beeld van de weg. De vestingswateren Lange Vest en Kaaivest en het groen dat er 
omheen ligt zorgen voor een goede ruimtelijke overgang van de vesting naar de 
Schrijversdijk. Aan de zuidzijde van de weg is de Tramvest en het bijbehorende park 
het belangrijkste groenelement. 
De Schrijversdijk/Groene Kruisweg levert een onsamenhangend beeld op. Verzorgde 
groengebieden worden afgewisseld met diverse grootschalige functies, waarbij de 
buitenruimte een zeer wisselend beeld vertoont. 
 
Functionele aspecten 
Langs deze structuurdrager zijn een aantal voorzieningen gevestigd. De twee bus-
stations die aan deze weg liggen, zijn functioneel direct hieraan gekoppeld. Ook het 
verpleeghuis De Plantage en naastgelegen service-wooncentrum zijn rechtstreeks 
ontsloten op de Groene Kruisweg, waarvan de inrit recentelijk verlegd is. Bij De 
Plantage is recent een dierenweide gerealiseerd. Ter hoogte van de Tramvest ligt 
een restaurant, dat eveneens een aansluiting heeft op de Groene Kruisweg. Andere 
voorzieningen zijn niet op de weg gericht en worden ontsloten vanuit de aangren-
zende wijken. 
De belangrijkste functie van de weg is de wijkontsluitingsfunctie. De weg wordt ook 
gebruikt als busroute en heeft verder vrijliggende fiets- en voetpaden. 
Aan de noordzijde grenst de Schrijversdijk en de Groene Kruisweg aan de groen-  en 
waterpartijen van de vestingwerken. Met name het gedeelte ter hoogte van de 
Schrijversdijk is ingericht voor recreatief gebruik. Het park rondom de Tramvest 
zorgt voor een aangename verbinding tussen de Groene Kruisweg en de Plantage. 
Om de doorstroming te bevorderen, wordt ter hoogte van de G.J. van den Booger-
dweg een turborotonde aangelegd. 
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Sociale aspecten 
De weg heeft een duidelijke verkeersfunctie. Er is weinig binding tussen de gebrui-
kers van de gebouwen en de weg. De sociale controle is, zeker ‘s avonds, beperkt. 
Met name voor de bushaltes kan dit worden ervaren als een probleem. De lang-
zaamverkeersroute over de Floris v.d. Bergsingel is alleen overdag een geschikt al-
ternatief. De G.J. v.d. Boogerdweg biedt een goed alternatief voor de avonduren. 
 
Conclusie 
 
sterk zwak aandachtspunten 
 vestingwateren als overgang 

tussen weg en vesting 

 goede doorstroomfunctie 

voor alle verkeer 

 weinig ruimtelijke samen-

hang tussen functies 

 onsamenhangende bebou-

wingsstructuur 

 barrière tussen vesting en 

uitbreidingswijken 

 karakter van de vestingwal is 

moeilijk te ervaren 

 beperkte sociale controle 

 streven naar het slechten van 

de barrièrewerking, breed 

profiel is echter status quo 

 bij wijziging in functie of 

ruimtelijke verschijnings-

vorm: accent op rust in 

vormgeving leggen 

 behoud van duidelijkheid 

van 2 kanten, vestingstad en 

Geuzenland 

 afstemming en eenduidige 

inrichting van de openbare 

ruimte en het wegprofiel, 

behoud van de stroomfunc-

tie; 

 zichtbaar en beleefbaar 

maken van de vestingwal 

 behoud van een herkenbare 

en goede oversteekbaarheid 
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5.4 Structuurdrager G.J. v.d. Boogerdweg 
 
Ruimtelijke aspecten 
Het ruimtelijke beeld van de G.J. v.d. Boogerdweg bestaat uit twee gedeelten. Het 
meest noordelijke gedeelte vormt een onderdeel van de geledingszone. De diverse 
functies aan weerszijden van de weg liggen ingebed in het groen. Dit gedeelte ligt 
op de vestingwal, maar dit komt ruimtelijk niet tot uitdrukking. Ook de begraaf-
plaats in het noorden ligt zodanig in het groen, dat deze van de weg af nauwelijks 
wordt ervaren. De watertoren die tegenover de begraafplaats aan de G.J. v.d. Boo-
gerdweg ligt, komt wel duidelijk als markant element naar voren. De watertoren 
wordt verbouwd tot kantoorruimte. 
 
Het meer zuidelijk gelegen deel is lineair van opbouw. De vormgeving van de weg 
weerspiegelt zijn functie: de ontsluiting van het verkeer naar de omliggende woon-
wijken. De bermen van de weg zijn over het algemeen breed en met veel groen en 
water ingericht. De omliggende woonwijken alsmede de nieuwe begraafplaats, ten 
zuiden van de wijk Kleine Goote zuid, zijn van de weg afgekeerd. De entrees naar 
de wijken zijn herkenbaar in de vormgeving van de weg en doordat er meer open 
ruimte rond zo’n entree aanwezig is. 
 
Opvallend is het gebiedje aan weerszijden van de Zuurlandsedijk. Dit gebied is door 
een waterloop gescheiden van Zuurland en heeft ook ruimtelijk weinig met de ach-
terliggende wijk te maken. Het ruimtelijk beeld van openheid en groen met hier en 
daar een woning is met name te ervaren vanaf de G.J. v.d. Boogerdweg en de Zuur-
landsedijk. Met behoud van de groene uitstraling, worden hier enkele woningen 
gerealiseerd. 
 
Functionele aspecten 
De G.J. v.d. Boogerdweg is de hoofdontsluitingsweg voor de wijken Plantage, Zuur-
land, Ommeloop en Kleine Goote. De weg heeft aan weerszijden vrijliggende fiets- 
en voetpaden. De verkeersafwikkeling op zich is goed, maar de weg wordt veel ge-
bruikt door sluipverkeer. Door het groen en langs het water loopt een wandelpad. 
Langs de weg liggen enkele bijzondere voorzieningen: twee begraafplaatsen, nuts-
voorzieningen, een karakteristieke watertoren en de recent gerealiseerde brede 
school en het winkelcentrum Zuurland.  
 
Sociale aspecten 
De weg met bijbehorende groenbermen ziet er goed onderhouden uit. Doordat de 
weg minder het karakter heeft van een doorgaande route (dan bijvoorbeeld de 
Schrijversdijk) is de betrokkenheid van de weggebruikers bij wat er gebeurt op de 
weg groter. Ook het feit dat enkele woningen met hun voorzijde naar de weg toe-
gekeerd liggen, vergroot het gevoel van sociale controle. 
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Conclusie 
 
sterk zwak aandachtspunten 
 heldere vormgeving van de 

weg 

 goede verkeersafwikkeling 

voor alle verkeer 

 groene gezicht van de weg 

 redelijk gevoel van sociale 

controle 

 de noordelijke begraafplaats 

ligt, met name in de zomer, 

volledig uit het zicht 

 karakter van de vestingwal is 

moeilijk te ervaren 

 behoud van de heldere en 

groene vormgeving van de 

weg 

 aandacht voor behoud van 

het groene karakter van 

noordelijk deel van de weg  

(beleefbaar maken van de 

vestingwal). 

 
 
5.5 Structuurdrager Spui 
 
Ruimtelijke aspecten 
Het Spui vormt een logische begrenzing van de woonwijken Plantage, Ommeloop 
en Kleine Goote. Alleen ter hoogte van het park ‘De Plantage’ maakt het Spui zelf 
onderdeel uit van het plangebied. Langs de woonwijken valt alleen de sloot onder-
aan de ‘dijk’ binnen het plangebied. De loop van het Spui is allesbepalend voor de 
ruimtelijke structuur van deze randzone. Het totale profiel van de zone is als volgt 
opgebouwd: een sloot die aansluit op de tuinen van de woningen, een groenstrook 
die langzaam oploopt naar het hoger gelegen fietspad en een groenstrook (voor-
namelijk riet) die de overgang vormt naar het brede water van het Spui. De zone 
heeft een redelijk breed profiel en vormt een goede overgang van het stedelijk ge-
bied naar buiten. 
 
Functionele aspecten 
Het Spui en de daarmee evenwijdig lopende sloot heeft een belangrijke recreatieve 
functie. De paden in dit gebied nodigen uit tot wandelen en fietsen. De speelvelden 
die tussen het Spui en de aangrenzende woonwijken liggen versterken de koppeling 
tussen beiden. Behalve de recreatieve functie heeft het Spui ook een afwaterings-
functie. Het Spui staat in verbinding met de vestingwateren. 
 
Sociale aspecten 
Het gebied heeft een goed verzorgd uiterlijk en vormt een duidelijke overgang van 
het openbare gebied naar de privé tuinen. Door de belangrijke recreatieve rol func-
tioneert de zone ook als ontmoetingsgebied. 
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Conclusie 
 
sterk zwak aandachtspunten
 goede overgang van het 

stedelijk gebied naar buiten 

 belangrijke recreatieve func-

tie 

  veilig stellen van de ruimte-

lijke kwaliteiten 

 behoud van de openheid en 

de goede toegankelijkheid 

 ontwikkeling van ecologische 

kwaliteiten van de oevers 

 toegankelijkheid voor exten-

sieve recreant behouden. 
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5.6 Structuurdrager Rik 
 
Ruimtelijke aspecten 
De ontsluitingsweg de Rik vormt de drager van het gebied. Daaromheen ligt een 
zone met daarin losse gebouwen, die diverse functies herbergen. De grote ruimtelij-
ke verscheidenheid van de gebouwen zorgt ervoor dat het gebied er rommelig en 
weinig gestructureerd uitziet. 
Het hele gebied vormt een geledingszone tussen de oostelijk en westelijk gelegen 
uitbreidingswijken. Het contact tussen de geledingszone en de wijken is minimaal, 
ze liggen met de ruggen tegen elkaar. 
De Rik heeft een redelijk breed profiel, bestaande uit een rijweg met aan weerszij-
den vrijliggende fietspaden. Aan een zijde van de weg loopt de Rikse watering. 
Door de vele inritten naar de nabijgelegen functies geeft de weg een versnipperd 
beeld. Ook het kruispunt Rik/Ruggeweg heeft een matige stedenbouwkundige 
structuur. De Rik is ruimtelijk geen sterke drager. 
Ook het groen en water in het gebied levert geen sterke bijdrage aan de structuur. 
Er is weinig groen aanwezig langs de weg en het particuliere groen is wisselend van 
kwaliteit en omvang. Enkele grotere groenelementen zijn de tuin van de bede-
vaartskerk met forse bomen en de afschermende groenzone rond het sportveld van 
de basisscholen. 
 
Functionele aspecten 
Aan de Rik zijn diverse functies gevestigd; bedrijven, kantoren, maatschappelijke 
voorzieningen, sportvoorzieningen, een café, een woonwagenstandplaats voor twee 
woonwagens en een enkel woonhuis wisselen elkaar af. 
Het noordelijke deel van de Rik heeft een hoofdontsluitingsfunctie voor de wijk 
Rugge. Ter hoogte van het kruispunt De Rik/Ruggeweg verandert de weg van ka-
rakter. Dit wordt niet ondersteund door de vormgeving van dit kruispunt. 
De verkeersintensiteit op het zuidelijk gedeelte is aanmerkelijk lager; de weg dient 
als rechtstreekse ontsluiting voor de aanliggende kantoren, bedrijven, voorzienin-
gen en woningen en als verbinding met het buitengebied. De verbinding met het 
buitengebied is ook in recreatieve zin van belang. 
De functies die aan de noordwestelijke zijde van de weg liggen, zijn van de weg af 
gekeerd. De school wordt ontsloten vanuit de wijk Rugge, de entree van de bede-
vaartskerk ligt aan de Kloosterweg. De verbinding met de achtergelegen wijken 
ontbreekt veelal. Er zijn slechts drie verbindingen tussen de Rik en de wijken: de 
Kloosterweg en de Ruggeweg voor alle verkeer en de langzaamverkeersroute die in 
het verlengde van de N. Pieckstraat, langs de voormalige PTT-centrale en het zwem-
bad loopt. 
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Sociale aspecten 
De functies die aan de Rik liggen hebben matige betrokkenheid bij de weg; de aan-
dacht gaat vaak niet verder dan het eigen terrein. In het gebied zijn een aantal 
plekken met hoger opgaand groen in combinatie met inritten o.i.d. waardoor een 
sociaal onveilig gevoel kan worden opgeroepen. Ook de langzaamverkeersroute van 
Rugge naar Zuurland ligt erg verborgen en lijkt niet erg sociaal veilig. 
 
Conclusie 
 
sterk zwak aandachtspunten
 principe van de geledingszo-

ne: losse gebouwen in een 

groene setting 

 rommelig, weinig structuur 

door grote verscheidenheid 

in gebruik en vormgeving 

van de aanliggende gebou-

wen 

 gebrek aan contact en ver-

bindingen tussen de gele-

dingszone en de wijken 

 onduidelijk kruispunt 

Rik/Ruggeweg 

 weinig betrokkenheid van 

aanliggende functies bij het 

gebied 

 versterken van de drager 

door het creëren van de in-

terne samenhang 

 toevoegen van structureren-

de elementen in de aankle-

ding van de openbare ruimte 

-> rustige en heldere uitstra-

ling openbaar gebied 

 streven naar afstemming van 

de terreininrichting van aan-

liggende functies 

 het creëren van overzichte-

lijkheid; 

 aandacht voor de doordring-

baarheid van de geledings-

zone naar de naastgelegen 

wijken; 

 functie-uitwisseling mogelijk 

maken naar maatschappelij-

ke en recreatieve functies. 

 kruispunt Rik/Ruggeweg 

vraagt om heldere vormge-

ving 
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5.7 Deelgebied de Plantage 
 
Ruimtelijke aspecten 
De ruimtelijke drager wordt gevormd door de Jan Matthijssenlaan met daaraan het 
Maerlantcollege en woningen uit de jaren 20 op ruime kavels. Het geheel is ingebed 
in groen, met de oude vest in het zuiden en de Tramvest in het noorden. Rond de 
Spuilaan en de Notaris L.P. v.d. Blinklaan staan nieuwere vrijstaande woningen, 
eveneens op ruime kavels. 
Het verpleeghuis De Plantage is vernieuwd, uitgebreid (o.a. met een service-
wooncentrum) en er is een dierenweide gerealiseerd. Het wordt van het overige 
gebied gescheiden door het Spui. Niet alleen functioneel, maar ook ruimtelijk heb-
ben beide gebieden weinig met elkaar te maken. Het Spui zorgt er voor dat het 
ruimtelijk isolement niet als vervelend wordt ervaren. 
De verkeersstructuur binnen de Plantage is eenvoudig. De Jan Matthijssenlaan, de 
Spuilaan en de Notaris L.P. v.d. Blinklaan ontsluiten nagenoeg alle woningen, enkele 
woningen hebben hun entree aan de G.J. v.d. Boogerdweg. De overige wegen bin-
nen het gebied zijn in principe bedoeld voor het langzaam verkeer. 
In het gebied staan voornamelijk grotere vrijstaande woningen. Doordat veel wo-
ningen een zorgvuldige vormgeving (met witte gevels en rode daken) hebben, ont-
staat een heldere eenheid in de buurt. Het Maerlantcollege vormt onder andere 
door de grotere bouwmassa een afwijkend element. Door de afstand tussen het 
Maerlantcollege en de woningen past dit grotere element toch in de woonbuurt. 
Een ander opvallend bouwwerk is de watertoren aan de G.J. v.d. Boogerdweg. De 
bouwstijl van de watertoren sluit prima aan bij die van de woonbuurt. 
De buurt heeft een opvallend groen karakter; de beide waterpartijen in een park-
achtige groene omgeving, de Jan Matthijssenlaan met aan weerszijden forse bomen 
en de royale tuinen die het groene karakter van de buurt ondersteunen. 
De Plantage heeft een hoge beeldkwaliteit, die wordt veroorzaakt door de heldere 
ruimtelijke opbouw, de eenheid in de woonbebouwing en het verzorgde groene 
casco. De buurt is in principe naar binnen gekeerd, maar heeft door het overwegend 
groene beeld toch een vriendelijke uitstraling naar zijn omgeving. 
 
Functionele aspecten 
De Plantage is voornamelijk een woonbuurt, maar er bevinden zich ook andere 
voorzieningen. In het noorden ligt, aan de westzijde van het Spui, het Maerlantcol-
lege. Hier tegenover, aan de oostzijde van het Spui, ligt het terrein van het ver-
pleegtehuis De Plantage. Tussen de woonbebouwing nabij de Tramvest ligt een wa-
tertoren. De watertoren wordt verbouwd tot kantoorruimte. 
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Sociale aspecten 
De Plantage is een woonbuurt voor de meer gegoede klasse. Zowel de openbare als 
de privé buitenruimte is goed verzorgd. 
 
Conclusie 
 
sterk zwak aandachtspunten
 zorgvuldige vormgeving van 

de bebouwing en de buiten-

ruimte 

 heldere en ruime opzet van 

de wijk 

 veel groen, goed verzorgd en 

van hoge kwaliteit 

  behoud van de bestaande 

ruimtelijke structuur en be-

bouwingskarakteristiek 
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5.8 Deelgebied Rugge 
 
Ruimtelijke aspecten 
Deze woonwijk heeft een gridvormige hoofdstructuur. Het totale woongebied 
wordt door het assenkruis Ruggeweg-Frank van Borselenstraat/Welleweg in vier 
kwadranten verdeeld. De assen worden veelal begeleidt door water- en groenpartij-
en. Op de plek waar de beide assen elkaar kruisen ligt het winkelcentrum. Aan de 
rand van de wijk liggen bijzondere voorzieningen; Het betreft hier voornamelijk een 
school, maar ook een kerk en een bedrijfsverzamelgebouw. De locatie van het be-
drijfsverzamelgebouw wordt herontwikkeld ten behoeve van 44 woningen. Dit is de 
enige ontwikkeling die mogelijk wordt gemaakt in dit plan. De later toegevoegde 
woningen aan de Gaarde doen enigszins afbreuk aan de hoofdopzet, doordat ze 
aan de buitenrand, achter een school met schooltuinen, zijn geplaatst. Ze horen niet 
bij een kwadrant en maken ruimtelijk geen deel uit van de wijk. 
 
De wegenstructuur is hiërarchisch van opbouw. De assen vormen, samen met de 
Anna Hoevestraat, de belangrijkste ontsluitingswegen. Van hieruit worden de diver-
se kwadranten ontsloten. De Kloosterweg heeft geen belangrijke auto-ontsluitings-
functie voor de wijk. De weg is met name van belang voor de toegankelijkheid van 
de lintbebouwing langs deze weg en voor het langzaam verkeer. Ook de bebou-
wingsstructuur van de wijk is helder. Er zijn slechts een beperkt aantal verschillende 
bebouwingstypen, wat zorgt voor een overzichtelijk beeld. De woningen worden 
over het algemeen goed en met veel zorg onderhouden. Het groen en water in 
Rugge is goed ingepast in het heldere stedenbouwkundige plan. Groen- en water-
partijen zijn te vinden langs de hoofdassen en aan de randen van de wijk. Het water 
en groen leveren een bijdrage aan een goede oriëntatie. Door de heldere opzet van 
de wijk en het beperkt aantal woningtypen dat is gebruikt, ontstaat een beeld van 
een ruimtelijk hechte wijk. De wijk vormt een duidelijke eenheid. 
 
Functionele aspecten 
De wijk is goed bedeeld wat betreft het aantal en de kwaliteit van de diverse voor-
zieningen. Het wijkwinkelcentrum heeft een behoorlijk compleet assortiment en 
wordt goed bezocht. De supermarkt is in het recente verleden uitgebreid. Een aantal 
voorzieningen langs de Ruggeweg zijn geamoveerd. Dit deel maakt geen onderdeel 
uit van het plangebied. 
Van het bedrijfsverzamelgebouw aan de Anna Hoevestraat worden een aantal units 
niet of slechts matig gebruikt. Dit kan zorgen voor een negatieve uitstraling naar de 
omgeving. Mede om deze reden wordt deze locatie herontwikkeld ten behoeve van 
woningbouw. De agrarische school (Wellant College), die aan de Anna Hoevestraat 
naast het huidige bedrijfsverzamelgebouw ligt, heeft uitbreidingsplannen. 
Momenteel werkt de woonstichting aan een renovatie van haar woningbezit in de 
wijk Rugge. 
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De verkeersstructuur voldoet, met name door de heldere opzet, ook op functioneel 
gebied goed. Alle woningen en voorzieningen zijn goed en via korte routes bereik-
baar en er is voldoende parkeergelegenheid. 
 
Sociale aspecten 
Met name door het goede onderhoud van de woningen en het verzorgde uiterlijk 
van de openbare ruimte is het plezierig toeven in de wijk. Er is een goede, maar niet 
overdreven sociale controle. 
 
Conclusie 
 
sterk zwak aandachtspunten
 heldere stedenbouwkundige 

structuur 

 ruimtelijk hechte wijk 

 bovenwijkse functies vergro-

ten de betekenis van de wijk 

voor de hele stad 

 plezierige sociale controle 

 slechte aansluiting van wo-

ningen aan de Gaarde op de 

rest van de wijk 

 matig gebruik van het be-

drijfsverzamelgebouw: nega-

tieve uitstraling naar de om-

geving 

 behoud van de bestaande 

ruimtelijke structuur en be-

bouwingskarakteristiek 

 indien het functioneren van 

het bedrijfsverzamelgebouw 

verder verslechtert: naden-

ken over alternatieve invul-

ling van deze locatie 

 
Ontwikkellocatie Anna Hoevestraat 
Op de locatie van het nu aanwezige bedrijfsverzamelgebouw is herontwikkeling 
voorzien in de vorm van 44 woningen. Het feit dat het huidige bedrijfsverzamelge-
bouw slechts matig wordt gebruikt veroorzaakt namelijk een onwenselijke uitstra-
ling naar de omgeving.  

Locatie en situatieschets ontwikkeling 44 woningen aan de Anna Hoevestraat 
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De ontwikkeling betreft een drietal blokken met woningen. Het meest westelijke 
blok is georiënteerd op de Anna Hoevestraat, het meest noordoostelijk gelegen blok 
op een nog te realiseren (parkeer)hofje. Het westelijke blok is van de grootste om-
vang en georiënteerd op een centrale groenstrook. 
 
Ten behoeve van de plannen worden tevens 66 parkeervoorzieningen aangelegd. 
Doordat deze voorzieningen met name aan de achter(noord)zijde zijn gelegen vor-
men geparkeerde auto’s slechts in beperkte mate een visuele belemmering in het 
gebied. 
 
De herontwikkeling van deze locatie is een positieve ontwikkeling voor deze locatie, 
alsook de directe omgeving daarvan. Er worden 44 woningen toegevoegd in het 
segment waar behoeft aan in binnen de gemeente Brielle. Een als zwak beoordeel-
de functie in het deelgebied Rugge wordt hiermee weggenomen. De invulling zorgt 
voor een potentiële verbetering van een ruimtelijk hechte wijk. 
 
 
5.9 Deelgebied Zuurland 
 
Ruimtelijke aspecten 
De hoofdstructuur van deze wijk wordt bepaald door de ontsluitingsweg De Reede. 
De weg loopt in een U-vorm door de wijk en sluit met beide uiteinden aan op de 
G.J. v.d. Boogerdweg. De woonstraten takken weer aan op de Reede. Centraal in de 
wijk ligt een aantrekkelijke groenzone met daarin een waterpartij. De woonbuurten 
aan weerszijden van de waterpartij zijn met elkaar verbonden door langzaamver-
keersroutes. Daar waar de waterpartij de Reede raakt, takt de Zuurlandseweg op 
deze ontsluitingsweg aan. De Zuurlandseweg vormt de verbinding naar het buiten-
gebied. 
De strook langs de G.J. v.d. Boogerdweg heeft een groen karakter en herbergt naast 
een waterloop ook diverse bijzondere functies. Deze strook heeft een andere kor-
relgrootte dan het woongebied. 
De bebouwingsstructuur is overzichtelijk. Evenals in Rugge zijn ook hier slechts een 
beperkt aantal woningtypen toegepast. Het aantal drive-in woningen is relatief 
hoog. 
In het zuiden van de wijk, aan de Kogge, zijn in de jaren 90 een aantal woningen 
aan de wijk toegevoegd. Dit heeft de stedenbouwkundige opzet echter niet aange-
tast. De woningen passen prima binnen Zuurland. 
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Functionele aspecten 
Ook in Zuurland overheerst de woonfunctie. Andere functies zijn gesitueerd in de 
strook langs de G.J. v.d. Boogerdweg. Bij de meest zuidelijke entree van de wijk ligt 
het wijkwinkelcentrum; aan de noordelijke entree ligt het sociaal-cultureel centrum. 
De brede school vervult ook een functie voor de wijken Ommeloop en Kleine Goote.  
De woningen en voorzieningen zijn goed ontsloten. Sommige woningen die aan de 
centrale groenstrook liggen, worden niet rechtstreeks voor de auto ontsloten. In de 
directe omgeving van deze woningen zijn voldoende parkeervoorzieningen. 
Een belangrijke route voor het langzaam verkeer loopt van Rugge, door de zone 
langs de Rik, via de sporthal en de scholen naar het winkelcentrum. Ook in de om-
geving van de centrale groenzone zijn diverse langzaam verkeerspaden. Behalve de 
centrale groenzone heeft de wijk nog een aantal andere groengebiedjes. Ze liggen 
tussen de woningen en zijn op verschillende manieren ingericht: als speelplek, trap-
veld of als kijkgroen. 



Hoofdstuk 5 82  



Hoofdstuk 5 83  

Sociale aspecten 
De sociale opbouw van de wijk is redelijk homogeen. Er zijn geen echt slechte stuk-
ken; de basiskwaliteit wordt in zowel het privé als het openbare gebied ruimschoots 
gehaald. 
 
Conclusie 
 
sterk zwak aandachtspunten
 heldere stedenbouwkundige 

opzet 

 overzichtelijke bebouwings-

structuur 

 aantrekkelijke groenstruc-

tuur 

 goedlopende voorzieningen 

met een functie voor meer-

dere wijken 

  behoud van de bestaande 

ruimtelijke structuur en be-

bouwingskarakteristiek 
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5.10 Deelgebied Ommeloop 
 
Ruimtelijke aspecten 
De ruimtelijke structuur van Ommeloop weerspiegelt het tijdsbeeld van de steden-
bouw uit de jaren 70. De wijk wordt ontsloten via de Johan H. Beenlaan. De interne 
ontsluiting heeft de vorm van een kamstructuur, waaromheen de woningen zijn 
gegroepeerd. In het zuiden van de buurt is een groot wooncomplex voor ouderen 
(service-wooncentrum Voorne) gelegen, dat qua massa en ruimtelijke structuur dui-
delijk afwijkt van de overige woonbebouwing. Dit centrum wordt momenteel her-
ontwikkeld. Het service-wooncentrum Voorne ligt in een groene omgeving. Het 
gedeelte van de wijk met de grondgebonden woningen heeft relatief weinig open-
baar groen. In dit gedeelte zijn slechts een beperkt aantal woningtypen toegepast, 
waardoor de wijk, ondanks de toepassing van de kamstructuur in het autoverkeers-
systeem, toch een heldere uitstraling heeft. 
De hele wijk wordt omringd door water. De woningen zijn met hun achterkanten 
naar het water gericht, hetgeen de wijk een introvert karakter geeft. Voor het lang-
zaam verkeer bestaan er een aantal verbindingen met de omgeving, richting het 
Spui en de wijk Kleine Goote. Deze verbindingen liggen meestal in het verlengde 
van een ‘tand’ aan de kamstructuur. 
 
Functionele aspecten 
In Ommeloop bevinden zich uitsluitend woningen; laagbouwwoningen in het noor-
delijk gedeelte en een complex van gestapelde woningen voor ouderen (service-
wooncentrum Voorne) in het zuiden.  
De woningen zijn goed bereikbaar, met name voor het langzaam verkeer. De ‘tan-
den’ van de kamstructuur eindigen veelal met een parkeerplaats. Een aantal wonin-
gen hebben geen directe auto-ontsluiting, zij liggen aan een langzaamverkeersver-
binding. 
De bewoners van de Ommeloop maken voor de wijkvoorzieningen (zoals scholen en 
het wijkwinkelcentrum) gebruik van de voorzieningen die aanwezig zijn in Zuur-
land. 
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Sociale aspecten 
Het hoogbouwgedeelte heeft zowel ruimtelijk als functioneel weinig relatie met het 
laagbouwgedeelte van de wijk. Ook in sociaal opzicht is de relatie beperkt, maar het 
verschil tussen beiden is niet zodanig dat dit als hinderlijk wordt ervaren. Beide ge-
deelten passen toch goed in de totale structuur. Ook door het naar binnen gekeerde 
karakter van de wijk ontstaat een zekere vorm van saamhorigheid. Bij de laag-
bouwwoningen bevinden zich een aantal binnenterreintjes, die qua beheer de no-
dige aandacht vragen. Voor het overige heeft de wijk een verzorgd uiterlijk. 
 
Conclusie 
 
sterk zwak aandachtspunten
 heldere ruimtelijke uitstra-

ling 

 goede bereikbaarheid van de 

woningen 

 relatief weinig openbaar 

groen in gedeelte met laag-

bouw 

 binnenterreintjes bij laag-

bouwwoningen hebben een 

zwakkere ruimtelijke uitstra-

ling 

 behoud van de bestaande 

ruimtelijke structuur en be-

bouwingskarakteristiek 

 openbaar groen aan de 

randen van de wijk en rond-

om het wooncomplex is es-

sentieel vanwege de relatief 

beperkte hoeveelheid open-

baar groen in de rest van de 

wijk 
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5.11 Deelgebied Kleine Goote 
 
Ruimtelijke aspecten 
De wijk Kleine Goote heeft een organische ruimtelijke structuur. De Akker en de 
Mallegout vormen de belangrijkste interne ontsluitingswegen; de overige straten 
vertakken van hier uit verder de wijk in. Op sommige plaatsen is gekozen voor ge-
concentreerd parkeren, de woningen liggen dan vaak aan een woonpad en/of fiets-
pad. 
 
Er is een verschil in karakter tussen het noordelijke en het zuidelijke gedeelte van de 
wijk. Beide delen worden van elkaar gescheiden door een waterloop. Met name in 
het noordelijke gedeelte van de wijk is de uiterlijke verschijningsvorm van de wo-
ningen erg gedifferentieerd. Gecombineerd met het organische stratenpatroon le-
vert dit een druk totaalbeeld op. Deze ruimtelijke elementen vragen om een tegen-
hanger die het ruimtelijke beeld meer tot rust kan brengen. Het royaal aanwezige 
groen vervult deze functie. Nagenoeg alle woningen hebben openbaar groen in de 
directe omgeving. Dit groen is essentieel voor de leefbaarheid in de wijk. In het zui-
delijke deel is het stratenpatroon en verschijningsvorm van de woningen rustiger. 
Met name de appartementen langs de Akker zorgen voor een goede oriëntatie bin-
nen de buurt. De opbouw van de buurt is compacter dan in het noordelijke gedeel-
te, maar ook in het zuidelijke gedeelte is relatief veel openbaar groen aanwezig.  
 
Functionele aspecten 
De woningen zijn alle goed ontsloten. Door het grillige stratenpatroon is de oriënta-
tie niet overal even helder. Bij sommige woningen liggen de parkeervoorzieningen 
aan de achterzijde van de woningen, bij anderen aan de voorzijde of aan de zijkant 
van een blok. Ook de voorkanten van de woningen liggen aan een straat, parkeer-
pleintje of langzaamverkeersroute.  
 
Voor het langzaam verkeer zijn er diverse aparte routes, met verbindingen naar de 
zone rond het Spui en de wijken Ommeloop en Zuurland. 
Het openbaar groen speelt een belangrijke rol in deze wijk. Het geeft de wijk lucht 
en zorgt voor een goede relatie met de omgeving. Er is een goede balans tussen 
functioneel groen (speelplek, trapveld) en kijkgroen. 
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Sociale aspecten 
Over het geheel genomen ziet de wijk er goed verzorgd uit. Ook de plekken in de 
openbare ruimte die intensief gebruikt worden, zien er goed uit.  
 
Conclusie 
 
sterk zwak aandachtspunten
 relatief veel groen, belang-

rijk voor de leefbaarheid van 

de wijk 

 veel langzaamverkeersroutes 

 druk ruimtelijk beeld door 

gedifferentieerde verschij-

ningsvorm van de woningen 

en het grillige stratenpa-

troon 

 lastige oriëntatie door grillig 

stratenpatroon 

 behoud van de bestaande 

ruimtelijke structuur en be-

bouwingskarakteristiek 

 geconcentreerde open 

(groene) ruimte behouden 
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6. MILIEU- EN WAARDENASPECTEN 

6.1 Inleiding 
 
Er bestaat een duidelijke relatie tussen milieubeleid en ruimtelijke ordening. De 
milieukwaliteit vormt een belangrijke afweging bij de ontwikkelingsmogelijkheden 
van ruimtelijke functies. Bij de afweging van het al dan niet toelaten van een be-
paalde ruimtelijke ontwikkeling, dient onderzocht te worden welke milieuaspecten 
daarbij een rol kunnen spelen. Tevens is het van belang milieubelastende functies 
(zoals bedrijfsactiviteiten) ruimtelijk te scheiden ten opzichte van milieugevoelige 
functies zoals woningen.  
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de randvoorwaarden die van belang zijn voor 
de aanwezige en eventueel nieuw te ontwikkelen functies/gebieden in het plange-
bied. Dit bestemmingsplan laat echter voor het overgrote deel geen nieuwe ontwik-
kelingen toe. De ontwikkelingen die de komende jaren in de wijk plaatsvinden, zijn 
bij de vaststelling van het bestemmingsplan bij recht reeds toegestaan (via een vrij-
stelling ex artikel 19 van de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening of via een be-
stemmingsplanherziening) en zijn dan ook als 'bestaand' te beschouwen. Dit zijn 
geen 'nieuwe' ontwikkelingen, waarvoor onderzoek noodzakelijk is. 
 
Uitzondering hierop vormt de herontwikkelingslocatie aan de Anna Hoevestraat. De 
locatie alwaar thans een bedrijfsverzamelgebouw staat worden 44 woningen gerea-
liseerd, alsmede bijbehorende parkeer- en groenvoorzieningen.  
 
 
6.2 Bedrijven en milieuzonering 
 
Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stelt zich ten doel een goede 
kwaliteit van het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Om te komen tot een 
ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestigingen op milieuhygiënische aspecten 
wordt het instrument milieuzonering gehanteerd. Onder milieuzonering wordt ver-
staan een voldoende ruimtelijke scheiding tussen enerzijds milieubelastende bedrij-
ven of inrichtingen en anderzijds milieugevoelige gebieden zoals woonwijken. 
Daarnaast is de milieuwetgeving van toepassing. 
 
Bij de milieuzonering wordt gebruik gemaakt van de door de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (VNG) opgestelde Lijst van Bedrijven13. In deze publicatie zijn 
bedrijven opgenomen in richtafstandenlijsten voor milieubelastende activiteiten. 
Hierin wordt per bedrijfssoort aangegeven welke milieu-invloed (in de vorm van 
                                                      
13  Bedrijven en milieuzonering, VNG, 2009. 
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geur, stof, geluid en gevaar) hiervan kan uitgaan en welke afstand hierbij (mini-
maal) in acht genomen moet worden. Hierbij onderscheidt de VNG diverse omge-
vingstypen. Het achterliggende idee is dat de gevoeligheid van een gebied voor 
bepaalde hinder afhankelijk is van het omgevingstype. De door de VNG aangegeven 
afstanden betreffen een rustige woonwijk. De mate van milieuhinder bepaalt in 
welke van de zes milieucategorieën een bedrijfssoort is ingedeeld. Daarbij omvat 
categorie 1 de lichtste en categorie 6 de zwaarste vormen van bedrijvigheid. In prin-
cipe is bedrijvigheid behorende tot de categorie 1 goed te mengen met de functie 
wonen, dit geldt in de meeste gevallen ook voor de categorie 2-bedrijven. Het is 
wenselijk om de bedrijvigheid in de categorie 3 te clusteren en een zonering in acht 
te nemen. Vanaf categorie 4 is menging met milieugevoelige functies niet mogelijk. 
 
Ieder bedrijf valt volgens de VNG-methode in een bepaalde milieucategorie, daar-
voor geldt een richtafstand. Deze richtafstand geldt tussen enerzijds de grens van de 
bestemming, die bedrijven (of andere milieubelastende functies) toelaat en ander-
zijds de uiterste situering van de gevel van een woning, die volgens het bestem-
mingsplan of via vergunningvrij bouwen mogelijk is. 
 
Doorwerking plangebied 
DCMR Milieudienst Rijnmond heeft in opdracht van de gemeente Brielle een be-
drijfsinventarisatie uitgevoerd.14 In separate bijlage 1 is een tabel opgenomen met 
een overzicht van de aanwezige inrichtingen binnen het plangebied op basis van het 
registratiesysteem MIRR. Op basis van de gegevens uit deze tabel zijn de daaropvol-
gende overzichten per inrichting de SBI-code met bijbehorende milieucategorie ge-
geven. Tevens wordt het meest relevante milieuaspect met bijbehorende afstand 
vermeld.  
De genoemde milieuaspecten met de daarbij behorende afstanden zijn gebaseerd 
op de toegekende SBI-code zoals deze is opgenomen in het registratiesysteem MIRR 
van de DCMR. Afhankelijk van de specifieke bedrijfsvoering kan dit per bedrijf af-
wijken. De overzichten in de bijlage moeten dan ook worden gezien als een indica-
tieve beoordeling met betrekking tot de categorie-indeling met de daarbij genoem-
de afstanden. Zo zijn de bedrijven Goossens Graveertechniek b.v. aan de Anna Hoe-
venstraat 4B en dierenweide ‘De Plantage’ aan de Plantageweg 4 gezien de omvang 
van de werkzaamheden in een te zware categorie geplaatst.  
 
Naast de bedrijven en inrichtingen binnen het plangebied zijn er in de omgeving 
eveneens bedrijven aanwezig. Zo is het bedrijventerrein aan ‘t Woud tussen de wij-
ken Zuurland en Kleine Goote gelegen. Dit terrein is slechts geschikt voor lichte en 
middelzware bedrijven met milieucategorieën van 1 tot 3. Op een gedeelte van het 
bedrijventerrein zijn ook categorie 4 bedrijven toegestaan.  

                                                      
14  Inventarisatie Geuzenland Brielle, inventarisatie op basis van het MIRR (documentnr. 20922864). 

DCMR Milieudienst Rijnmond, 27 mei 2009.  
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Niet overal kan worden voldaan aan de gewenste ideale richtafstanden uit de VNG-
brochure. Dit wil niet per definitie betekenen dat ter plaatse milieuhinder aanwezig 
is. Op grond van de direct werkende normen uit de verschillende AMvB's waaronder 
de bedrijven vallen dan wel op grond van de milieuvergunning van de bedrijven, 
kunnen maatregelen getroffen zijn, waarmee de milieuhinder teruggebracht is tot 
een aanvaardbaar niveau.  
 
Voor de herontwikkelingslocatie aan de Anna Hoevestraat wordt niet voldaan aan 
de richtafstanden uit de VNG-brochure als gevolg van de geluidsbelasting afkomstig 
van het Wellant College. Het maatgevende aspect volgens de brochure is hierbij het 
milieuaspect geluid, met een richtafstand van 30 meter. Dit wordt nader onder-
bouwd in de volgende paragraaf (geluidhinder). 
 
 
6.3 Geluidhinder 
 
Industrielawaai 
Brielle ligt binnen de invloedssfeer van het geluidgezoneerde industrieterrein Euro-
poort/Maasvlakte. 
Het industrieterrein Europoort/Maasvlakte is in 1993 gezoneerd door het provinciaal 
bestuur15. Het plangebied ligt grotendeels binnen de geluidscontour van het indu-
strieterrein. 
In het kader van het onderhavig bestemmingsplan is sprake van het vastleggen van 
de bestaande situatie. Er zijn geen nieuwe geluidgevoelige bestemmingen dan wel 
mogelijkheden voor woningbouw binnen de geluidscontour van het industrieterrein 
opgenomen. Om deze reden is een akoestisch onderzoek niet noodzakelijk. 

                                                      
15 Geluidzone Ex Art. 53 jo. 59 en 64 Wet geluidhinder voor het industrieterrein Europoort/Maasvlakte, 

bij Koninklijk Besluit d.d. 15 juni 1993, nr. 93.004829. 
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Ontwikkelocatie Anna Hoevestraat 
De ontwikkelocatie aan de Anna Hoevestraat houdt de realisatie in van 44 wonin-
gen in de nabijheid van een school voor voortgezet Onderwijs (Wellantcollege). 
Aangezien de ontwikkeling van woningen de activiteiten op de onderwijslocatie kan 
belemmeren (inwaartse werking) is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar ‘indu-
strielawaai’.16 Dit onderzoek is als separate bijlage 2 gevoegd bij dit plan. Hieronder 
wordt slechts de conclusie weergegeven. 

                                                      
16  Akoestisch onderzoek Woningbouwontwikkeling Anna Hoevestraat te Brielle (projectnr 20110481). 

Agel Adviseurs, 17 november 2011. 

Bron: Inventarisatie Geuzenland Brielle, DCMR, 27 mei 2009. 
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Conclusie 
Onderzoek VMBO-school 
De school is in een woonwijk van Brielle gesitueerd en aan de rand van de woonkern 
zodat er sprake is van het omgevingstype rustige woonwijk. De richtafstand voor dit 
type school bedraagt 30 meter. De kortste afstand vanaf de perceelsgrens van de 
school tot de dichtstbijzijnde gevel van de nieuwe woningen bedraagt 11 meter 
zodat niet aan de richtafstand voldaan wordt. Dit houdt in dat aangetoond dient te 
worden dat de geluidbelasting ter plaatse van de ontwikkeling, als gevolg van het 
gebruik van de school, de richtwaarden welke behoren bij de gebiedstypering rusti-
ge woonwijk niet zal overschrijden. 
 
De geluidbelasting op woningen van derden als gevolg van het gebruik van de 
school wordt in hoofdzaak veroorzaakt door stemgeluid van leerlingen en parkeer-
bewegingen. 
Het stemgeluid van de leerlingen is relevant wanneer deze zich buiten het school-
gebouw bevinden. Dat is het geval wanneer de leerlingen op het schoolterrein arri-
veren of vertrekken en wanneer de leerlingen tijdens de pauze zich op het school-
plein bevinden. 
Het Wellantcollege telt momenteel circa 400 leerlingen en circa 45 leerkrachten. De 
capaciteit van de school bedraagt 800 leerlingen. Gerekend wordt met het maximum 
aantal leerlingen. De school heeft een sterk regionale functie. Uitgegaan wordt dat 
150 leerlingen met de fiets naar school komen en 650 leerlingen met de bus. 
De leerlingen die met de bus gaan maken gebruikt van de ingang van het schoolter-
rein tegenover de Alexander Verhuellstraat. De leerlingen die met de fiets komen 
maken gebruik van de ingang tegenover de Van Alkemadestraat. De fietsenstalling 
bevindt zich aan de zuidoost zijde van het schoolgebouw tegenover de woning-
bouwontwikkeling. 
 
Op basis van de parkeercapaciteit op het terrein van de school en het aantal leer-
krachten wordt uitgegaan van 100 parkeerbewegingen per dag. De parkeervoorzie-
ning bevindt zich aan de oostzijde van het schoolterrein met een inrit tegenover de 
Alexander Verhuellstraat. In de avonduren (tot 23.00 uur) wordt de sportzaal van de 
school aan derden verhuurd voor het uitoefenen van zaalsportactiviteiten (volley-
bal). De geluidemissie van de constructie van de sportzaal als gevolg van de zaal-
sportactiviteiten kan als akoestisch niet relevant worden beschouwd. De parkeer-
voorziening op het terrein van de school is ’s avonds gesloten zodat de leden ge-
bruik maken van de diverse parkeerplaatsen aan de openbare weg. De parkeerbe-
wegingen op de openbare weg behoeven niet te worden meegenomen in de akoes-
tische afweging. 
De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de methoden uit de "Handleiding meten 
en rekenen industrielawaai", van 1999. Toegepast is de methode II.8 (berekening 
van overdracht) ter bepaling van de geluidsbelasting ter plaatse van beoordelings-
punten. 
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De berekeningen zijn uitgevoerd met het computerprogramma Geomilieu, versie 
V1.91. Uit de berekeningsresultaten van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
blijkt dat ter plaatse van de woningbouwontwikkeling de richtwaarde van 45 dB(A) 
etmaalwaarde niet wordt overschreden. Eveneens wordt voldaan aan de normstel-
ling van het Activiteitenbesluit. De hoogste waarde bedraagt 32 dB(A) en wordt 
veroorzaakt door stemgeluid van leerlingen op het schoolplein. 
Uit de berekeningsresultaten van het maximaal geluidniveau blijkt dat ter plaatse 
van de woningbouwontwikkeling de richtwaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde niet 
wordt overschreden. 
 
Eveneens wordt voldaan aan de normstelling van het Activiteitenbesluit. De hoogste 
waarde bedraagt 64 dB(A) en wordt veroorzaakt door stemgeluid van leerlingen bij 
de fietsenstalling. 
Uit de berekeningsresultaten van de indirecte hinder blijkt dat het equivalent ge-
luidniveau de richtwaarde voor indirecte hinder van 50 dB(A) etmaalwaarde niet 
overschrijdt. De hoogste berekende waarde bedraagt 46 dB(A). 
 
Onderzoek industrielawaai  
Het plangebied ligt binnen de zonegrens van het gezoneerde industrieterrein Euro-
poort- Maasvlakte. Uit de situering van de 55 dB(A)-contour en de vastgestelde zo-
negrens, waar een geluidbelasting van maximaal 50 dB(A) mogelijk mag zijn, is te 
herleiden dat de geluidbelasting als gevolg van het gezoneerde industrieterreinen 
Europoort-Maasvlakte maximaal 53 dB(A) kan bedragen. Omdat hierbij de grens-
waarde van 50 dB(A) wordt overschreden dient voor de 44 nieuwbouwwoningen 
een hogere grenswaarde te worden vastgesteld. Een hogere waarde is aanvaardbaar 
omdat ter plaatse van de woningen sprake is van een aantoonbaar goed akoestisch 
woon- en leefklimaat. 
 
Wegverkeerslawaai 
Met inwerkingtreding van de Wet geluidhinder (Wgh) is vastgelegd dat vaststelling 
of herziening van een bestemmingsplan gepaard dient te gaan met het uitvoeren 
van een akoestisch onderzoek. De Wgh maakt echter onderscheid in nieuwe en be-
staande situaties wat betreft de normering en de te volgen procedure.  
In het kader van het onderhavig bestemmingsplan is sprake van het vastleggen van 
de bestaande situatie. Er zijn geen nieuwe geluidgevoelige bestemmingen geprojec-
teerd dan wel mogelijkheden voor woningbouw binnen de geluidzone van zone-
plichtige wegen opgenomen. Om deze reden hoeft geen akoestisch onderzoek ver-
richt te worden.  
 
Ontwikkellocatie Anna Hoevestraat 
Op de ontwikkellocatie worden 44 woningen mogelijk gemaakt. De transformatie 
naar de functie woning zorgt ervoor dat een geluidsgevoelige functie wordt toege-
voegd. Conform de Wet geluidhinder dient een akoestisch onderzoek naar wegver-
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keerslawaai te worden uitgevoerd indien de geplande woningen zijn gelegen bin-
nen en onderzoekszone van wegen met een snelheidsregime die hoger is dan 30 
km/uur. De ontwikkellocatie ligt echter slechts in de nabijheid van wegen met een 
snelheidsregime van 30 km/uur. Een akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai is 
om die reden niet noodzakelijk. Het aspect geluidhinder van wegverkeer vormt 
geen belemmering voor deze ontwikkeling. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat de woningbouwontwikkeling op de voorgenomen loca-
tie uit akoestisch oogpunt geen belemmering oplevert voor de nabijgelegen VMBO-
school. Voor de 44 woningen dient een hogere waarde te worden vastgesteld van 53 
dB(A) in verband met het industrielawaai als gevolg van het gezoneerde industrie-
terrein Europoort-Maasvlakte. Ter plaatse van de planlocatie is sprake van een aan-
toonbaar goed akoestisch woon- en leefklimaat en de locatie voldoet in akoestische 
zin aan de criteria voor een goede ruimtelijke ordening. 
 
 
6.4 Waterhuishouding 
 
Beleidskader 
Europees beleid  
Europese Kaderrichtlijn Water 
Met ingang van december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht ge-
worden. 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 (GET). 
Voor kunstmatige wateren, zoals de meeste stadswateren, geldt dat de oppervlak-
tewateren minimaal moeten voldoen aan een ‘goed ecologisch potentieel’ (GEP). 
Inmiddels zijn de GEP-normen per stroomgebied uitgewerkt. 
 
Rijksbeleid 
Vierde nota waterhuishouding 
In de vierde Nota Waterhuishouding (NW4; 1999) is de doelstelling van het waterbe-
leid als volgt geformuleerd: ‘Het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar 
land en het in stand houden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersys-
temen, waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd’. Water in de stad dient 
gezien te worden als ‘drager’ voor stadslandschappen. Ecologische, landschappelijke 
en recreatieve waarden vormen de basis voor een hoogwaardig woon-, werk- en 
leefklimaat in de bebouwde kom. 
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Waterbeheer voor de 21ste eeuw (WB21) 
Ook in het Advies Waterbeheer 21e eeuw (ook wel Commissie Tielrooij genoemd) 
wordt aandacht en ruimte voor water gevraagd. Deze commissie pleit voor toekom-
stig waterbeheer volgens het principe vasthouden, bergen en vervolgens pas afvoe-
ren van water. Dit principe is overgenomen in de Startovereenkomst waterbeleid 21e 
eeuw (WB21). In de startovereenkomst is verder overeenstemming bereikt over de 
volgende waterhuishoudkundige principes, waarmee rekening dient te worden ge-
houden bij de (her)inrichting van een bepaald gebied: 
 niet afwentelen (bestuurlijk, financieel en geografisch); 
 meer ruimte voor water naast techniek; 
 de kwaliteitstrits schoonhouden-scheiden-zuiveren; 
 
In het kader van het waterbeheer in de 21e eeuw hebben de bevoegde overheden in 
2001 afgesproken bij nieuwe ruimtelijke plannen een watertoets uit te voeren. Dit is 
uiteindelijk vastgelegd op 3 juli 2003 in het Nationaal Bestuursakkoord Water 
(NBW). De watertoets is per 1 november 2003 wettelijk verankerd in het Besluit 
Ruimtelijke Ordening. 
 
In het kader van het NBW zijn tevens normen voor watersystemen vastgesteld. Voor 
bebouwde gebieden is de norm géén inundatie bij een buienreeks, afkomstig van de 
neerslagreeks van De Bilt van 1906 tot 2002, die statistisch eenmaal in de 100 jaar 
voorkomt.  
 
Regionaal beleid 
Beleidsplan Groen, Water en Milieu 2006-201017 
In het beleidsplan worden met betrekking tot stedelijk waterbeheer de volgende 
doelen voor de korte en lange termijn gesteld: 
 in 2015 is het watersysteem in de stad op orde; 
 gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over de aan-

pak van de stedelijk wateropgave; 
 in 2010 is ten minste 25 procent van de stedelijke wateropgave opgelost en zit 

de aanpak van 80 procent van de resterende wateropgave in de voorbereidings-
fase. 

 
Waterbeheerplan Hollandse Delta 2009 - 2015 
Waterschap Hollandse Delta heeft een waterbeheerplan opgesteld voor de periode 
2009-2015. In het waterbeheerplan geeft het waterschap onder andere aan wat de 
lange termijn doelstellingen voor het waterbeheer zijn. Het gaat hierbij om alle wa-
tertaken van het waterschap: waterkwantiteit (hoeveelheid), waterkwaliteit, water-
kering (dijken) en waterketen (riolering en zuivering). Tevens wordt aangegeven 
welk beleid gevoerd wordt voor watergerelateerde thema's en wat het waterschap 
in de planperiode wil doen om de doelstellingen te bereiken. 
                                                      
17  Provincie Zuid-Holland, 2006. 
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Waterstructuurplan Voorne-Putten 
Het voormalig Waterschap De Brielse Dijkring en het Zuiveringsschap Hollandse Ei-
landen en Waarden hebben gezamenlijk een Waterstructuurplan opgesteld voor 
Voorne Putten (2002). Hierin wordt een integrale visie op duurzame en veerkrachti-
ge watersystemen gepresenteerd. 
 
Kansen voor het watersysteem van Voorne-Putten liggen in de voorraad zoet water 
in het Brielse Meer. Het Brielse Spui biedt goede aanvoermogelijkheden van zoet 
water voor doorspoeling en verversing van de polders in Voorne-Putten. 
Als knelpunten voor het stedelijk gebied gelden: 
 Door de toename van verhard oppervlak neemt de afvoerbelasting op stedelijke 

watersystemen toe; 
 Bij vervuilende functies als industrie, glastuinbouw en wegen worden schoon- en 

vuilwaterstromen onvoldoende gescheiden. 
 
Het waterstreefbeeld 2050 voor “Duurzaam stedelijk waterbeheer” is als volgt ge-
formuleerd: binnen het stedelijke waterbeheer is het bereiken van een goede wa-
terkwaliteit een belangrijke doelstelling. Hiervoor is het noodzakelijk om over vol-
doende water te beschikken voor doorspoeling. De waterkwaliteit binnen het stede-
lijke gebied wordt bepaald door duurzaam waterbeheer en inrichting. Hierbij zijn 
belevingswaarden, het verbeteren van ecologische potenties, recreatiemogelijkhe-
den en eenvoudig beheer en beleid leidende thema’s. Bij nieuw stedelijk gebied 
nemen piekafvoeren niet toe ten opzichte van de situatie voor de functiewijziging, 
en wordt voldoende open water gerealiseerd voor waterberging (10% van de toe-
gevoegde verharding). 
 
Leidraad toetsing regionale watersystemen met betrekking tot wateroverlast 
De provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland hebben gezamenlijke de Leid-
raad toetsing regionale watersystemen met betrekking tot wateroverlast opgesteld 
(2004). In regionaal verband worden aanvullend aan de NBW-normen locatiespeci-
fieke criteria gehanteerd ter voorkoming van wateroverlast. Het waterschap Hol-
landse Delta toetst het watersysteem eveneens op het criterium geen stijging van de 
waterspiegel boven de laagste overstortdrempel bij een bui(enreeks) die statisch 
eenmaal per twee jaar voorkomt. 
 
Gemeentelijk Beleid 
Gemeentelijk rioleringsplan 
In 2003 is het tweede gemeentelijk rioleringsplan opgesteld. Het tweede GRP ken-
merkt zich door een gedetailleerde invulling van de sanering van ongerioleerde 
lozingen in het buitengebied en de renovatie van de riolering. Daarnaast biedt het 
mogelijkheden de vuilemissie verder te verminderen. Met name het ‘anders’ omgaan 
met hemelwater in bestaand en nieuw stedelijk gebied door, waar mogelijk, he-
melwater af te koppelen van het rioolstelsel. Tevens kan hiermee bespaard worden 
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op kosten van riooltechnische en zuiveringstechnische werken. Het afkoppelplan 
maakt onderdeel uit van het Waterplan Brielle. 
 
Waterplan Brielle 
In het Waterplan van Brielle (2006) is de gemeenschappelijke visie van het water-
schap Hollandse Delta en de gemeente Brielle op het stedelijke watersysteem be-
schreven. In het waterplan worden drie deelgebieden onderscheiden: 
 De woonwijken; 
 De vesten en de oude binnenstad; 
 De Brielse Spui. 
 
Voor alle drie de deelgebieden wordt een basisstreefbeeld nagestreefd. Bij dit 
streefbeeld voldoet het oppervlaktewatersysteem aan de basiseisen voor water-
kwantiteit en –kwaliteit, is het geschikt voor een gevarieerd waterleven en draagt 
het bij aan een positieve waardering door de bewoners. Aanvullende streefbeelden 
zijn er geformuleerd voor woonwijken, de Brielse vesten en de Brielse Spui. 
 
De in het waterplan genoemde streefbeelden en doelstellingen zijn de vertaling van 
het algemene waterbeleid in concrete opgaven en maatregelen. Het waterplan 
geeft hierdoor richting aan de invulling voor de watertoetsen bij de verschillende 
bestemmingsplannen. 
 
Huidige situatie 
In het plangebied liggen verschillende waterlopen. Onderscheid wordt gemaakt 
naar boezemwater, hoofdwatergangen en secundaire watergangen. Het Spui en de 
gracht rondom de vesting worden aangemerkt als boezemwater. De waterlopen 
nabij het Wellant College aan de Anna Hoevestraat, de waterlopen langs De Rik en 
de G.J. v.d. Boogerdweg alsmede langs de westzijde van het plangebied (in het 
agrarisch gebied) en de waterloop aan de onderzijde van de dijk langs het Spui 
worden aangemerkt als hoofdwatergang.  
 
Het rioolwater wordt verzameld in het (hoofd)rioolgemaal van het waterschap aan 
de G.J. v.d. Boogerdweg en vandaar middels een persleiding getransporteerd naar 
de rwzi Hellevoetsluis. In het plangebied liggen twee rioolpersleidingen van en naar 
het rioolgemaal aan de G.J. v.d. Boogerdweg. Beide leidingen zijn in eigendom en 
beheer van het waterschap: 
 persleiding naar de rwzi Oostvoorne (AC Ø 400 mm); 
 persleiding naar de rwzi Hellevoetsluis (HPE Ø 560 mm). 
 
Voor alle werkzaamheden in, op of nabij watersystemen en waterkeringen is de 
Keur van het waterschap van toepassing en in de meeste gevallen is een ontheffing 
nodig. 
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Het bestemmingsplan gaat uit van het vastleggen van de bestaande situatie. In dat 
kader wordt ook de bestaande situatie gerespecteerd. Hoofdwatergangen, alsmede 
structurele waterpartijen en vijvers met een waterbergende functie zijn bestemd tot 
'Water'. Voor zowel een boezemwater als een hoofdwatergang geldt dat rekening 
moet worden gehouden met een beschermingszone aan beide zijden van het water 
met een breedte van 5 meter. Uitzondering hierop vormt de ontwikkellocatie aan de 
Anna Hoevestraat. 
 
Ontwikkellocatie Anna Hoevestraat 
Op de locatie Anna Hoevestraat is sprake van een herontwikkeling. Ter plaatse van 
een bedrijfsverzamelgebouw worden 44 woningen gerealiseerd.  
 
In de huidige situatie is dit plangebied in zijn geheel voorzien van verhardingen. 
Deze verhardingen bestaan uit dakoppervlak en terreinverhardingen (met name 
parkeervoorzieningen. In de beoogde situatie is sprake van een afname van verhar-
de oppervlakken. Het plan beoogd namelijk, naast het realiseren van dakoppervlak-
ken ook openbaar groen en tuinen. Gezien deze afname is sprake van een lichte 
hydrologische verbetering. Hemelwater krijgt daardoor meer kans om ter plaatse in 
de bodem weg te zakken.  
 
Tevens worden afstanden tot de watergang aan de westzijde van de ontwikkelloca-
tie gerespecteerd. Een belemmeringsvrije zone (keurzone) blijft gehandhaafd waar-
door ook in de toekomst een goed beheer en onderhoud van de watergang moge-
lijk blijft. 
 
Samenwerking met de waterbeheerder 
De waterparagraaf dient in het kader van de watertoets door de gemeente Brielle te 
worden voorgelegd aan waterschap Hollandse Delta. 
 
 
6.5 Bodemkwaliteit 
 
De bodemkwaliteit vormt een belangrijk aspect bij bouwontwikkelingen. In het ka-
der van het bestemmingsplan speelt de bodemkwaliteit bij ontwikkeling van ruimte-
lijke functies een belangrijke afweging. Indien het bodemonderzoek uitwijst dat er 
in de bodem wezenlijke verontreinigingen aanwezig zijn, dienen deze gesaneerd te 
worden voordat het betreffende gebied in ontwikkeling wordt genomen. Met het 
oog op kostenbesparing en efficiëntie is het van belang om een actief bodembeheer 
toe te passen. Dit is het totaal van activiteiten gericht op het adequaat en efficiënt 
omgaan met de gevolgen van structureel aanwezige gevallen van bodemverontrei-
niging.  
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Onderhavig bestemmingsplan beoogt verder de bestaande situatie vast te leggen. 
Dit betekent, dat voor bouwactiviteiten binnen een bestaande situatie, de bescher-
ming tegen bouwen op verontreinigde grond wordt gevonden in de Woningwet en 
de gemeentelijke bouwverordening. Nieuwe ontwikkelingen die bodemonderzoek 
noodzakelijk maken, zijn in het bestemmingsplan niet rechtstreeks voorzien.  
 
Ontwikkellocatie Anna Hoevestraat 
Op deze locatie is sprake van een verandering van bestemming/ functie. In de be-
oogde situatie wordt de functie wonen gerealiseerd. In het kader van deze bestem-
mingswijziging is een bodemonderzoek18 uitgevoerd, waarin wordt aangetoond of 
de bodem geschikt is voor de beoogde woonfunctie. Dit onderzoek is als separate 
bijlage 3 gevoegd bij dit plan. Hieronder wordt slechts de conclusie weergegeven. 
 
Conclusie 
De resultaten van dit bodemonderzoek vormen milieukundig gezien, na toetsing 
aan de huidige wet- en regelgeving, geen belemmering inzake de voorgenomen 
overdracht van de locatie. Tot slot wordt geadviseerd om tijdens vervolgwerkzaam-
heden alert te zijn op eventuele onvoorziene bodemverontreiniging. 
 
 
6.6 Luchtkwaliteit 
 
Luchtkwaliteit heeft betrekking op luchtverontreiniging met (gasvormige) stoffen 
zoals stikstofdioxide (NO2) en verontreiniging van de lucht met fijn stof. Veel stoffen 
die in de lucht kunnen voorkomen hebben na inademing een schadelijk effect op de 
gezondheid. Behalve de aard en de concentratie van de stof is de blootstellingsduur 
bepalend voor het gezondheidseffect.  
 
Sinds 15 november 2007 staan de hoofdlijnen voor regelgeving betreffende lucht-
kwaliteitseisen beschreven in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm), bekend als de 
‘Wet luchtkwaliteit’. Dit vervangt het Besluit luchtkwaliteit. De kern van de Wet 
luchtkwaliteit bestaat uit de (Europese) luchtkwaliteitseisen. De wet voorziet in het 
zogenaamde Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Daarbinnen 
werken het Rijk, de provincies en gemeenten samen om de Europese eisen voor 
luchtkwaliteit te realiseren. Het NSL kan pas in werking treden als de EU derogatie 
(verlenging van de termijn om luchtkwaliteitseisen te realiseren) heeft verleend.  
 
Bij de start van een project moet worden onderzocht of het effect relevant is voor 
de luchtkwaliteit. Hierbij moet aannemelijk gemaakt worden, dat de luchtkwaliteit 
‘niet in betekenende mate’ aangetast wordt. In de AmvB ‘Niet in betekenende mate’ 

                                                      
18  Rapport Verkennend Bodemonderzoek bedrijvencentrum Anna Hoevestraat 4 in Brielle. Koenders & 

Partners adviseurs en procesmanagers bv, 25 februari 2010. 
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(Besluit NIBM) en de ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoerings-
regels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM.  
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 grenswaar-
den voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag 
op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken dat 
het geplande project NIBM bijdraagt, kan toetsing van de luchtkwaliteit achterwege 
blijven. 
 
Binnen dit bestemmingsplan worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk ge-
maakt die niet passen binnen de lijst met categorieën van gevallen die niet in bete-
kenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Ook behoort de ontwikkeling 
van 44 woningen aan de Anna Hoevestraat tot de categorieën van gevallen die niet 
in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Er wordt voldaan aan 
de NIBM-grens zoals deze in de Regeling NIBM is vastgesteld. Zodoende hoeft geen 
verdere toetsing aan grenswaarden plaats te vinden. 
 
 
6.7 Flora en fauna 
 
Natuurwetgeving 
De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Na-
tuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwer-
king van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatig 
gebiedsbescherming plaats door middel van de ecologische hoofdstructuur (EHS), 
die is geïntroduceerd in het ‘Natuurbeleidsplan’ (1990) van het Rijk en op provinciaal 
niveau in het streekplan is uitgewerkt.  
 
De Natuurbeschermingswet heeft betrekking op de Europees beschermde Natura-
2000-gebieden en de Beschermde natuurmonumenten. Ruimtelijke ontwikkelingen 
die effecten hebben op de vastgestelde natuurwaarden van deze gebieden, zijn in 
beginsel niet toegestaan. Indien er een kans bestaat dat effecten zullen optreden, 
dienen deze vooraf in kaart gebracht en beoordeeld te worden. 
 
De Flora- en Faunawet heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorko-
mende zoogdieren, (trek) vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libel-
len en vlinders, op enkele bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde dier-
soorten (uit de groepen kevers, mieren, schelp- en schaaldieren) en op een honderd-
tal vaatplanten. Bij ruimtelijke ontwikkelingen hoeft echter alleen rekening gehou-
den te worden met de juridisch zwaarder beschermde soorten uit ‘tabel 2’ en ‘tabel 
3’ van de Flora- en faunawet, en met vogels. Voor deze soorten moet een ontheffing 
worden aangevraagd wanneer een ruimtelijke ontwikkeling leidt tot schade aan de 
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soort of verstoring van leefgebied. Voor soorten van ‘tabel 3’ en vogels geldt hierbij 
een strenger afwegingskader dan voor soorten van ‘tabel 2’. Voor soorten van ‘tabel 
2’ en vogels geldt bovendien dat een ontheffing niet nodig is wanneer gewerkt 
wordt conform een door LNV goedgekeurde gedragscode. Momenteel zijn echter 
nog geen algemeen toepasbare gedragscodes voorhanden. 
 
Onderhavig plangebied betreft de wijk Geuzenland in Brielle. Hier is sprake van 
intensief ruimtegebruik en een vrij hoog verhardingspercentage. Het bestemmings-
plan laat rechtstreeks geen nieuwe ontwikkelingen toe die getoetst dienen te wor-
den in het kader van de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet. 
 
Ontwikkellocatie Anna Hoevestraat 
De herontwikkelingslocatie betreft het slopen van bestaande bedrijfsopstellen en 
het in ruil daarvoor terugbouwen van starterappartementen. Aangezien deze activi-
teiten mogelijk gevolgen kunnen hebben voor de natuurwaarden en ecologie ter 
plaatse is een ecologisch quickscan19 uitgevoerd. Dit onderzoek is als separate bijlage 
4 bij dit bestemmingsplan gevoegd. Hieronder wordt slechts de conclusie weergege-
ven. 
  
Uit de rapportage volgt dat het initiatief met inachtneming van benoemde uit-
gangspunten doorgang kan vinden. Voor de rapportage, alsmede conclusies en aan-
bevelingen wordt verwezen naar de bijgevoegde ecologische quickscan. 
 
 
6.8 Archeologie en cultuurhistorie 
 
Zoals in hoofdstuk 4 is aangegeven, is er een aantal rijksmonumenten en gemeente-
lijke monumenten aanwezig in het plangebied. Via de Monumentenwet en de ge-
meentelijke monumentenverordening wordt voldoende bescherming geboden tot 
instandhouding van de monumenten. Het is daarom niet noodzakelijk om in onder-
havig bestemmingsplan nog een extra specifieke regeling voor de monumenten op 
te nemen. 
 
Het beleid van de rijksoverheid (Wet op archeologische monumentenzorg) is gericht 
op behoud van het archeologisch erfgoed. Door het verdrag van Malta (Europees 
verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed) is het beleid steeds 
meer gericht op het tijdig betrekken van archeologische belangen bij het ruimtelijk 
ordeningsbeleid. 
 
Op de archeologische waarde- en verwachtingskaart behorende bij het Beleidsplan 
Archeologie ‘Koers vastgelegd’ van de gemeente Brielle is te zien dat vrijwel het 

                                                      
19  Ecologische quickscan Anna Hoevestraat 4 te Brielle. Koenders & Partners adviseurs en procesmana-

gers bv, 8 november 2011. 



Hoofdstuk 6 107  

gehele plangebied aan te merken is als een gebied met een lage of middelhoge 
archeologische verwachtingswaarde. Alleen het bedevaartcomplex met het terrein 
aan de overzijde van de weg heeft een zeer hoge archeologische waarde. 
In onderhavig bestemmingsplan zijn twee dubbelbestemmingen opgenomen: 
 ‘Waarde – Archeologie 1’; het betreft de gronden met een zeer hoge archeolo-

gische waarde. Deze gronden zijn op basis van de Monumentenverordening van 
de gemeente Brielle aangewezen als beschermd gemeentelijk (archeologisch) 
monument. Voor het bouwen op deze gronden dient de aanvrager van een 
bouwvergunning, voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 0 m² en 
dieper dan 0 cm, een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden 
van de gronden in voldoende mate zijn vastgesteld; 

 ‘Waarde – Archeologie 4’; het betreft de gronden met een middelhoge archeo-
logische verwachtingswaarde. Deze gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming 
van de archeologische waarden van de gronden. Deze bestemming is primair ten 
opzichte van de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen. Voor het 
bouwen op deze gronden dient de aanvrager van een bouwvergunning, voor 
bouwwerken met een oppervlakte groter dan 250 m² en dieper dan 50 cm, een 
rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden in 
voldoende mate zijn vastgesteld. 

 
Daarnaast is er aan deze dubbelbestemmingen een vergunningenstelsel verbonden 
waarin is opgenomen dat voor gebieden groter dan 0 m² respectievelijk 250 m² en 
bij een verstoring dieper dan 0 cm respectievelijk 50 cm een onderzoeksplicht geldt. 
 
Omdat onderhavig bestemmingsplan een beheerplan is en geen grootschalige 
nieuwbouw rechtstreeks wordt mogelijk gemaakt, is archeologisch onderzoek niet 
noodzakelijk. 
 
Mochten er tijdens het uitvoeren van civiele werkzaamheden archeologische resten 
aangetroffen worden, geldt een meldingsplicht volgens de WAMZ 2007, art, 53, lid 1 
en 2. 
 
Ontwikkellocatie Anna Hoevestraat 
De ontwikkellocatie aan de Anna Hoevestraat ligt binnen het gebied met Waarde – 
Archeologie 4’; dit betreft de gronden met een middelhoge archeologische verwach-
tingswaarde. Deze gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende be-
stemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeolo-
gische waarden van de gronden. Deze bestemming is primair ten opzichte van de 
overige aan deze gronden toegekende bestemmingen. Voor het bouwen op deze 
gronden dient de aanvrager van een bouwvergunning, voor bouwwerken met een 
oppervlakte groter dan 250 m² en dieper dan 50 cm, een rapport te overleggen 
waarin de archeologische waarden van de gronden in voldoende mate zijn vastge-
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steld. De ontwikkeling (44 woningen) is zo’n ontwikkeling. Derhalve is een archeo-
logisch onderzoek20 uitgevoerd. Dit onderzoek is als separate bijlage 5 bij dit plan 
gevoegd. Hieronder wordt slechts de conclusie weergegeven. 
 
Conclusies 
Op circa -1,8 meter NAP (ook 1,8 meter beneden maaiveld) ligt een veenlaag waarop 
betreding mogelijk lijkt te zijn geweest. Bij drie boringen heeft deze een brokkelig 
karakter alsof er vertrapping heeft plaats gevonden. Op het niveau van de veenlaag 
zijn echter geen archeologische indicatoren of een cultuurlaag aangetroffen. Aan-
wijzingen voor bewoning zijn er dus niet. Op -0,8 meter NAP (0,7 meter beneden 
maaiveld) is langs de noordwestelijke rand een scherf aardewerk uit de late middel-
eeuwen opgeboord. Echter andere aanwijzingen voor bewoning tijdens deze perio-
de zijn niet gevonden. Aangezien de scherf afkomstig is uit geroerde grond kan hij 
van elders zijn aangevoerd. Het archeologisch verwachtingsmodel dat 
archeologische resten gevonden kunnen worden wordt door het onderzoek niet 
bevestigd. Op basis van de resultaten wordt geen nader archeologisch onderzoek 
noodzakelijk geacht. Indien bij toekomstige bodemingrepen onverhoopt toch ar-
cheologische artefacten of grondsporen worden ontdekt, dan dient hiervan direct 
melding te worden gemaakt conform de Monumentenwet 1988 artikel 53. Deze 
melding dient gedaan te worden bij de gemeente Brielle. 
 
Het College van de gemeente Brielle heeft naar aanleiding van het archeologisch 
veldonderzoek, op 12 december 2011 het besluit genomen de waarde archeologie 
dat in het voorontwerp diende ter bescherming van de archeologische waarde ter 
plaatse van de ontwikkellocatie Anna Hoevestraat uit het bestemmingsplan te ver-
wijderen. 
 
Beschermd stads- en dorpsgezicht 
Zoals in hoofdstuk 4 beschreven, is het oude stadshart van Brielle met haar 18e 
eeuwse omwalling en een gedeelte van het omliggende gebied aangewezen als 
Beschermd stadsgezicht21 op basis van de Monumentenwet. Het beschermde gebied 
wordt ingedeeld in zones; niet elk gebied is even belangrijk. Zone A wordt gevormd 
door de vestingwerken en een groot deel van de binnenstad, terwijl tot zone C met 
name gebieden rondom de vesting en gebieden binnen de omwalling, die tot 1830 
niet gebruikt werden, behoren. Een gedeelte van het plangebied valt onder de be-
scherming van deze regeling. Dit deel van het plangebied is aangeduid op de ver-
beelding. Aan dit gebied op de verbeelding is in de regels een vergunningstelsel 
voor beplanting opgenomen. Bouwplannen in dit gebied worden in het kader van 
de bouwplan-/welstandstoetsing aan de monumentencommissie voorgelegd.  
 

                                                      
20  Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek, Brielle, Anna Hoevestraat 4, De Steekproef bv, novem-

ber 2011. 
21  Besluit van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, 15 september 1975. 
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6.9 Externe veiligheid 
 
Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risi-
co’s voor de omgeving vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. De handelin-
gen kunnen zowel betrekking hebben op het gebruik, de opslag en de productie, als 
op het transport van gevaarlijke stoffen. Uit het Besluit externe veiligheid inrichtin-
gen (Bevi) en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stoffen22 vloeit de verplichting 
voort om in ruimtelijke plannen in te gaan op de risico’s in het plangebied ten ge-
volge van handelingen met gevaarlijke stoffen. De risico’s dienen te worden beoor-
deeld op twee maatstaven, te weten het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 
 
Plaatsgebonden risico 
Het plaatsgebonden risico beschrijft de kans per jaar dat een onbeschermd individu 
komt te overlijden door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het plaatsgebonden 
risico wordt uitgedrukt in risicocontouren rondom de risicobron (bedrijf, weg, spoor-
lijn etc.), waarbij de 10-6 contour (kans van één op 1 miljoen op overlijden) de maat-
gevende grenswaarde is.  
 
Groepsrisico 
Het groepsrisico beschrijft de kans dat een groep van 10 of meer personen gelijktij-
dig komt te overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het 
groepsrisico geeft een indicatie van de maatschappelijke ontwrichting in geval van 
een ramp. Het groepsrisico wordt uitgedrukt in een grafiek, waarin de kans op over-
lijden van een bepaalde groep (bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen) wordt afge-
zet tegen de kans daarop. Voor het groepsrisico geldt de oriëntatiewaarde als ijk-
punt in de verantwoording (géén norm). 
 
Voor elke verandering van het groepsrisico (af- of toename) in het invloedsgebied 
moet verantwoording worden afgelegd, over de wijze waarop de toelaatbaarheid 
van deze verandering in de besluitvorming is betrokken. Samen met de hoogte van 
groepsrisico moeten andere kwalitatieve aspecten worden meegewogen in de be-
oordeling van het groepsrisico. Onder deze aspecten vallen zelfredzaamheid en 
bestrijdbaarheid. Onderdeel van deze verantwoording is overleg met (advies vragen 
aan) de Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond.  
 
(Beperkt) kwetsbare objecten 
Er moet getoetst worden aan het Bevi en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stof-
fen wanneer bij een ontwikkeling (beperkt) kwetsbare objecten worden toegestaan. 
(Beperkt) kwetsbare objecten zijn o.a. woningen, scholen, ziekenhuizen, hotels, res-
taurants23. 

                                                      
22  Geactualiseerde Circulaire Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Deze Circulaire is gebaseerd 

op de Risico Normering Vervoer gevaarlijke stoffen en het Bevi en sluit zoveel als mogelijk aan op het 
Bevi. 

23  Zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 
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Risicovolle activiteiten 
In het kader van het plan moet bekeken worden of er in of in de nabijheid van het 
plan sprake is van risicovolle activiteiten (zoals Bevi-bedrijven, BRZO-bedrijven en 
transportroutes) of dat risicovolle activiteiten worden toegestaan.  
 
Gevolgen voor dit bestemmingsplan 
In het Bevi is vastgelegd dat voldaan moet worden aan de eisen van het besluit bij 
nieuwe activiteiten/situaties. Het gaat daarbij niet alleen om het oprichten van of 
veranderen van inrichtingen of projecteren van nieuwe bestemmingen. Ook bij het 
vaststellen of herzien van een bestemmingsplan dient de externe veiligheid te wor-
den beoordeeld. Ondanks het feit dat het dus in het onderhavige bestemmingsplan 
gaat om een beheersmatige aanpak en dat daarmee de bestaande situatie wordt 
vastgelegd zonder ontwikkelingen, is een aanvullende beoordeling verplicht.    
 
Voor het plangebied is beoordeeld of sprake is van activiteiten met gevaarlijke stof-
fen in en in de omgeving van het plangebied, die mogelijk risico's zouden kunnen 
opleveren. Meer specifiek is gekeken naar de aanwezigheid van bedrijven die zijn 
aangewezen in het Bevi, waaronder LPG-tankstations, transportroutes over 
weg/spoor/water en buisleidingen. 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd door DCMR Milieudienst Rijnmond.24 Hieronder volgen 
de conclusies uit deze rapportage, het volledige rapport is in separate bijlage 6 op-
genomen. 
 
De volgende risicobronnen zijn relevant voor het plangebied: 
 een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder LPG aan De Rik 9;  
 een verkooppunt voor motorbrandstoffen met LPG aan de Schrijversdijk 10; 
 een overdekt zwembad aan de Reede 2; 
 de hogedruk aardgastransportleiding W-538; 
 de hogedruk aardgastransportleiding A-624; 
 de hogedruk aardgastransportleiding A-536; 
 N218. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de plaatsgebonden risico’s voor de opslag en het 
transport van gevaarlijke stoffen in en in de omgeving van het plangebied geen 
belemmeringen vormen voor het bestemmingsplan Geuzenland. Ook ligt de omvang 
van het groepsrisico vanwege de opslag en transport van gevaarlijke stoffen onder 
de oriënterende waarde en zal, gezien het feit dat het gaat om een consoliderend 
bestemmingsplan, niet merkbaar worden beïnvloed.  
 

                                                      
24  Bestemmingsplan Geuzenland externe veiligheid (documentnummer 20995106). DCMR Milieudienst 

Rijnmond, 8 december 2009. 
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De Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond (VRR) heeft naar aanleiding van het bo-
venstaande een advies uitgebracht.25 Hieronder volgen de conclusies uit dit advies, 
het volledige advies is in separate bijlage 7 opgenomen. 
 
De VRR heeft voor de relevante risicobronnen diverse worstcase scenario’s be-
schouwd: 
 BLEVE26 LPG tankstation aan de Schrijversdijk; 
 BLEVE N218; 
 Fakkelbrandscenario hogedruk aardgastransportleiding W-528 
 Fakkelbrandscenario hogedruk aardgastransportleidingen A-536 en A624. 
Daarnaast is voor iedere risicobron gekeken naar meest geloofwaardige scenario’s. 
 
De VRR adviseert om een aantal voorzieningen te realiseren, teneinde de zelfred-
zaamheid en de mogelijkheden voor de hulpverlening te vergroten. 
 
Ontwikkellocatie Anna Hoevestraat 
Op de ontwikkellocatie worden 44 woningen gerealiseerd. Het aspect externe vei-
ligheid vormt voor deze ontwikkeling geen belemmering aangezien de ontwikke-
ling op ruim 300 meter van de N218 is gelegen en op circa 540 meter van de hoge-
druk aardgasleiding.  
 
Conclusie 
Externe veiligheid is geen belemmering voor onderhavig bestemmingsplan. 
 
 
6.10 Kabels en leidingen 
 
Hoogspanningsleiding 
Op 3 oktober 2005 is door VROM, directoraat-generaal Milieu, directeur Stoffen, 
afvalstoffen en straling, een advies uitgebracht waarin is aangegeven hoe om te 
gaan met ontwikkelingen nabij hoogspanningslijnen.  
 
Dit advies stelt dat bij de vaststelling van nieuwe bestemmingsplannen, dan wel bij 
wijzigingen in bestaande bestemmingsplannen, zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, 
moet worden voorkomen dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdu-
rig verblijven in een gebied rond de bovengrondse hoogspanningslijnen. Uitgangs-
punt is dat er zo min mogelijk nieuwe situaties mogen ontstaan waarbij kinderen 
langdurig worden blootgesteld aan elektromagnetische velden boven een bepaalde 
grens. Die grens ligt op een magneetveld van gemiddeld 0,4 microtesla per jaar. Het 

                                                      
25  Veiligheidsadvies 3803/028 voorontwerp bestemmingsplan Geuzenland (kenmerk 

10UIT00691/SRC/JT/BB/ML). Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, 29 maart 2010. 
26  Een explosiescenario doordat de druk in een opslagtank (propaan- of LPG-tankwagen) zo toeneemt 

dat de tank openbarst en de vloeistof er als een brandende wolk uitkomt. BLEVE: boiling liquid ex-
panding vapour explosion. 
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gebied waarbinnen deze waarde kan worden overschreden, wordt de specifieke 
zone genoemd. Concreet adviseert VROM om geen nieuwe woningen te bouwen 
binnen de specifieke zone van hoogspanningslijnen.  
 
Aan de zuidkant van het plangebied ligt de hoogspanningslijn “Geervliet – Euro-
poort”. Dit is een hoogspanningslijn van TenneT, met een spanning van 150 kV en 
een belemmerde strook van 27,5 meter uit het hart van de hoogspanningsverbin-
ding (totaal 55 meter). Deze is berekend conform de daarvoor geldende richtlijnen 
en is richting gevend voor de verdere planvorming.  
 
Omdat het hier gaat om een consoliderend bestemmingsplan is verdere beoordeling 
niet noodzakelijk. Wel is op de verbeelding en in de regels een dubbelbestemming 
‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’ opgenomen.   
 
Straalpad 
In oost-westrichting loopt over het plangebied een straalpad (KPN) voor het doorge-
ven van telefoon- en andere signalen. Straalpaden zijn niet in de regels en op de 
verbeelding opgenomen, omdat de beperkingen die straalpaden met zich meebren-
gen ten aanzien van de bouwhoogten minder beperkend zijn dan de bouwhoogten 
die op grond van de bouwregels van de onderliggende bestemming gelden. 
 
Hogedruk aardgastransportleidingen 
Hiervoor wordt verwezen naar de voorgaande paragraaf over externe veiligheid.  
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7. FINANCIEEL-ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

Bij de motivering van het bestemmingsplan is reeds aangegeven, dat het onderhavi-
ge bestemmingsplan gericht is op het bevestigen en regelen van het huidig gebruik, 
het (zonodig) vastleggen van ruimtelijke kenmerken van de bebouwde en onbe-
bouwde ruimte en het actualiseren van de bestemmingsregeling. Bij dit laatste is 
ook van belang invulling te geven aan de behoefte aan globaliteit en flexibiliteit in 
de regeling. Ook is het bestemmingsplan erop gericht om het gemeentebestuur een 
flexibel instrument in handen te geven om sturing te geven aan eventuele ontwik-
kelingen in het plangebied. Er worden geen nieuwe bouwplannen in de zin van 
artikel 6.2.1 Bro mogelijk gemaakt.  
 
Binnen het plangebied zijn de gronden in eigendom van de gemeente of in eigen-
dom van particulieren. Daar waar kosten verhaald moeten gaan worden, zal dat bij 
voorkeur via een overeenkomst gebeuren. Aangezien er geen nieuwe bouwplannen 
mogelijk worden gemaakt, speelt deze situatie op dit moment niet. Zolang de ge-
meente nog geen eigenaar is van de gronden heeft de gemeente ook geen financi-
ele verantwoordelijkheid dan wel risico bij een ontwikkeling. 
 
Gezien het bovenstaande brengt het bestemmingsplan als zodanig geen financiële 
consequenties met zich mee voor de gemeente. Daarmee is de economische uitvoer-
baarheid van het onderhavige bestemmingsplan in voldoende mate aangetoond en 
hoeft geen exploitatieplan opgesteld te worden.  
 
De ontwikkeling van 44 woningen aan de Anna Hoevestraat is een particuliere ont-
wikkeling. Binnen dit deel van het plangebied zijn de gronden in eigendom van 
particulieren. Tussen de ontwikkelende partij en de gemeente is een overeenkomst 
gesloten, waardoor de financiële haalbaarheid is verzekerd. 
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8. PROCEDURE 

De procedures voor vaststelling van een bestemmingsplan zijn door de wetgever 
geregeld. Aangegeven is dat tussen gemeente en verschillende instanties waar no-
dig overleg over het plan moet worden gevoerd alvorens een ontwerpplan ter visie 
gelegd kan worden. Daarnaast is er de gelegenheid om in het voortraject belang-
hebbenden te laten inspreken conform de gemeentelijke verordening. Pas daarna 
wordt de wettelijke procedure met betrekking tot vaststelling van het bestem-
mingsplan opgestart (artikel 3.8 Wro). 
 
 
8.1 Inspraak 
 
De Wro bevat geen procedurevoorschriften met betrekking tot de inspraak, en is in 
de Wro zelf niet verplicht gesteld. Dat neemt niet weg dat het de gemeente vrij 
staat toch inspraak te verlenen bijvoorbeeld op grond van de gemeentelijke in-
spraakverordening. In relatie daarmee bepaalt artikel 150 van de Gemeentewet on-
der meer dat in een gemeentelijke inspraakverordening moet worden geregeld op 
welke wijze bovenbedoelde personen en rechtspersonen hun mening kenbaar kun-
nen maken. Inspraak heeft volgens de in de inspraakverordening opgenomen pro-
cedure plaatsgevonden en de reacties zijn waar nodig in dit plan verwerkt. Het re-
sultaat van de inspraak is verwoord in het ‘Verslag inspraak en vooroverleg’. Dit 
verslag is als separate bijlage 8 in het bestemmingsplan gevoegd. 
 
 
8.2 Overleg 
 
Het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.1) geeft aan dat burgemeester en wet-
houders bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg voeren met de be-
sturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provin-
cie en Rijk 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. De instanties 
die in kennis gesteld moeten worden van dit bestemmingsplan zijn geïnformeerd. 
De reacties van deze instanties zijn waar nodig in dit plan verwerkt. Het resultaat 
van het overleg is verwoord in het ‘Verslag inspraak en vooroverleg’. Dit verslag is 
als separate bijlage 8 in het bestemmingsplan gevoegd. 
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8.3 Vaststellingsprocedure 
 
De vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan heeft plaatsgevonden volgens 
de artikelen 3.7 t/m 3.9 van de Wet ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmings-
plan heeft in dit kader gedurende een periode van zes weken (van 20 januari t/m 1 
maart 2012) ter visie gelegen. Gedurende deze periode heeft een ieder zijn zienswij-
zen kenbaar kunnen maken tegen het plan. Van deze mogelijkheid is door 11 re-
clamanten gebruik gemaakt. De zienswijzen zijn voor zover noodzakelijk in dit plan 
verwerkt. De ‘Nota zienswijzen’ is als separate bijlage 9 bij onderhavig bestem-
mingsplan gevoegd. 
 
 
8.4 Beroep 
 
Na vaststelling wordt het bestemmingsplan voor de tweede maal zes weken ter visie 
gelegd. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden tegen het vaststellings-
besluit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Indien geen beroep wordt ingesteld, is het plan na deze beroepstermijn onherroepe-
lijk en treedt het plan in werking. 
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