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gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

afbeelding 1: huidige situatie Nebiprofa-terrein, onder te verdelen in 4 deelgebieden

afbeelding 2: ligging plangebied Zuidwende Noord (bron: Google Earth)
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1.

INLEIDING

Dit hoofdstuk bevat informatie over het plangebied, de aanleiding voor de
voorgenomen ontwikkeling, de vigerende plannen, de planvorm en de leeswijzer.
1.1
Aanleiding
Met voorliggend bestemmingsplan beoogt de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht de
ontwikkeling mogelijk te maken van woningbouw op het voormalige Nebiprofaterrein e.o. aan de Zuidwende te Hendrik-Ido-Ambacht. Reden voor het opstellen
van dit bestemmingsplan is tweeledig:

In het kader van de vastgestelde ‘Ruimtelijke visie entreezone De
Volgerlanden’ heeft de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht het voormalige
Nebiprofaterrein e.o. aangewezen als ontwikkellocatie Zuidwende Noord.
Op deze locatie wordt de bouw van circa 56 grondgebonden woningen
voorzien. Om deze ontwikkeling juridisch mogelijk te maken dient een nieuw
bestemmingsplan te worden opgesteld.

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat bestemmingsplannen ouder
dan tien jaar dienen te worden herzien. Gezien het feit dat het vigerende
Uitwerkingsplan dat op de locatie rust dateert uit 1981 is actualisatie
noodzakelijk.
De plannen voor het gebied zijn ontwikkeld in samenwerking met projectontwikkelaar V.O.F. Arta Vastgoed, die een deel van de gronden in eigendom heeft
en met wie een exploitatie- en realisatieovereenkomst is afgesloten. Voor het
plangebied is tevens in oktober 2008 door de projectorganisatie De Volgerlanden
een Nota van Uitgangspunten ‘Nebiprofa-terrein’ opgesteld.
1.2
Ligging en begrenzing plangebied
Het plangebied is omsloten door de wegen Krommeweg en Zuidwende en aan
de noordzijde door de wijk Krommeweg. Het plangebied bestaat min of meer
uit vier delen (zie afbeelding 1). Het grootste deel van de locatie bestaat uit het
voormalige terrein van de bitumenfabriek Nebiprofa (1). Ten noorden daarvan ligt
nog een terrein van het Avia-tankstation (2), met een bedrijfsverzamelgebouw.
Tussen het Nebiprofaterrein en de wijk Krommeweg is een klein buurtparkje
(4) gelegen. Aan de zuidzijde hiervan is in een langparkeerterrein (3) voor
hoofdzakelijk vrachtwagens voorzien. In het vervolg van dit bestemmingsplan zal
naar deze gebiedsindeling verwezen worden.
1.3
Vigerende bestemmingsplannen
Het bestemmingsplan Zuidwende Noord is gelegen in het geldend
Uitwerkingsplan ‘Krommeweg IV’, dat op 2 juni 1981 is vastgesteld door de
gemeenteraad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en op 8 september
1981 is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.
In het geldend Uitwerkingsplan waren de bestemmingen bedrijven, parkeerterrein, groenvoorziening, water en tuin opgenomen. Het Uitwerkingsplan maakt
onderdeel uit van het bestemmingsplan “Krommeweg” (vastgesteld d.d. 5 maart
1973, goedgekeurd d.d. 8 mei 1974).
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1.4
Planvorm
Dit bestemmingsplan wordt overeenkomstig het verkavelingsplan voor de locatie
opgesteld, welke momenteel de status van Definitief Ontwerp heeft. Vanuit dit
oogpunt is voor het ontwerpbestemmingsplan gekozen voor een gedetailleerde
regeling. Het plan kan hierdoor een eenduidig toetsingskader vormen voor de
beoordeling van toekomstige bouwaanvragen en voor een adequate handhaving
van de regels.
1.5
Planproces
Het bestemmingsplan Zuidwende Noord doorloopt, net als ieder
bestemmingsplan, een uitgebreide procedure. Op 1 september 2010 is het
voorontwerpbestemmingsplan aangeboden aan het college van burgemeester
en wethouders. Na de instemming van het college met het plan heeft het voorontwerpbestemmingsplan Zuidwende Noord per 2 september 2010 gedurende 6
weken ter inzage gelegen voor inspraak door burgers. Tegelijk met de inspraak is
gestart met het wettelijk vooroverleg (ex art. 3.1.1 Bro) met verschillende (semi)
overheden en belangengroepen (zie hoofdstuk 7).
De binnengekomen inspraakreacties en opmerkingen naar aanleiding van het
wettelijk vooroverleg zijn verwerkt tot het ontwerpbestemmingsplan Zuidwende
Noord. Dit ontwerpbestemmingsplan zal gedurende 6 weken ter inzage worden
gelegd. In die tijd kunnen zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad.
De gemeenteraad beoordeelt deze reacties en kan het ontwerpbestemmingsplan
aanpassen. Hierna stelt de raad het bestemmingsplan Zuidwende Noord binnen
een termijn van 12 weken na terinzagelegging officieel vast.
1.6
Leeswijzer
Dit bestemmingsplan bestaat uit meerdere onderdelen: een verbeelding
(plankaart) waarop de bestemmingen in het plangebied zijn aangegeven en
planregels waarin de regels voor de op de verbeelding vermelde bestemmingen
zijn opgenomen. Het bestemmingsplan gaat vergezeld van een toelichting waarin
de achtergronden van het bestemmingsplan zijn beschreven. De verbeelding
vormt samen met de planregels het bindende deel van het bestemmingsplan. In
de toelichting worden de keuzes, die in het bestemmingsplan gemaakt zijn, nader
gemotiveerd en verantwoord.
De toelichting van het bestemmingsplan Zuidwende Noord is opgebouwd uit een
beschrijving van de bestaande situatie en de toekomstige plannen voor deze
locatie. Dit wordt in hoofdstuk 2 beschreven. In hoofdstuk 3 wordt de juridische
regeling waarmee de ontwikkeling in dit bestemmingsplan mogelijk wordt
gemaakt duidelijk beschreven.
Hoofdstuk 4 omvat het (boven)gemeentelijke beleidskader. In hoofdstuk 5 zijn de
uitkomsten van de milieutechnische onderzoeken met de randvoorwaarden die
daaruit voortvloeien uiteengezet.
In hoofdstuk 6 wordt aandacht besteedt aan de sociale veiligheid en leefbaarheid
van de ontwikkelingslocatie en aan het aspect duurzaam bouwen.
Vanwege de toekomstige ontwikkelingen die zullen plaatsvinden in het plangebied
is in hoofdstuk 7 aandacht besteedt aan de economische uitvoerbaarheid.
Tenslotte wordt in hoofdstuk 8 de maatschappelijke uitvoerbaarheid besproken.
Dit hoofdstuk wordt op basis van de resultaten voortvloeiende uit het (voor)
overleg, de inspraakreacties en de zienswijzen verder ingevuld.
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2.

GEBIEDSVISIE

Dit hoofdstuk betreft een beknopte beschrijving en waardering van de bestaande
ruimtelijk-functionele structuur van het plangebied. Daarnaast wordt in dit
hoofdstuk nader ingegaan op de ontwikkelingen die in de nabije toekomst zullen
plaatsvinden en de beoogde situatie.
2.1
Bestaande ruimtelijke en functionele structuur
Het plangebied is gelegen op de hoek Krommeweg – Zuidwende en bestaat voor
een groot deel uit braakliggende grond, ter plaatse van de voormalige bebouwing
van de bitumenfabriek Nebiprofa. Aan de noordzijde van dit voormalig Nebiprofaterrein bevinden zich binnen het plangebied aan de Krommeweg een tankstation
van Avia met aangrenzend een bedrijfsgebouw en een dienstwoning. Aan de
westzijde bestaat het plangebied uit een groen ingericht wijkparkje, grenzend aan
de wijk Krommeweg en uit een langparkeerterrein voor vrachtwagens, aan de
Zuidwende.
Het gebied heeft in zijn huidige hoedanigheid voornamelijk een groen karakter
met aan de randen hoogopgaande beplanting. Rond de langparkeerplaats ligt
een begroeid grondlichaam, dat de parkeerplaats enigszins afschermt. Daarnaast
is centraal in het plangebied een dichtbegroeide, sombere waterpartij aanwezig,
die in verbinding staat met de sloten langs de Krommeweg.
Aan de westzijde grenst het plangebied aan de wijk Krommeweg. Deze
jaren ‘80 wijk kenmerkt zich door een woonervenstructuur met grotendeels
eensgezins- rijwoningen. Aan de oostzijde van het plangebied wordt de wijk De
Volgerlanden-West gerealiseerd, een grootschalige VINEX-wijk. Ten zuiden van het
plangebied zal, in de nabijheid van de rijksweg A16 en ten zuiden van de nieuwe
ontsluitingsweg Ambachtsezoom het bedrijventerrein ‘Ambachtsezoom’ worden
ontwikkeld.
Het plangebied vormt, gelegen in de nabijheid van deze grootschalige ruimtelijke
ontwikkelingen, één van de entreegebieden van Hendrik-Ido-Ambacht en vormt
dientengevolge een belangrijke schakel in de beleving en herkenbaarheid van het
gebied. Om die reden is in 2005 de ‘Ruimtelijke visie entreezone De Volgerlanden’
opgesteld. Als uitwerking van deze visie is voor het gehele plangebied vervolgens
een Nota van Uitgangspunten opgesteld ten behoeve van de toekomstige
stedenbouwkundige invulling van de locatie.
2.2
Toekomstige situatie
Het plangebied zal worden ontwikkeld tot een woongebied. In de eerste fase
zullen op het voormalig Nebiprofa-terrein en ter plaatse van het langparkeerterrein
circa 56 grondgebonden woningen worden ontwikkeld. Op langere termijn zal
mogelijk ter plaatse van het Avia-tankstation ontwikkeling plaatsvinden. Deze
ontwikkeling wordt echter niet op korte termijn voorzien en wordt derhalve niet
meegenomen in onderhavig bestemmingsplan. De ‘Ruimtelijke visie entreezone
De Volgerlanden’ en de nadere uitwerking hiervan in de ‘Nota van Uitgangspunten
– Nebiprofa’ vormen het stedenbouwkundig kader waarbinnen de ontwikkeling
plaats zal vinden.
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afbeelding 3: entreezone De Volgerlanden (bron: Ruimtelijke visie Entreezone De Volgerlanden)

afbeelding 4: eerste schets Entreevisie De Volgerlanden (bron: KuiperCompagnons)
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Ruimtelijke visie entreezone De Volgerlanden
In de ‘Ruimtelijke visie entreezone De Volgerlanden’ wordt voor de toekomstige
bebouwing op het Nebiprofa-terrein e.o. aansluiting gezocht bij de bebouwingstypologie van fase 6 in De Volgerlanden-West. Deze fase is gelegen buiten de
typerende en herkenbare wanden van De Volgerlanden. Het buurtje ligt tevens
buiten de intern gekeerde structuren van de wijk Krommeweg. Hiermee staat
het gebied waar het Nebiprofa-terrein e.o. en fase 6 onderdeel van uitmaken, op
zichzelf als een dorpje nabij de grote stad. Het ‘dorpje’ wordt doorsneden door de
Krommeweg en heeft enkele markante en eigenzinnige (woon)complexen. In de
visie krijgt het ‘dorpje’ een eigen open en los karakter, met een Waterhof dat de
oorspronkelijke kavelrichting oppakt en wordt omzoomd door groene randen.
Binnen het ‘dorpje’ wordt vastgehouden aan de oorspronkelijke kavelrichting,
die als een waaier aankomt vanuit de polder, afwisselend opgepakt door
watergangen, dan weer door houtwallen. Daar waar de rechte watergangen de
wijk Krommeweg raken, ter plaatse van het plangebied, wordt de kronkelige
structuur van de wijk opgepakt.
Stedenbouwkundige randvoorwaarden
Nadat in de ‘Nota van Uitgangspunten – Nebiprofa’ verder is ingezoomd op de
kansen en belemmeringen voor het plangebied (waarover meer in hoofdstuk
5 Onderzoek), zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de locatie
weergegeven. Deze stedenbouwkundige randvoorwaarden vormen de basis voor
alle toekomstige ontwikkelingen binnen het plangebied.

afbeelding 5: Nota van Uitgangspunten - ‘Nebiprofa’ (bron: projectorganisatie De Volgerlanden)
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afbeelding 6: verkavelingsplan definitief ontwerp (bron: BIAS architecten)

afbeelding 7: verkeersstructuur definitief ontwerp (bron: BIAS architecten)
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Verkaveling
De verkaveling van het zuidelijk deel van het plangebied Zuidwende Noord
wordt gekenmerkt door de hoofdrichting van de oorspronkelijke kavelrichting,
die als een waaier aankomt vanuit de polder. De richting in het plangebied wordt
benadrukt, door de strikte lijnen van de polderstructuur, te begeleiden met een
nieuw te planten boomstructuur.
De grondgebonden bebouwing in het plangebied heeft een open en los karakter.
Langs de Krommeweg heeft de verkaveling vanwege geluidsbelasting een
geluidsafschermende functie. In de uiteindelijke uitwerking naar een architectonisch beeld zal ook deze bebouwing een vrije verkaveling uitstralen.
Programma
In de uitwerking van het programma van het stedenbouwkundig ontwerp is
voor het plangebied aansluiting gezocht bij de diversiteit van fase 6 van De
Volgerlanden. In het plangebied zal daarom zowel worden voorzien in vrijstaande,
half-vrijstaande als in drie-onder-één-kap woningen. Er zullen tevens 20 starterswoningen gerealiseerd worden langs de Krommeweg. Deze diversiteit in
programma is, na overleg met marktpartijen en de gemeentelijke opstellers van
de woonvisie, tot stand gekomen.
Verkeer en parkeren
De wegen ter ontsluiting van de woningen in het zuidelijk deel van het plangebied
sluiten aan op de Zuidwende. Er komt geen directe autoverbinding met de wijk
Krommeweg en de interne bestemmingswegen krijgen een maximale snelheidsbeperking van 30 km/uur.
Het vrijliggende fietspad naast de Zuidwende vormt de verbinding tussen De
Volgerlanden
en het recreatiegebied Sandelingen-Ambacht. Vanuit de wijk
Parkeerbehoefte m.b.t. bestemmingsplan Zuidwende Noord
Krommeweg
kan
via het
plangebied op aangetakt worden. Een nieuwe
(programma vanuit er
definitief
ontwerp)
rondloop
eveneens
een goede uitwisseling
Segment om het buurtparkje zorgt
aantal
normvoor
subtotaalreservering
subtotaal / sociale
Totaal
4
1,4
25,2
0,3
5,4
30,6
binding
tussen de wijk Krommeweg18en de nieuwe
ontwikkelingen
in Zuidwende
5
2
1,7
3,4
0,3
0,6
4,0
Noord.
6
5
1,7
8,5
0,3
1,5
10,0
7

31

2,0

62,0

0,3

9,3

71,3

vrijstaande woningen
Totaal

5
56

2,0

10,0
98,8

0,3

1,5
16,8

11,5
115,6

aantal
18
2
5

norm
1,4
1,7
1,7

subtotaalreservering
25,2
0,3
3,4
0,3
8,5
0,3

subtotaal
5,4
0,6
1,5

Totaal
30,6
4,0
10,0

31
56

2,0

9,3
16,8

71,3
115,9

DeTotaal
parkeernormen uit De Volgerlanden
zijn in het plangebied
als basis
56
99,1
16,8
115,9
gehanteerd. Gezien het programma met voornamelijk woningen in het hogere
Parkeerbehoefte bestemmingsplan Zuidwende Noord (II)/14-01-2011
segment
en het minimale openbare gebied, dienen er voor de vrijstaande en
hoekwoningen
2 parkeerplaatsen
op eigen terrein te komen. Voor de
Met woningtype minstens
(maar dan lichte
afwijking)
tussenwoningen
en de starterswoningen
geldt
niet, de beperkte
ruimte opTotaal
Woningtype
aantal
norm dit
subtotaalreservering
subtotaal
Rijtjes-/starterswoningen
(tussen)
1,4
25,2
0,3
5,4
eigen
terrein leidt tot het
parkeren in18het openbaar
gebied.
Daarnaast
dient er30,6
voor
Rijtjes-/starterswoningen (hoek)
2
1,7
3,4
0,3
0,6
4,0
bezoekers
minimaal
0,25
pp/woning
aanwezig
te
zijn
en
is
er
0,3
pp/woning
voor
3-onder-één-kapwoningen
6
1,7
10,2
0,3
1,8
12,0
de2-onder-één-kapwoningen
toekomst gereserveerd in het openbaar
groen. 50,0
25
2,0
0,3
7,5
57,5

Segment en woningtype
4 (rijtjes-/starterswoningen)
5 (rijtjes-/starterswoningen)
6 (3-onder-één-kapwoningen)
7 (3-onder-één-kap-, 2-onder-éénkap- en vrijstaande woningen)
Totaal

62,0
99,1

0,3

tabel 1: parkeerberekening (bron: Projectorganisatie De Volgerlanden)
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afbeelding 8: groenstructuur definitief ontwerp (bron: BIAS architecten)

afbeelding 9: waterstructuur definitief ontwerp (bron: BIAS architecten’)
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Groen en Water
Door de enorme groei van het aantal inwoners binnen de gemeente HendrikIdo-Ambacht speelt de openbare ruimte een steeds belangrijkere rol. Het beheer
en onderhoud van de openbare ruimte bepaalt in hoge mate het beeld van de
woonomgeving en daarmee ook de beleving van de bewoners. ��In dit kader is in
2000 het groenstructuurplan vastgesteld. Hierin zijn het gewenste kwaliteitsniveau
en de beleidsuitgangspunten vastgesteld. Als uitwerking van het groenstructuurplan is in 2010 een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor de gemeente HendrikIdo-Ambacht.
In dit kader dient in het stedenbouwkundig ontwerp de aanwezige beplanting
zoveel als mogelijk gehandhaafd te blijven. Optimaal behoud van het aanwezige
groen en omzoming van de buurt leidt ertoe dat het begroeide grondlichaam
zoveel als mogelijk wordt gehandhaafd. Langs het plangebied liggen de
Krommeweg en de Zuidwende met elk hun eigen groene karakter.
Het buurtparkje aan de Boskamp lag van oudsher aan de rand van de wijk
Krommeweg. Door de invulling van het plangebied komt dit randgebied ineens
op een prominente plek te liggen. Het opwaarderen van het park, draagt bij
aan de ruimtelijke kwaliteit van het openbare gebied. Hierdoor profiteert de Wijk
Krommeweg ook van de ontwikkeling van het Nebiprofa-terrein e.o.
De aanwezige sloten en ‘singel’ zijn momenteel ondiep en worden overwoekerd
door struiken en bomen. In de nieuwe verkaveling komt het water prominenter
in het gebied te liggen en zal het een groter wateroppervlak krijgen. De ruigere
oeverbegroeiing wordt beperkt tot kleinere delen in het buurtpark.
Bebouwing / beeldkwaliteit
De grondgebonden woningen worden uitgevoerd in 1 laag of 2 lagen met een
kap. De woningen krijgen een uitstraling in jaren ‘30-stijl, met een grote mate
van detaillering. Te denken valt aan rollagen in afwijkende kleur of diepteligging,
gedeelde kozijnen, overstekken en dakkapellen. Hoekwoningen en aansluitingen
bij schoorstenen/dakkapellen wordt in de detaillering zorgvuldig vormgegeven en
krijgen op bijzondere punten de aandacht die de kwaliteit verder versterkt.
De woningen zullen uniform worden vormgegeven met een oranjerode
gemetselde gevel en antraciete kappen. Een enkele afwijking is mogelijk, indien
dit het karakter van het geheel versterkt.
De starterswoningen langs de Krommeweg krijgen als buitenruimte een tuin
of balkon. De situering hiervan, aan de zijde van de Krommeweg, is gunstig
ten opzichte van de bezonning en zorgt tevens voor een levendigheid in het
gevelbeeld aan deze representatieve zijde. Bij het architectonisch ontwerp is
aandacht voor de geluidwerendheid van de gevels aan deze zijde vereist.
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3.

JURIDISCHE PLANBESCHRIJVING

3.1
Verantwoording planvorm
Voor het bestemmingsplan Zuidwende Noord is gekozen een gedetailleerd
bestemmingsplan, waarin het Stedenbouwkundig Ontwerp en de toekomstige
bebouwing kan worden ingepast. Dit bestemmingsplan vormt voor de
toekomstige ontwikkelingen een eenduidig toetsingskader voor de beoordeling
van bouwaanvragen en voor een adequate handhaving van de regels.
Aan de opzet van de juridische systematiek worden hoge eisen gesteld, te weten:

de regeling moet praktisch en hanteerbaar zijn. Hanteerbaar voor iedereen
die ermee moet werken. Dus zowel voor de diverse gemeentelijke afdelingen
als voor de medewerk(st)er van de Informatiebalie;

de regeling moet helder en eenduidig zijn. Discussies over
interpretatievraagstukken moeten niet aan de orde zijn;

daarbij dient ook te worden gekeken naar relevantie: ‘niet meer regelen dan
nodig is’;

de regeling moet ook voor de burger toegankelijk zijn;

de regeling moet handhaafbaar zijn. Naarmate het juridische systeem
logischer en meer doelgericht is, zullen de toegankelijkheid en
uitvoerbaarheid beter zijn. Daarmee worden ook controle en handhaving
bevorderd.
3.2
Systematiek bestemmingen
Het is van belang om voor de toekomstige bebouwing en functies in het
plangebied een bestemmingsregeling te ontwerpen, welke voldoende
mogelijkheden biedt voor het toekomstige gebruik. Hierbij dient rekening
gehouden te worden met de ontwikkelingen die zich binnen dat gebruik kunnen
voordoen:

de behoeften ten aanzien van het (ver-)bouwen en gebruik van woningen of
andere functies in de komende planperiode;

de wens zonodig veranderingen te kunnen aanbrengen in de inrichting van
de openbare ruimte, afgestemd op de wijzigende behoeften.
Het bestemmingsplan Zuidwende Noord is opgezet volgens de Wet ruimtelijke
ordening die vanaf 1 juli 2008 van kracht is. De opbouw van het bestemmingsplan
is conform de SVBP2008 (Standaard voor Vergelijkbare Bestemmingsplannen) en
is tevens IMRO-gecodeerd uitgevoerd. De planregels (voorheen voorschriften)
bij het bestemmingsplan zijn als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 komen
de Inleidende regels aan bod. Het betreft hier de Begrippen (artikel 1) en de
Wijze van meten (artikel 2). In hoofdstuk 2, Bestemmingen zijn de planregels,
behorende bij de verschillende bestemmingen opgenomen (artikel 3 tot en met 8).
Hoofdstuk 3, Algemene regels, bevat verschillende algemene bepalingen die van
toepassing zijn (artikel 9 tot en met 14). Tot slot zijn de Overgangs- en slotregel
opgenomen in hoofdstuk 4 (artikel 15 en 16).
3.2.1 Inleidende regels
Begrippen
In de begripsbepalingen worden omschrijvingen gegeven van de in het
bestemmingsplan 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.
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Wijze van meten
Om op een eenduidige manier afstanden en oppervlakten te bepalen wordt in de
wijze van meten uitleg gegeven wat onder de diverse begrippen wordt verstaan.
Ten aanzien van de wijze van meten op de plankaart/verbeelding geldt steeds dat
het hart van een lijn moet worden aangehouden.
3.2.2 Bestemmingsregels
Bedrijf
Ten behoeve van het huidig gebruik van het AVIA-tankstation en het aangrenzende
bedrijfsgebouw, is de bestemming ‘Bedrijf’ opgenomen. In de regels is middels
een verwijzing naar de als bijlage toegevoegde Staat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging bepaald welk soort bedrijvigheid is toegestaan. Het tankstation
heeft een specifieke aanduiding gekregen. Conform de vigerende rechten is ook
in dit bestemmingsplan ruimte geboden voor één bedrijfswoning.
Groen
Voor het wijkparkje en de beeldbepalende groenstructuren in het plan is de
bestemming ‘Groen’ opgenomen. Binnen deze bestemming is het onder meer
mogelijk om parkeer- en speelvoorzieningen en voet- en fietspaden te realiseren.
Er mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden opgericht.
Tuin
Naast de openbare groenstructuren spelen ook de voortuinen en (deels) de
zijtuinen een belangrijke rol in de ruimtelijke opzet van het plan. Binnen de
bestemming ‘Tuin’ zijn dan ook behoudens erkers en uitbouwen van beperkte
omvang geen gebouwen toegestaan. Binnen de bestemming zijn tevens in- en
uitritten toegestaan.
Verkeer – Verblijfsgebied
Aangezien de verkeersontsluiting van het nieuw te realiseren wijkje vastligt, is
deze bestemd tot ‘Verkeer – Verblijfsgebied’. Binnen deze bestemming zijn naast
wegen en parkeervoorzieningen ook bijvoorbeeld groen en water toegestaan. Er
mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden opgericht.
Water
Ten behoeve van de aanwezige en deels nieuw te graven waterstructuur in het
plangebied is de bestemming ‘Water’ opgenomen. Binnen deze bestemming zijn
tevens bermen en oevers toegestaan, alsmede bruggen, duikers en dammen e.d.
Wonen
Voor de te realiseren woningbouw is de bestemming ‘Wonen’ opgenomen. Per
woning of blok van woningen is een bouwvlak op de verbeelding weergegeven.
Hierbinnen mag het hoofdgebouw gebouwd worden, met inachtneming van de op
de verbeelding weergegeven goot- en bouwhoogtes. De starterswoningen langs
de Krommeweg, welke als min of meer gesloten wand gebouwd dienen te worden
zijn op de verbeelding aangeduid als ‘aaneengebouwd’.
Buiten het bouwvlak mag erfbebouwing gebouwd worden, in oppervlakte
variërend van maximaal 80 m2 tot - middels een afwijking bij omgevingsvergunning - maximaal 150 m2 bij percelen groter dan 2.000 m2. Voor de afmeting
en situering van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden daarnaast diverse
specifieke bepalingen, die in de regels zijn weergegeven. Een fietsenstalling ten
behoeve van de starterswoningen is middels de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – fietsenstalling’ mogelijk gemaakt.
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Middels een afwijking bij omgevingsvergunning is binnen de woonbestemming
onder voorwaarden de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen mogelijk
gemaakt, conform gemeentelijk beleid.
3.2.3 Algemene regels
Antidubbeltelbepaling
Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een
bestemmingsplan bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een
bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein
nog eens meegeteld mag worden bij het toestaan van een ander gebouw of
bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld.
Algemene bouwregels
In de algemene bouwregels is een bepaling opgenomen ten behoeve van
het overschrijden van bouwgrenzen door ondergeschikte bouwdelen, tot een
maximum van 1,5 meter (of tot 2,5 meter voor tot gebouwen behorende balkons).
Daarnaast zijn algemene bepalingen opgenomen voor de realisatie van nutsvoorzieningen (met een maximale inhoud van 50 m3).
Algemene gebruiksregels
In dit artikel is een algemeen gebruiksverbod gegeven voor gebruik in strijd met
de bestemming.
Algemene afwijkingsregels
In deze bepaling wordt aan het bevoegd gezag de bevoegdheid gegeven om
op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bij een
omgevingsvergunning af te wijken van de regels ten behoeve van niet-ingrijpende
bouwactiviteiten, voor de realisatie van (grotere) nutsvoorzieningen en
kustobjecten en voor de realisatie van openbaar toegankelijke steigers en
vlonders.
Algemene wijzigingsregels
In deze bepalingen wordt aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid
gegeven de in het plan opgenomen bestemmingen in geringe mate te wijzigen,
indien dit van belang is voor een betere realisering of in verband met een
afwijkende toestand van het terrein. Daarnaast is een bevoegdheid opgenomen
ten behoeve van de wijziging van bouwvlakken binnen de bestemming ‘Wonen’,
teneinde enige flexibiliteit te bieden ten aanzien van het voorgestane bouwplan.
Wel zijn hieraan de restricties verbonden dat niet meer dan 63 woningen
gerealiseerd mogen worden en dat voorzien dient te worden in de bijbehorende
parkeerbehoefte.
Algemene procedureregels
In deze bepaling staat aangegeven welke procedure dient te worden gevolgd
bij de voorbereiding van een besluit tot wijziging. Hierbij wordt verwezen naar
procedures die zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht.
3.3
Overgangs- en slotregels
Overgangsregels
In deze bepaling wordt inhoud gegeven aan het overgangsrecht betreffende
bouwwerken en het gebruik, met de inwerkingtreding van het bestemmingsplan.
Slotregel
Als laatste is de slotregel opgenomen. Deze bepaling bevat de titel van het plan.

OD 205 stedenbouw onderzoek en landschap

17

gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

18

OD 205 stedenbouw onderzoek en landschap

bestemmingsplan Zuidwende Noord

4.

BELEIDSKADER

4.1

Nationaal beleid

Nota Ruimte (2006)
Het nationaal ruimtelijk beleid is neergelegd in de Planologische Kernbeslissing
(PKB) Nationaal Ruimtelijk Beleid, kortweg de Nota Ruimte genoemd. Deze
nota vervangt de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX). De
Nota Ruimte die ook een uitvoeringsagenda heeft, moet een terugkeer naar het
uitgangspunt van de ruimtelijke ordening betekenen. Het is een strategische
PKB op hoofdlijnen met een duidelijk onderscheid naar wat des Rijks en wat
voor anderen is. De Nota is gericht op ontwikkeling in plaats van ordening
(ontwikkelingsplanologie), waarbij de internationale concurrentiepositie bepalend
is. Onderscheid wordt gemaakt tussen ontwikkelingen van nationaal belang (de
ruimtelijke hoofdstructuur) waar het rijk (mee) aan zet is, en de basisgebieden
waar het rijk basisregels stelt en de invulling overlaat aan provincie en gemeente.
De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de Vijfde Nota over de
Ruimtelijke Ordening van het vorige kabinet zijn dat de Nota Ruimte decentraal
gericht is en dat bij de verstedelijking meer wordt uitgegaan van opvang van de
eigen groei; de rode contouren zijn dan ook losgelaten. De lagenbenadering uit
de Vijfde Nota - met een grote rol voor het water(beheer) - keert (wel) terug in de
Nota Ruimte.
4.2

Provinciaal beleid

Structuurvisie Visie op Zuid-Holland (2010)
Op 20 april 2010 is de ‘Visie op Zuid-Holland’, een integrale structuurvisie voor
de ruimtelijke ordening in Zuid-Holland, vastgesteld door Gedeputeerde Staten.
In deze Visie op Zuid-Holland beschrijft de provincie haar doelstellingen en
provinciale belangen. De structuurvisie geeft een doorkijk naar 2040 en de visie
voor 2020 met bijbehorende uitvoeringsstrategie. De nieuwe Structuurvisie komt in
de plaats van de vier streekplannen en de Nota Regels voor Ruimte.
In de Structuurvisie ‘Visie op Zuid-Holland’ staat hoe de provincie samen met haar
partners wil omgaan met de beschikbare ruimte. Met de Structuurvisie werkt de
provincie aan een vitaal Zuid-Holland, met meer samenhang en verbinding tussen
stad en land. Hierdoor is in Zuid-Holland goed wonen, werken en recreëren voor
iedereen binnen handbereik. De provincie onderscheidt vijf hoofdopgaven:

aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel

duurzame en klimaatbestendige deltaprovincie

divers en samenhangend stedelijk netwerk

vitaal, divers en aantrekkelijk landschap

stad en land verbonden.
Ook de instrumenten die de provincie inzet, komen in de Structuurvisie aan de
orde. De provincie ordent op kaarten, ontwikkelt programma’s en projecten,
agendeert zaken en laat onderzoek uitvoeren. Zij stuurt op hoofdlijnen door
kaders te stellen en het lokale bestuur ruimte te geven bij de ruimtelijke inrichting.
Deze aanpak sluit aan bij de nieuwe stijl van besturen: ‘Lokaal wat kan, provinciaal
wat moet.’
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Woonvisie 2005-2014 (2005)
In de provinciale Woonvisie 2005 - 2014 staat hoeveel woningen er in deze
periode in Zuid-Holland gebouwd moeten worden en welke kwalitatieve accenten
daarbij worden gelegd. Het provinciale beleid is erop gericht dat alle bevolkingsgroepen kunnen beschikken over passende woningen. In de woonvisie is daarom
zorgvuldig gekeken naar de behoefte aan sociale woningbouw, aan woningen
voor midden- en hogere inkomens en aan woningen voor ouderen en jongeren.
Ten behoeve van het actueel houden van de kwantitatieve en kwalitatieve opgave
wordt jaarlijks een voortgangsrapportage opgesteld. Gedeputeerde Staten
stelden in september 2009 de ‘Monitor Wonen 2009 - voortgang en vooruitblik’
vast, waaruit bleek dat van de geplande woningbouwproductie in Zuid-Holland
voor de periode 2005 - 2009 naar verwachting 65 procent wordt gehaald. Het
aandeel sociale woningen in de totale woningbouwproductie is de afgelopen
jaren gestegen. De ambitie uit de woonvisie om 30 procent sociaal te bouwen
wordt echter nog niet gehaald. In de Zuidvleugel van de Randstad wordt voor de
periode na 2010 een tekort verwacht aan plannen voor woningen in centrumstedelijke, groenstedelijke en landelijke gebieden.
In het Stedenbouwkundig Ontwerp voor Zuidwende Noord is voorzien in een
aanzienlijk aandeel starterswoningen, die overeenkomen met de ambitie van 30
procent bouwen voor de sociale koop-sector.
Beleidsplan groen, water en milieu (2006-2010)
Met dit beleidsplan geeft de provincie Zuid-Holland voor de komende periode
het beleid aan voor de terreinen groen, water en milieu. Het is de opvolger
van het beleidsplan milieu en water 2000- 2006. De strategische visie uit dit
oude beleidsplan is nog steeds van toepassing. Daarnaast is het nieuwe
beleidsplan inhoudelijk verdiept en geconcretiseerd ten opzichte van het
vorige beleidsplan. Het nieuwe beleidsplan omvat het Milieubeleidsplan en het
Waterhuishoudingsplan. Derhalve werkt dit plan door naar de provinciale besluitvorming op het terrein van groen, water en milieu.
Met duurzaamheid als uitgangspunt wil de provincie Zuid-Holland in het
handelen van nu de gevolgen op lange termijn meewegen. Om de kwaliteit van
de omgeving duurzaam te verbeteren krijgt het milieu- en waterbeleid een meer
sturende rol in ruimtelijke en economische ontwikkelingen.
In de eerder genoemde structuurvisie wordt waar nodig aandacht besteed aan de
uitgangspunten van het Beleidsplan groen, water en milieu 2006-2010. Er wordt
onder meer aandacht besteed aan milieuaspecten, de Provinciale Ecologische
Hoofdstructuur en de waterhuishouding.
Provinciaal Waterplan 2010-2015
In het Provinciaal Waterplan 2010-2015 zijn de opgaven van de Europese
Kaderrichtlijn Water, het Nationaal Bestuursakkoord Water en het Nationale
waterplan vertaald naar strategische doelstellingen voor Zuid-Holland. Het
Provinciaal Waterplan beschrijft op hoofdlijnen wat de provincie in de periode
tot 2015 samen met haar waterpartners wil bereiken. Het Waterplan heeft vier
hoofdopgaven:

Waarborgen waterveiligheid

Zorgen voor mooi en schoon water

Ontwikkelen duurzame zoetwatervoorziening

Realiseren robuust en veerkrachtig watersysteem
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In het plan zijn deze opgaven verder uitgewerkt in 19 thema’s én voor drie
gebieden, in samenhang met economische, milieu- en maatschappelijke
opgaven. Dit leidt tot een integrale visie op de ontwikkeling van de Zuid-Hollandse
Delta, het Groene Hart en de Zuidvleugel van de Randstad.
In het Actieprogramma Water staat concreet wat de provincie doet om de
beoogde resultaten in 2015 te kunnen behalen. Het gaat vooral om uitwerken
van nieuwe beleidskaders, bewaken van de voortgang en regie op gebiedsprojecten. De daadwerkelijke uitvoering van projecten wordt verzorgd door de
waterschappen. De provincie beschrijft wàt er de komende jaren moet gebeuren.
De waterschappen bepalen voor hun eigen karakteristieke beheergebied hóe zij
dat doen.
Het Waterplan vervangt de eerdere beleidsplannen voor (grond)water. Het plan
staat in nauw verband met de provinciale structuurvisie. Daarin staat wat er met
de ruimte in Zuid-Holland gaat gebeuren en waar. Het Rijk, alle andere provincies
en de vijfentwintig waterschappen in Nederland hebben eveneens in 2009 nieuwe
water(beheer)plannen opgesteld.
4.3

Regionaal beleid

Woonvisie Regio Drechtsteden (2009)
De opgave voor de regio ligt in de waarneming dat het huidige woningaanbod
en het aanbod aan woonmilieus nog niet genoeg zijn gedifferentieerd. Het
kwantitatieve tekort aan woningen is nagenoeg verdwenen. De regio heeft
met name op het kwalitatieve vlak een opgave. De huidige en toekomstige
woningbehoefte van de vele verschillende huishoudensgroepen vormen het
uitgangspunt voor het regionale woonbeleid tot 2015 en verder. Om aan de
regionale opgave invulling te geven dient meer aanbod gecreëerd te worden
voor hoge inkomens. Tevens dient meer kwaliteit ingebracht te worden in de
sociale sector, dienen meer levensloopbestendige woningen gerealiseerd te
worden en dient het aanbod voor sociale groepen verhoogd te worden. Tenslotte
heeft de regio het voornemen om meer hoogwaardige stedelijke woonmilieus en
meer aanbod aan duur, groen en blauw wonen te realiseren en zet zij in op een
versterking van de kwaliteit van bestaande wijken. Er dient kortom in het regionale
en lokale beleid aandacht te zijn voor:

Het stimuleren van de doorstroming;

Het vergroten van het aanbod aan woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen;

Het vergroten van de ruimte voor particulier opdrachtgeverschap en
consumentgericht bouwen;

De behoefte aan een leefbare woonomgeving;

De behoefte aan meer gemak, mobiliteit en bereikbaarheid;

De vraag naar groene, dorpse woonmilieus en centrumstedelijke
woonmilieus.
4.4

Gemeentelijk beleid

Woonvisie – Van woonvisie naar wonen met visie (2007)
De Woonvisie vormt het antwoord op de woonopgave van de komende jaren.
In de Woonvisie wordt de richting geschetst die ingeslagen moet worden. Het
vormt geen vastomlijnd beleid, maar biedt speelruimte om in te spelen op nieuwe
ontwikkelingen. Met de Woonvisie beschikt de gemeente over een woonbeleid dat
kaderstellend en richtinggevend is voor de komende jaren te nemen beslissingen
en uitvoeringsmaatregelen. Daarnaast vormt het onder meer een richtinggevend
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woningbouwprogramma voor de komende vijftien jaar en een onderlegger voor te
maken (prestatie)afspraken met de regio, corporaties en ontwikkelaars.
Gebruikmakend van doelgroepen van beleid (waaronder ouderen, jongeren en
zorgbehoevenden) is de woonbehoefte inzichtelijk gemaakt. Geconcludeerd
wordt dat de woningvoorraad in de gemeente over het algemeen van een goede
kwaliteit is en dat echt grote problemen er niet zijn. Wel zijn de woonwensen
als gevolg van demografische, sociaal-culturele en sociaal-economische
ontwikkelingen de laatste jaren veranderd. Per doelgroep zijn globaal conclusies
getrokken. Aan de hand van deze conclusies is bepaald hoeveel, wat en waar er
gebouwd moet worden. De prognose voor de periode tot 2010-2015 omvat de
bouw van circa 1.200 woningen, waarvan Zuidwende Noord een klein deel voor
haar rekening neemt.
Toekomstvisie en Structuurvisie (2009)
Op 6 juli 2009 is de Structuurvisie ‘Hendrik-Ido-Ambacht; Waar de Waal stroomt’
vastgesteld. De Structuurvisie bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid voor
het grondgebied van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De Structuurvisie biedt
het kader voor bestemmingsplannen.
Gelijktijdig aan het traject van de Structuurvisie is de Toekomstvisie opgestart, met
het thema ‘Aandacht voor Ambacht’. Deze visie beschrijft de ontwikkelingsrichting
van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht vanuit enkele scenario’s. Met behulp
van deze scenario’s zijn de maatschappelijke ontwikkelingen en trends voor de
lange termijn verkend en vertaald voor de Ambachtse situatie. De Toekomstvisie
vormt daarmee het strategische uitgangspunt voor de toekomstige richting waarin
Hendrik-Ido-Ambacht zich zal kunnen (en moeten) bewegen.

afbeelding 10: Structuurvisiekaart Hendrik-Ido-Ambacht (bron: BRO Structuurvisie ‘Waar de Waal
stroomt’)
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Een groot aantal keuzes en ambities die in de Toekomstvisie benoemd worden,
heeft ruimtelijke consequenties. Een ambitie om bijvoorbeeld te voorzien in de
eigen woningbehoefte, vraagt om een ruimtelijke vertaling in de structuurvisie.
Anderzijds bepalen de ruimtelijke mogelijkheden het realiteitsgehalte van de
ambities. De Toekomstvisie en Structuurvisie zijn hierdoor onlosmakelijk met
elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar.
Met betrekking tot Zuidwende Noord worden specifiek de volgende richtinggevende keuzen gemaakt:

De nieuwe ontwikkelingen worden gezien als de entreezone van De
Volgerlanden enerzijds en als één van de entreegebieden van Hendrik-IdoAmbacht anderzijds. De gemeente wil deze restruimte als integraal onderdeel
met fase 6 van De Volgerlanden ontwikkelen.

De gemeente hecht aan volledige realisatie van de ecologische
verbindingszones. De locatie Zuidwende Noord grenst aan de zuidwestzijde
aan de ecologische verbindingszone nummer 70;

Binnen de ecologische verbindingszones wordt specifiek ingezet op het
realiseren van de wateropgave: kwantitatief (extra waterbergingscapaciteit)
en kwalitatief (natuurvriendelijke oevers, waterkwaliteit);
Ruimtelijke visie entreezone De Volgerlanden (2005)
Voor het gebied aan de westzijde van De Volgerlanden is een aparte visie
opgesteld. In dit gebied komen enkele infrastructurele lijnen bijeen, en zijn enkele
ontwikkelingslocaties gelegen: Langeweg-Zuidwende, Nebiprofa-terrein e.o. en
fase 6 van De Volgerlanden. Belangrijkste vragen waar antwoord op is gegeven
zijn hoe de verschillende plandelen op elkaar kunnen worden afgestemd, hoe
te komen tot een representatieve entree vanuit de A16 èn hoe de ecologische
verbindingszone tussen Langeweg-Zuidwende en De Volgerlanden vormgegeven
zou kunnen worden. Daarbij is tevens gekeken naar de functionele en ruimtelijke
mogelijkheden van voornoemde gebiedsdelen/ontwikkelingslocaties.
Voor onderhavig plangebied is in de visie het volgende opgenomen:

Ter plaatse van het tankstation en garagebedrijf is een bijzonder (woning)
complex gedacht. Realisatie van dit complex wordt echter niet op korte
termijn voorzien en zal dan ook niet worden meegenomen in onderhavig
bestemmingsplan.

Zuidwestelijk van dit terrein zijn woningen in open bebouwing geprojecteerd.
Het is de bedoeling om aan te sluiten op de bebouwingstypologie van fase 6
van De Volgerlanden.
Groenstructuurplan (2000)
Het Groenstructuurplan vormt het beleidsmatig kader om te komen tot een
gestructureerd groenbeleid. Een groenbeleid dat zich richt op het creëren van een
balans tussen de kwaliteit en de beschikbare middelen. Het Groenstructuurplan
biedt daartoe een kader voor beleid, ontwerp, (her)inrichting en het onderhoud
van het openbare groen. Voor de verschillende buurten is een streefbeeld
uitgewerkt.
Voor Zuidwende Noord geldt als streefbeeld dat bij de realisatie van de nieuwe
ontsluiting tussen De Volgerlanden en de A16 ten zuiden van de wijk Krommeweg
een groen kerngebied kan worden gerealiseerd. Dit gebied sluit aan op de
aanwezige groenzone langs de Zuidwende. In het rapport De Groene Contramal
is aangegeven dat een verbinding voor natuurlijke ontwikkeling tussen het te
realiseren natuur- en recreatiegebied Sandelingen Ambacht en De Volgerlanden
gerealiseerd kan worden.
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Beeldkwaliteitplan (2010)
Als uitwerking van het groenstructuurplan is in 2010 een beeldkwaliteitplan
opgesteld voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Het belangrijkste doel van het
beeldkwaliteitplan is:

het gewenste beeld vastleggen door middel van beeldmateriaal en een
beschrijving per beheerstype;

inzichtelijk maken welke onderhoudsmaatregelen nodig zijn om het gewenste
beeld in stand te houden;

de uitgangspunten voor het openbaar groen binnen de gemeente
vastleggen;

gevolgen van eventuele bezuinigingen op het stedelijk groen aan te kunnen
tonen;

vastleggen van inrichtingseisen te aanzien van het openbare groen;
inrichtings- en renovatieplannen kunnen zo getoetst worden om het
beleidsuitgangspunt “sober en doelmatig” te realiseren.
Voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is een verdeling gemaakt in zones,
waarbij onderscheid wordt gemaakt in het na te streven groene uiterlijk.
Het plangebied Zuidwende Noord valt voornamelijk in de stadszone, welke
voornamelijk wordt gekenmerkt door gebruiksgericht groen zoals spelen,
wandelen, fietsen en afscherming. Uitgangspunt is om een praktisch maar sober
gebruiksgericht openbaar groen te realiseren. Door de veelal grote bebouwingsdichtheid staat het groen onder druk. De inrichting van het groen moet dan ook
goed aansluiten bij de diverse functies.
Een klein deel van het plangebied Zuidwende Noord valt echter in de natuur- en
landschapszone. Deze zone ligt aan de zuidzijde langs de Ambachtsezoom
en wordt gekenmerkt door extensief beheer om de ontwikkeling van de natuur
in de woonomgeving te realiseren. De natuur- en landschapszone heeft twee
hoofdfuncties: het bieden van ruimtelijke condities voor ontwikkeling van
natuurlijke begroeiingen en fauna in de woonomgeving en het realiseren van
groen en water als verbindingsroute vanuit het buitengebied de stad in.
Waterplan van H tot Z (2003)
Voor de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht is één gezamenlijk
waterplan opgesteld, omdat de stedelijke watersystemen van beide gemeenten
een zodanige samenhang vertonen dat ze niet los van elkaar gezien kunnen
worden. In het waterplan is aangegeven hoe de gemeenten in samenwerking met
het waterschap en zuiveringsschap tot een goed en gezond watersysteem kunnen
komen.
Beide gemeenten gebruiken water uit de Waal voor het op peil houden en
doorspoelen van hun watersysteem. Het water komt daarbij via HendrikIdo-Ambacht in Zwijndrecht. Het waterplan beperkt zich tot het stedelijke
watersysteem binnen de bebouwde kom van Hendrik-ido-Ambacht en
Zwijndrecht.
Welstandsnota Hendrik-Ido-Ambacht (2004)
De gemeenteraad heeft op 5 juli 2004 de ‘Welstandsnota Hendrik-Ido-Ambacht’
vastgesteld. De nota geeft het welstandsbeleid van de gemeente HendrikIdo-Ambacht weer. Het welstandsbeleid in de gemeente is opgesteld om de
ruimtelijke kwaliteit te behouden en zoveel mogelijk te versterken.
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De samenhang in de eigenschappen van gebieden en objecten zijn in de
welstandsnota vertaald in objectieve beoordelingscriteria, die de burger een
houvast moeten bieden bij het opstellen en indienen van een bouwplan. De
omschreven regels zijn niet alleen bedoeld om het oordeel te motiveren, maar
ook om de burger met bouwplannen vooraf informatie over en inzicht te geven
in de wijze waarop de welstandscommissie over bouwplannen adviseert. Naast
het vastleggen van criteria in het kader van de Woningwet, is de welstandsnota
bedoeld om het enthousiasme voor de ruimtelijke kwaliteit te vergroten.
In het bestemmingsplan wordt het specifieke karakter van elk welstandsgebied
beschermd voor zover het bouwbepalingen, zoals situering en massa, en gebruik
betreft. Het welstandbeleid is aanvullend op het bestemmingsplan en heeft
betrekking op de aspecten situering, massa en vorm, gevelkarakteristiek en
detaillering, kleur en materiaalgebruik.
Onderhavig plangebied ligt binnen het welstandsgebied ‘Woonwijken jaren ’70 –
’80, gezien de ligging nabij de wijk Krommeweg. Ten behoeve van de voorziene
woningbouw, waarbij aansluiting wordt gezocht bij fase 6 van De Volgerlanden,
zijn echter in de Nota van uitgangspunten Nebiprofa-terrein specifieke beeldkwaliteitscriteria gesteld.
Nota van uitgangspunten Nebiprofa-terrein (2008)
Voor de nieuwe ontwikkelingen op de locatie Zuidwende Noord is in de Nota van
Uitgangspunten ‘Nebiprofa-terrein’ een hoofdstuk gewijd aan de beeldkwaliteit
van de bebouwing. Hierin zijn richtlijnen opgesteld over onder andere de
architectuur, hoogten, erfafscheidingen, kleuren en materialen. Het beeldkwaliteitshoofdstuk dient ter inspiratie voor de woningbouw en bevat toetsingscriteria
voor de bebouwing.
4.5

Geldende bestemmingsplannen

Bestemmingsplan ‘Krommeweg’ (1973)
Het bestemmingsplan ‘Krommeweg’ (vastgesteld d.d. 5 maart 1973,
goedgekeurd d.d. 8 mei 1974) is een globaal bestemmingsplan, opgesteld ten
behoeve van de realisatie van de wijk Krommeweg. Het Nebiprofa-terrein en de
locatie van het AVIA-tankstation zijn bestemd tot Bedrijven en het wijkparkje en
langparkeerterrein zijn ook gedetailleerd bestemd.
Uitwerkingsplan ‘Krommeweg IV’ (1981)
Ten behoeve van beheer en handhaving is als detaillering van het
bestemmingsplan ‘Krommeweg’ begin jaren ’80 het Uitwerkingsplansplan cq.
wijzigingsvoorschrift ‘Krommeweg IV’ (vastgesteld d.d. 2 juni 1981, (gedeeltelijk)
goedgekeurd d.d. 8 september 1981) opgesteld.
In dit Uitwerkingsplan is onder meer een wijziging opgenomen van
het bouwperceel van het garagebedrijf aan de Krommeweg (t.p.v. het
AVIA-tankstation), naar aanleiding van de feitelijke situatie. Deze maatbestemming
is, gezien het huidige gebruik, overgenomen in onderhavig bestemmingsplan.
Het Nebiprofa-terrein, het wijkparkje en het langparkeerterrein kregen in het
Uitwerkingsplan eveneens een maatbestemming (conform het moederplan).
4.6
Conclusie
De voorgestane ontwikkelingen in onderhavig plangebied zijn passend binnen de
in dit hoofdstuk weergegeven vigerende beleidskaders.
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5.

ONDERZOEK

5.1
Verkeer en infrastructuur
Ten behoeve van de ontsluiting van het nieuwe woongebied wordt een verkeerslus
gerealiseerd vanaf de Zuidwende. Deze ontsluiting, ingericht als 30 km/uur-weg,
wordt bestemd tot Verkeer – Verblijfsgebied en voorziet in de ontsluiting van alle
grondgebonden woningen. Gezien het verdwijnen van de bedrijfsactiviteiten op
het Nebiprofa-terrein en het langparkeerterrein en het relatief beperkte aantal te
bouwen woningen, wordt geen substantiële toename van de verkeersintensiteit op
de Zuidwende en de Krommeweg verwacht als gevolg van de ontwikkelingen in
onderhavig plangebied.
Openbaar vervoer
Aan de Krommeweg, ter plaatse van de nieuw te realiseren starterswoningen,
is een bushalte aanwezig, met busverbindingen naar Rotterdam en Dordrecht.
De realisatie van een langzaamverkeersbrug in het plangebied zal een betere
bereikbaarheid van de bushalte tot gevolg hebben. Een dergelijke ontwikkeling
versterkt de verbinding tussen het nieuwe wijkje en de bestaande wijk
Krommeweg.
Langzaam verkeer
Een van de fietsroutes vanuit De Volgerlanden naar Sandelingen-Ambacht loopt
langs het plangebied over de Zuidwende. Zowel vanuit de wijk Krommeweg als
vanuit het nieuwe woongebied kan er op worden aangetakt. Een rondloop om het
buurtparkje zorgt, net als de brug naar de bushalte, voor een goede uitwisseling /
sociale binding tussen de wijk Krommeweg en het nieuwe woongebied.
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m.b.t.
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tabel 2: parkeerberekening (bron: Projectorganisatie De Volgerlanden)
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Langparkeerterrein
In het plangebied is tevens een langparkeerterrein aanwezig welke voorziet
in parkeergelegenheid voor vrachtwagens met een lengte van circa 18 meter.
Het vrachtwagenparkeerterrein kan pas worden verwijderd als er elders een
alternatieve locatie voor is aangewezen.
5.2

Bedrijven

Wettelijk kader
Bedrijvigheid is een milieubelastende activiteit. Tengevolge van aanwezige
bedrijvigheid kan mogelijk hinder voor de omgeving optreden met betrekking tot
de milieuaspecten geluid, geur, stof en gevaar.
Nieuwe situaties, waarin milieubelastende activiteiten en milieugevoelige functies
met elkaar worden gecombineerd, moeten worden beoordeeld op mogelijke
hindersituaties. Daarbij wordt getoetst aan de Wet milieubeheer, Algemene
Maatregelen van Bestuur onder de Wet milieubeheer en de brochure Bedrijven
en Milieuzonering (VNG, 2009). Bedrijven en Milieuzonering geeft richtafstanden
per categorie en per type bedrijvigheid aan. Binnen deze richtafstanden is bij een
gemiddelde bedrijfsvoering hinder van het bedrijf te verwachten.
De te beoordelen situaties zijn te herleiden tot drie groepen, te weten:

Nieuwe milieugevoelige functies nabij bestaande bedrijven;

Nieuwe bedrijfsbestemmingen nabij bestaande milieugevoelige functies;

Nieuwe milieugevoelige functies nabij nieuwe bedrijfsbestemmingen.
Onderzoeksresultaten en conclusie
Binnen het plangebied wordt het Avia-tankstation en aangrenzend bedrijfsgebouw
bestemd conform het huidig gebruik. Bedrijfsactiviteiten tot maximaal categorie B
uit de toegevoegde Staat van Bedrijfsactiviteiten – functiemenging zijn toegestaan.
Gezien de ligging nabij de woongebieden Krommeweg en De Volgerlanden is
de ligging in een gemengd gebied als uitgangspunt genomen. Activiteiten uit de
categorieën A en B van de genoemde Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn zodanig
weinig milieubelastend voor hun omgeving dat ze (al dan niet bouwkundig
afgescheiden van woningen) op geringe afstand van woningen plaats kunnen
vinden. De Staat van Bedrijfsactiviteiten – functiemenging is afgeleid van de Staat
van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijfsterreinen uit bovengenoemd VNG-publicatie.
Gezien de geringe milieubelasting van de reeds aanwezige en toegestane
bedrijfsactiviteiten binnen het plangebied (ter plaatse van het Avia-terrein),
vormen deze bedrijfsactiviteiten geen belemmering voor de planontwikkeling. In
de nabijheid van het plangebied liggen daarnaast ook geen bedrijven die een
belemmering vormen vanuit milieu oogpunt.
5.3

Externe veiligheid

Wettelijk kader
Activiteiten met gevaarlijke stoffen leveren risico’s op voor de omgeving. Het
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid
buisleidingen (Bevb) en de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen
(RNVGS) vormen op dit moment het wettelijk kader voor het omgaan met deze
risico’s. Door het stellen van eisen aan afstanden tussen de activiteiten met
gevaarlijke stoffen en (beperkt) kwetsbare objecten (woningen, kantoren, scholen,
enz.) worden de eventuele gevolgen van deze risico’s zoveel mogelijk beperkt.
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Onderzoeksresultaten en conclusie
Mogelijke risicobronnen voor de ontwikkelingen in het plangebied zijn bedrijven
(inrichtingen), waar activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden of transportmodaliteiten bestemd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals (spoor)wegen
en buisleidingen. Binnen of in de directe nabijheid van het plangebied zijn de
volgende mogelijke risicobronnen aanwezig.
Avia-tanktstation
Het LPG-vulpunt als onderdeel van het Avia-tankstation binnen het plangebied is
in 2008 ontmanteld. De milieuvergunning voor deze locatie is conform aangepast.
Het tankstation valt dientengevolge niet langer onder de Bevi-inrichtingen.
Gasleiding
Ten zuiden van het plangebied loopt de hogedruk aardgastransportleiding
A-555-KR-119 t/m 129. Voor deze leiding heeft de Gasunie een plaatsgebondenen groepsrisicoberekening uitgevoerd met het oog op de woningbouwontwikkeling op de locatie Zuidwende Noord (KEMA, rapport nr. 66912927-GSC
10-51044, d.d. 25 juni 2010).
Ten aanzien van het plaatsgebonden risico blijkt uit deze berekening van
de Gasunie dat voor de beschouwde situatie geen 10-6 per jaar contouren
aanwezig zijn. Het groepsrisico is zowel met als zonder het plan Zuidwende
Noord hetzelfde: beide keren wordt een maximaal groepsrisico berekend met
een overschrijdingsfactor 0,02. Hiermee is geen toename van het groepsrisico
aangetoond en blijft het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde van 1. Conform
het Bevb moet ongeacht de hoogte van het groepsrisico of de mate waarin
deze toe- of afneemt echter altijd aandacht worden besteed aan de aspecten
hulpverlening, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid.
Daartoe is advies ingewonnen bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,
inzake verbetering van de veiligheidssituatie in verband met de nabijheid
van de hogedruk gasleiding. De Veiligheidsregio heeft, om naar een verdere
optimalisatie toe te werken, enkele maatregelen geadviseerd, waarmee in het
stedenbouwkundig plan reeds rekening is gehouden (vluchtwegen in de vorm van
voet- en fietspaden van de risicobron af, geen bijzondere woonvormen, voldoende
bluswater binnen het plangebied) danwel bij de nadere uitwerking rekening zal
worden gehouden.
Rangeerterrein Kijfhoek
Op het rangeerterrein Kijfhoek worden onder andere gevaarlijke stoffen
behandeld, die een invloedsgebied hebben dat tot circa 3 km reikt. De afstand
tussen het meest nabije deel van het emplacement tot aan het plangebied
bedraagt circa 1,5 km, waaruit de conclusie kan worden getrokken dat het
plangebied in het invloedsgebied voor de berekening van het groepsrisico ligt van
het emplacement Kijfhoek.
Onderzoeksbureau Save heeft in opdracht van de gemeente onderzocht in
hoeverre het groepsrisico van het rangeerterrein verandert door de realisatie van
het plan Zuidwende Noord (rapport nr. 231491 100568-HB42, d.d. 1 juli 2010).
Tevens heeft de gemeente opdracht gegeven om de 10-9/jr-plaatsgebondenrisicocontour te berekenen van het emplacement: op basis van de ligging van deze
contour kan worden ingeschat of ontwikkelingen invloed zullen hebben op het
groepsrisico of niet.
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Uit de berekeningen uit het onderzoeksrapport blijkt dat het berekende
groepsrisico van het emplacement Kijfhoek niet verandert als gevolg van de
realisatie van het plan Zuidwende Noord. Het groepsrisico ligt tevens niet boven
de oriëntatiewaarde. Daarnaast is in het rapport de 10-9/jr-plaatsgebondenrisicocontour gepresenteerd. Onderhavig plangebied ligt ruim buiten deze contour.
Gelet op de grote afstand tussen het plangebied en Kijfhoek is het niet
aannemelijk dat bij incidenten met toxische stoffen grote concentraties gevaarlijke
stoffen het plangebied zullen bereiken. Het plangebied ligt in het dekkingsgebied
van een sirene die geactiveerd wordt bij dergelijke incidenten. De Veiligheidsregio
acht geen aanvullende maatregelen nodig, gezien de afstand van het plangebied
tot Kijfhoek en heeft tevens geen concrete aanbevelingen om de veiligheidssituatie in het plangebeid in relatie tot de mogelijke optredende scenario’s op
Kijfhoek te verbeteren.
Tenslotte kan ten aanzien van de toekomstige situatie van rangeerterrein Kijfhoek
worden aangegeven dat onderhavig bestemmingsplan één van de ruimtelijke
plannen is die, vanuit de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, bij de inventarisatie
van ruimtelijke plannen ten behoeve van de revisieaanvraagprocedure betrokken
zal worden ten behoeve van het bepalen van een eindsituatie. Op basis van
bovenstaand onderzoek kan reeds geconcludeerd worden dat het plan niet meer
dan verwaarloosbaar bijdraagt aan het groepsrisico.
Het aspect externe veiligheid vormt dan ook geen belemmering voor de
voorgenomen ontwikkelingen in onderhavig plangebied.
5.4

Geluidshinder

Wettelijk kader
In de Wet geluidhinder (Wgh) worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting op de gevels van nog niet geprojecteerde woningen langs een bestaande
weg en/of spoor in binnen en buitenstedelijk gebied. Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, kunnen burgemeester en wethouders van de
betrokken gemeente ontheffing verlenen dan wel een hogere toelaatbare waarde
vaststellen. Uitgangspunt voor het vaststellen van een hogere waarde ten gevolge
van een weg en of spoor is hierbij dat maatregelen, gericht op het terugbrengen
van de te verwachten geluidbelasting van de gevel tot de voorkeursgrenswaarde
onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van
stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.
In de Wet geluidhinder is geregeld dat rekening mag worden gehouden met het
stiller worden van het wegverkeer. Deze correctie, geregeld in artikel 110g van
de Wgh, is afhankelijk van de snelheid van het verkeer. Hierbij word de geluidbelasting op de gevel gecorrigeerd c.q. de te toetsen waarde verminderd. Er is
sprake van een correctie van 5 dB indien de maximaal toegestane snelheid lager
is dan 70 km/uur. Indien de toegestane snelheid gelijk of hoger is dan 70 km/uur
bedraagt de correctie 2 dB.
Onderzoeksresultaten en conclusie
In opdracht van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is door Aveco de Bondt een
akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de planontwikkeling op het
Nebiprofaterrein e.o. (rapport nr. MJA/030/08.0086, d.d. 3 juli 2008). Op basis
van het voorlopige bouwplan is door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
in oktober 2010 een aanvullend akoestisch onderzoek uitgevoerd (‘Akoestisch
onderzoek bepaling geluidbelasting invulling terrein Zuidwende’, zaaknr. 71493,
d.d. 7 februari 2011). Onderstaand zijn de belangrijkste conclusies uit deze
onderzoeken samengevat.
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Het plangebied ligt binnen de geluidzones van de Krommeweg en de
Ambachtsezoom. De overige wegen in de nabijheid van het plangebied betreffen
wegen waar een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. In kader van de Wet
geluidhinder hebben wegen waar een maximum snelheid geldt van 30 km per uur
geen geluidzone. Desalniettemin zijn de wegen in de directe nabijheid van het
plangebied, te weten de Bongerd en de Zuidwende, in het kader van een goede
ruimtelijke onderbouwing betrokken bij het onderzoek.
Het plangebied ligt op een afstand van circa 280 meter van het spoortraject 671
(Betuwelijn). De geluidzone van dit traject is volgens het akoestische spoorboekje
ASWIN 1.000 meter. Gezien het feit dat de Betuwelijn over dit gedeelte volledig
ondergronds is aangelegd (Sophiatunnel), zal deze geen akoestische betekenis
hebben op het plangebied. Railverkeerslawaai is derhalve niet bepaald.
De geluidbelasting op de beoordelingspunten door toedoen van de
Ambachtsezoom voldoet aan de voorkeursgrenswaarde gesteld in de Wgh. Ten
gevolge van de Krommeweg bedraagt de geluidbelasting (Lden) op de beoordelingspunten in het onderzoek van Aveco de Bondt ten hoogste 52 dB. Uit het
onderzoek van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid blijkt dat de geluidsbelasting
vanwege het wegverkeer van zoneplichtige wegen op de gevels van de nieuw te
bouwen woningen maximaal 58 dB (inclusief aftrek van 5 dB op grond van artikel
110g Wgh) bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt dus weliswaar
overschreden, maar de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB niet.
Voor de gevels waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden dient een
hogere grenswaarde (hgw) te worden verleend om de bebouwing te realiseren.
Om een hogere waarde vast te kunnen stellen is nader onderzoek naar bron- en
overdrachtsmaatregelen noodzakelijk. Andere bestrating van de bestaande
aangrenzende wegen is niet onderzocht vanwege de levensduur van de
bestaande verharding. Voor de nieuw aan te leggen straat in het plangebied
kan eventueel gekozen worden, zonder het origineel bestratingsplan te veel
te wijzigen, voor stille klinkers. Hiermee kan een reductie worden bereikt van
ongeveer 1 tot 4 dB. Omdat de grootste geluidbelasting afkomstig is van de
Krommeweg is deze reductie niet in de berekening opgenomen. Gezien het
projectplan lijken overdrachtsmaatregelen vanuit stedenbouwkundig en financieel
oogpunt niet mogelijk en wenselijk.
Gelet op bovenstaande dient voor de woningen aan de oostzijde van het
plangebied een hogere waarde verleend te worden. Voor 20 woningen dient een
hogere waarde van 58 dB verleend te worden, voor 1 woning een hogere waarde
van 51 dB en voor 3 woningen een hogere waarde van  49 dB. De Wgh stelt dat
alleen hogere grenswaarden kunnen worden toegekend indien de gecumuleerde
geluidsbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting. Conform
het hogere waardebeleid van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht dient voor de
bepaling van de geluidluwe zijde eerst aangetoond te worden dat vanwege de
gecumuleerde geluidbelasting van alle relevante bronnen en bronsoorten er
sprake is van een geluidluwe zijde. Op basis van alle relevante wegen is er na
cumulatie op alle relevante objecten sprake van een geluidluwe zijde. Opgemerkt
dient te worden dat bij de bepaling van de geluidluwe zijde voor de 30 km/h
wegen (Zuidwende, Bongerd, nieuw aan te leggen De Heerenhof) gebruik is
gemaakt van de correctie conform artikel 110g Wgh. Uit de rekenresultaten blijkt
dat er ter plaatse van alle relevante objecten sprake is van een geluidluwe zijde.
Ten behoeve van de verlening van een hogere grenswaarde is een separate
procedure gevolgd, parallel aan de bestemmingsplanprocedure van onderhavig
plan. Tegen het voorgenomen Besluit Hogere Grenswaarde zijn geen zienswijzen
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binnengekomen. De procedure is geheel doorlopen. De uitgevoerde akoestisch
onderzoeken geven geen uitsluitsel over de karakteristieke geluidwering in het
kader van afdeling 3.1 van het Bouwbesluit. Een nader akoestisch-bouwtechnisch
onderzoek moet hierover uitsluitsel bieden. De karakteristieke geluidwering moet
daarbij ten minste gelijk zijn aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die
constructie en de gestelde eis voor het binnenniveau. Voor de geluidsbelasting
van de constructie moet uitgegaan worden van de hoogste gecumuleerde
geluidsbelasting per bronsoort. De gestelde eis voor het binnenniveau bedraagt
33 dB voor wegverkeerslawaai.

tabel 3 : verkeersgegevens 2020 (bron: Aveco de Bondt ‘Akoestisch onderzoek’)

5.5

Luchtkwaliteit

Wettelijk kader
De luchtkwaliteitseisen staan gegeven in de Wet luchtkwaliteit (Wet milieubeheer
hoofdstuk 5, titel 5.2). Als kan worden aangetoond dat aan één of een combinatie
van voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen
belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid. Deze voorwaarden zijn:

er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van de
grenswaarde;

een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de
luchtkwaliteit;

een project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de concentratie van fijn
stof en stikstofdioxide;

een project is genoemd of past binnen het NSL of een regionaal programma
van maatregelen.
Besluiten en Regelingen welke gekoppeld zijn aan de Wet luchtkwaliteit zijn
ondermeer de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 en het Besluit en de
Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen).
Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)
Deze algemene maatregel van bestuur, verder te noemen het “Besluit nibm”, geeft
aan wanneer een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit.
Dat is het geval als de toename van fijn stof of stikstofdioxide niet meer bedraagt
dan 3% van de grenswaarde (jaargemiddelde concentratie: 40 μg/m3). De
toename mag derhave maximaal 1,2 Eg/m3 bedragen.
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Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)
Deze ministeriële regeling, verder te noemen: “Regeling nibm”, geeft aan hoeveel
woningen en of kantoren kunnen gerealiseerd zonder dat de grens van 1,2 Eg/m3
voor de kritische parameter fijn stof en stikstofdioxide wordt overschreden. In het
geval van woningbouw ligt deze grens bij 1.500 woningen aan een enkele ontsluitingsweg of 3.000 woningen bij meerdere ontsluitingswegen.
Onderzoeksresultaten en conclusie
In het kader van de bestemmingsplanprocedure heeft Aveco de Bondt onderzoek
naar de luchtkwaliteit uitgevoerd voor het plangebied (memo nr. MJA/008/08.0086,
d.d. 24 juni 2008; update memo nr. MJA/008-VO02/08.0086, d.d. 23 april 2010).
De resultaten van dit onderzoek worden onderstaand in tabel 4 weergegeven.

tabel 4: rekenresultaten t.g.v. het wegverkeer 2020 (bron: Aveco de Bondt ‘onderzoek luchtkwaliteit’)

Achtergrondniveau
MNP-RIVM levert jaarlijks kaarten met generieke concentraties voor Nederland
(GCN en toekomstscenario’s) voor diverse luchtverontreinigende stoffen.
Deze kaarten zijn bedoeld voor het geven van een grootschalig beeld van de
luchtkwaliteit in Nederland. Bij modelberekeningen van de lokale luchtkwaliteit
worden deze generieke concentraties in het CAR II model gebruikt als
achtergrondconcentratie. De achtergrondconcentratie voor het jaar 2010 ter
hoogte van het plangebied voor wat betreft de kritische parameters fijn stof
(inclusief zeezoutcorrectie) en stikstofdioxide bedraagt respectievelijk 21,5 en 14,3
Eg/m3.
Luchtkwaliteit langs de Krommeweg
Van de milieudienst Zuid-Holland Zuid zijn verkeersgegevens aangeleverd voor
het jaar 2020 van de wegen in de nabijheid van het plangebied. Voor wat betreft
het plangebied zal de Krommeweg het meest maatgevend zijn voor wat betreft de
leefkwaliteit van het gebied. De heersende verkeersintensiteit is momenteel lager.
Door te rekenen met een verkeersintensiteit van het jaar 2020 wordt een worst
case benadering gevolgd.
Rekenresultaten
De berekeningen zijn uitgevoerd conform het SRM1 rekenmethode zoals
genoemd in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. De invoergegevens en
de berekeningen staan gegeven in de bijlagen.Uit de berekeningen komt naar
voren dat de luchtkwaliteit ruimschoots onder de gestelde grenswaarden uit de
Wet milieubeheer blijven van 40 Eg/m3 voor de kritische parameters fijn stof en
stikstofdioxide. Tevens wordt het aantal overschrijdingsdagen van 35 dagen voor
het 24-uurs gemiddelde van 50 Eg/m3 zoals gesteld in de Wet milieubeheer voor
de parameter fijn stof niet overschreden.
Toetsing aan het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)
Gezien de omvang van de bebouwing (circa 56 woningen) zal het bouwplan
niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit. In het kader van een

OD 205 stedenbouw onderzoek en landschap

33

gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

goede ruimtelijke onderbouwing is aandacht besteed aan de leefkwaliteit voor de
toekomstige bewoners. Uit de berekeningen komt naar voren dat de luchtverontreiniging ruimschoots onder de gestelde grenswaarden uit de Wet milieubeheer
blijven waardoor de leefkwaliteit voor de toekomstige bewoners gewaarborgd is.
Verdere toetsing aan de luchtkwaliteitseisen is dan ook niet aan de orde. De
luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan aan de
Krommeweg en de Zuidwende te Hendrik-Ido-Ambacht.
5.6

Archeologie en cultuurhistorie

Wettelijk kader
In het Europese Verdrag van Malta, ondertekend door een groot aantal
EU-landen, waaronder ook Nederland, is de veiligstelling van het (Europese)
archeologische erfgoed als doelstelling opgenomen. Dit moet met name gestalte
krijgen in het ruimtelijke ordeningsbeleid. Ter implementatie van dit Verdrag in
de Nederlandse wetgeving, is in 2007 de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden als onderdeel van de Monumentenwet.
Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) is aangegeven dat op
de gronden binnen het plangebied een middelhoge trefkans op archeologische
sporen ligt. De exacte verstoringsdiepte die in het kader van de nieuwbouw bereikt
wordt is nog onbekend, maar de minimale bodemverstoring bij de realisatie van
de nieuwbouw is te verwachten tot in de C-horizont van de bodem. Hierbij bestaat
een gerede kans dat eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord of
vernietigd worden. Dientengevolge is een bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek uitgevoerd door BAAC onderzoeks- en adviesbureau (rapport nr.
V-08.0161, d.d. mei 2008).

afbeelding 11: historische kaart 1830 met de ligging van het plangebied (bron: BAAC ‘Archeologisch
onderzoek’)
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Onderzoeksresultaten en conclusie
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek zouden binnen het plangebied
archeologische resten uit de periode Bronstijd tot en met Nieuwe tijd aanwezig
kunnen zijn. Uit het karterende booronderzoek blijkt dat de natuurlijke
omstandigheden ter plaatse van het plangebied zeer nat waren en daarmee
ongunstig voor bewoning. De top van de bodem is overal geroerd en plaatselijk
is de bodem tot op grote diepte geroerd. Er zijn geen archeologische indicatoren
aangetroffen. Op basis van de resultaten van het karterende booronderzoek kan
de archeologische verwachting bijgesteld worden naar laag.
Op basis van het ontbreken van archeologische indicatoren, bodemverstoringen tot in de C-horizont en natte natuurlijke omstandigheden wordt de
kans op het aantreffen van (intacte) archeologische resten klein geacht en wordt
archeologisch vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht.
Hoewel getracht is een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van
de gebruikte onderzoeksmethoden, kan de aanwezigheid van archeologische
sporen of resten nooit volledig worden uitgesloten in de gebieden waarvoor geen
vervolgonderzoek wordt aanbevolen. Bij bodemverstorende activiteiten dient
men daarom alert te zijn op de aanwezigheid van archeologische waarden (zoals
vondstmateriaal en grondsporen). Bij het aantreffen van deze waarden dient men
hiervan melding te maken bij de Minister (in de praktijk de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed) conform artikel 53 van de Monumentenwet 1988.
5.7

Bodem

Wettelijk kader
Een verontreinigde bodem kan zorgen voor gezondheidsproblemen en tast
de kwaliteit van het natuurlijke leefmilieu aan. Daarom is het belangrijk om bij
ruimtelijke plannen de bodemkwaliteit mee te nemen in de overwegingen. De
Wet bodembescherming (Wbb), Besluit bodemkwaliteit en de Woningwet stellen
grenzen aan de aanvaardbaarheid van verontreinigingen.
Onderzoeksresultaten en conclusie
Op het voormalige Nebiprofa-terrein was ten gevolge van de in het verleden
hier uitgevoerde bedrijfsactiviteiten sprake van bodemverontreiniging. De
bodemverontreiniging bestond uit enkele zware metalen, minerale olie en PAK
met een variërende diepte van 0 tot 2,1 meter onder maaiveld. Tevens was
in de waterpartij ten noorden en in de sloot ten zuiden van de locatie sprake
van waterbodemverontreiniging. In de periode januari-februari 2009 is deze
waterbodem- en bodemverontreiniging, conform het saneringsplan (waarmee
de Provincie Zuid-Holland heeft ingestemd bij besluit nr. PZH-2008-324427 en
besluit nr. PZH-2008-634167) verwijderd. De verontreiniging is daarbij verwijderd
tot beneden de terugsaneerwaarde uit het Besluit Uniforme Saneringen
(maximale waarde klasse wonen). Daarmee is de locatie geschikt gemaakt voor
woonbestemming.
Naar aanleiding van de sanering is een Evaluatierapport opgesteld door MWH
(projectnr. B08A0372, d.d. 7 augustus 2009). Dit evaluatieverslag is inhoudelijk
beoordeeld door de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Conclusie van deze
beoordeling is:

De verontreinigingen op beide locaties zijn conform saneringsplan gesaneerd
tot beneden de in het saneringsplan aangegeven terugsaneerwaarden;

De gemelde afwijking met betrekking tot het verwijderen van het asbest is
voor GS acceptabel;
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afbeelding 12: kaartje bodemonderzoek met deelgebieden corresponderend met verdeling afbeelding 1
(bron: Projectorganisatie De Volgerlanden)

afbeelding 13: locatie NAVOS (bron: StraGis Milieudienst Zuid Holland-Zuid)

36

OD 205 stedenbouw onderzoek en landschap

bestemmingsplan Zuidwende Noord

De niet gemelde afwijking met betrekking tot het (tijdelijk) droogleggen van
de waterbodem is gezien de sanering van de verontreiniging met minerale
olie (vlek 6) eveneens acceptabel voor GS;

Beide afwijkingen zijn beperkt en hebben geen invloed op het bereikte
saneringsresultaat. GS kan derhalve instemmen met beide afwijkingen.
Omdat de aangetroffen gehaltes beneden de terugsaneerwaarden liggen is er
geen aanleiding tot het nemen van verdere aanvullende maatregelen.


GS concludeert derhalve dat voor deelgebied (1) Nebiprofaterrein de
saneringsdoelstelling zoals gesteld in het saneringsplan is bereikt en dat, met
inachtneming van hierboven genoemde afwijkingen, gesaneerd is overeenkomstig
artikel 38 Wbb.
Voor het deelgebied langparkeren (3) wordt op basis van de onderzoeksresultaten
de locatie in milieuhygiënisch opzicht geschikt geacht voor de huidige en
toekomstige bestemming. Vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.
Op de locatie van het Avia-tankstation (2) zal binnen de kaders van onderhavig
bestemmingsplan geen ontwikkeling plaatsvinden. Op deze locatie is derhalve
geen bodemonderzoek uitgevoerd.
NAVOS
Naar aanleiding van het project NAVOS (NAzorg VOormalige Stortplaatsen),
dat in de periode 1999-2004 door de provincie Zuid-Holland is uitgevoerd werd
sinds 2005 het grondwater in het plangebied gemonitord. De NAVOS-locatie ligt
grotendeels in deelgebied (4) buurtpark (zie afbeelding 12 en 13).
In 2007 heeft bureau Nazorg van de provincie Zuid-Holland een herbeoordeling
uitgevoerd van de aanbevelingen afkomstig uit de rapportage van het
NAVOS-programma. Hieruit kwam naar voren dat:

De matig tot sterke grondwaterverontreinigingen met arseen en/of barium niet
zijn te relateren aan de aanwezigheid van de stort. Na vele jaren onderzoek
is gebleken dat de bij aanwezigheid van basisveen arseen in verhoogde
concentraties voorkomen. De verhoogde gehalten zijn van nature verhoogde
achtergrondconcentraties. Voortzetting van de monitoring waarbij uitsluitend
verhoogde arseen- en/of bariumconcentraties zijn geconstateerd wordt
derhalve als niet zinnig geacht en gestaakt.
Omdat de aangetroffen gehaltes beneden de terugsaneerwaarden liggen is er
geen aanleiding tot het nemen van verdere aanvullende maatregelen.
5.8

Ecologie

Wettelijk kader
Op 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. Doel van deze
wet is de bescherming van plant- en diersoorten. Tegelijkertijd vormt deze
wet de implementatie van Europese en internationale verplichtingen (Habitaten Vogelrichtlijn, Verdrag van Bern). De wet vervangt diverse wetten die
voorheen betrekking hadden op de bescherming van dier- en plantsoorten
(Natuurbeschermingswet, de Vogelwet, de Jachtwet en de Wet bedreigde
uitheemse diersoorten).
De Vogelrichtlijn (1979) heeft als doel alle in het wild levende vogelsoorten en
hun leefgebied binnen het grondgebied van de Europese Unie te beschermen.
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In dat kader zijn in Nederland enkele gebieden aangewezen als Speciale
Beschermingszones (Vogelrichtlijngebieden).
De Habitatrichtlijn (1992) heeft als doel het behoud van de totale biologische
diversiteit van natuurlijke en halfnatuurlijke habitats en wilde flora en fauna
(behalve vogels) op het grondgebied van de Europese Unie. In dat kader is in
Nederland een aantal gebieden aangeduid als Speciale Beschermingszones
(Habitatrichtlijngebieden). Het plangebied valt buiten de aangewezen
Habitatrichtlijngebieden, maar raakt aan de Ecologische Verbindingszone nr.
70. De aanwezige groene en blauwe elementen in het plangebied kunnen een
bijdrage leveren aan de kwaliteit van deze zone. Door deze elementen op een
goede wijze op te nemen en te behouden in het stedenbouwkundig plan voor de
locatie, krijgt de zone meer ruimte en ontstaat een secundaire verbinding of zelfs
verbreding van de zone. In het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp is hieraan
invulling gegeven door het opwaarderen van het wijkparkje en het vergroten van
het oppervlaktewater.
Onderzoeksresultaten
Ten behoeve van de ontwikkelingen die in het bestemmingsplan Zuidwende
Noord mogelijk worden gemaakt is een verkennend onderzoek uitgevoerd. Dit
onderzoek van Aveco de Bondt in samenwerking met bSR ecologisch advies
(‘Quick scan Neprofa-Aviaterrein Hendrik Ido Ambacht’ , projectnr. 0409, d.d. 16
oktober 2009) heeft zich gericht op de aanwezige, middels Flora- en faunawet
beschermde natuurwaarden in het plangebied en de eventuele te verwachten
effecten op beschermde soorten.
Het projectgebied is onderzocht op de potenties, waarde en/of het (verwachte)
voorkomen en gebruik van beschermde planten- en diersoorten. Het gaat
hierbij om soorten van tabel 2 (beschermde soorten), tabel 3 (strikt beschermde
soorten), vogelsoorten met een vaste rust- en verblijfplaats en soorten vermeld
in bijlage IV van de Habitatrichtlijn (volgens de Flora- en faunawet). De soorten
opgenomen in deze tabellen mogen onder andere niet worden verstoord,
verontrust of vernietigd bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor soorten opgenomen
in tabel 1 geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling wanneer men de
zorgplicht in acht neemt. De zorgplicht (artikel 2 van de Flora- en faunawet) is een
algemeen geldende fatsoenseis ten aanzien van de omgang met flora en fauna.
Gedurende deze quick scan is extra aandacht uitgegaan naar:

Het meest noordelijke deel met bebouwing, gelegen langs de Krommeweg.

Gaten, nissen en gleuven in bomen. Dit ten behoeve van vogels en
vleermuizen.

De aanwezigheid van hogere opgaande lijnvormige elementen. Hierlangs
kunnen vleermuizen foerageren.

Het voorkomen van vissen, amfibieën en reptielen zijn onderzocht op basis
van het huidige habitat.
Algemeen
In deelgebied (2) ter plaatse van het Avia-tankstation zijn geen beschermde
(vogel)soorten aangetroffen.
Zoogdieren
Er zijn diverse geschikte plekken en situaties aangetroffen voor zowel
boomminnende als gebouwminnende soorten. Soorten die verwacht worden in
het projectgebied zijn Laatvlieger (Eptesicus serotinus), Gewone dwergvleermuis
(Pipistrellus pipistrellus), Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) en wellicht

38

OD 205 stedenbouw onderzoek en landschap

bestemmingsplan Zuidwende Noord

de Rosse vleermuis (Nyctalus noctula). Bovengenoemde soorten kunnen in
het projectgebied hun vaste rust- en verblijfplaats hebben en/of foerageren.
Aanbevolen werd om een onderzoek te doen naar het voorkomen van
vleermuizen, door middel van een voor- en najaarsonderzoek. Dit vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden in juni, augustus en september 2010. De resultaten
van dit onderzoek zijn weergegeven in de notitie ‘Flora- & faunawetonderzoek
Zuidwende-Noord’ (bSR ecologisch advies, projectnr. 0599, d.d. 28 september
2010).
Drie soorten vleermuizen gebruiken het projectgebied als leefgebied.
Foeragerende dieren zijn voornamelijk waargenomen in de beschutting van
bomen en struiken. Boven de watergang die in het centrum van het gebied van
noord naar zuid loopt, bevindt zich een vaste vliegroute. Vleermuizen gebruiken
dit lijnvormige element om zich te verplaatsen van verblijf- naar foerageerplaats.
Wanneer op de plaats waar deze vaste vliegroute loopt bomen worden gekapt of
andere (tijdelijke dan wel permanent) verstorende werkzaamheden plaatsvinden
moet hiervoor een ontheffing worden aangevraagd. Wanneer activiteiten op het
braakliggende terrein ten oosten van het water zich beperken tot bouwwerkzaamheden overdag en de watergang gedurende avond en nacht niet in fel licht
komt te staan, hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd voor het verstoren
van een vaste vliegroute van de gewone dwergvleermuis. Een ontheffingsaanvraag is dan alleen nodig wanneer er bomen gekapt worden langs de
westkant van het water.
Reptielen en amfibieën
Mogelijk komen er tabel 1-soorten voor in het projectgebied. Andere beschermde
soorten worden niet verwacht. Gedurende de werkzaamheden aan de
watergangen dient de uitvoerder de zorgplicht zoals benoemd in de Flora- en
faunawet in acht te nemen.
Vissen
Beschermde vissoorten worden niet verwacht in het projectgebied. Gedurende
de werkzaamheden aan de watergangen dient de uitvoerder de zorgplicht
zoals benoemd in de Flora- en faunawet in acht te nemen. In het kader van
het ecologisch vervolgonderzoek (zie onder ‘zoogdieren’) is in augustus 2010
tevens een visbemonstering uitgevoerd. Hierbij zijn geen beschermde vissoorten
aangetroffen.
Vogels
In het gebied is tijdens de Quick scan de Sperwer als broedvogel aangetroffen.
Eveneens is niet uitgesloten dat andere vogelsoorten met een vaste rust- en
verblijfplaats voorkomen en/of gebruik maken van het gebied. Met name
wordt gedacht aan Grote bonte specht, Bosuil en Ransuil. Nader onderzoek
was derhalve gewenst om het voorkomen van andere jaarrond beschermde
vogelsoorten vast te stellen. Dit vervolgonderzoek is uitgevoerd in mei en juni
2010 (‘Flora- & faunawetonderzoek Zuidwende-Noord’, bSR ecologisch advies,
projectnr. 0599, d.d. 28 september 2010). Uit het veldonderzoek is gebleken
dat zich binnen het projectgebied een territorium van de sperwer bevindt. Het
sperwerterritorium dat is aangetroffen behoort tot de vaste rust- en verblijfplaats
van een jong mannetje en een adult vrouwtje. Waarschijnlijk is een broedpoging
ondernomen dat in een vroeg stadium is mislukt. Op basis van dit gegeven en het
tijdens de Quick scan in 2009 aangetroffen sperwernest, wordt aanbevolen om
voor de sperwer een ontheffing van de Flora- en faunawet aan te vragen wanneer
men van plan is om bomen te gaan kappen. Vaste rust- en verblijfplaatsen
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van andere jaarrond beschermde vogelsoorten zijn niet gevonden. Van (bouw)
activiteiten aan de oostkant van het onderzochte gebied wordt niet verwacht
dat deze van significant negatief effect zijn op het voorkomen van de Sperwer.
Derhalve hoeft daarvoor geen ontheffing te worden aangevraagd.
Doordat voor diverse vogelsoorten het projectgebied van grote waarde is, zullen
mogelijk compenserende maatregelen getroffen moeten worden. Ten opzichte van
de (directe) omgeving is het projectgebied erg ‘groen’ met veel (hoog) opgaande
beplanting en heerst er voldoende rust. Het plangebied raakt aan Ecologische
Verbindingszone nr. 70, maar maakt hier geen deel van uit.
Conclusies

Geconcludeerd wordt dat voor vleermuizen een ontheffingsaanvraag van de
Flora- en faunawet alleen nodig is wanneer er bomen gekapt worden langs
de westkant van het water.

Aanbevolen wordt om voor de sperwer een ontheffing van de Flora- en
faunawet aan te vragen wanneer er bomen gekapt worden in het plangebied.

Mogelijk zijn compenserende maatregelen verplicht vanwege de ligging van
het gebied en eventuele regelgeving vanuit de provincie.

In deelgebied (2), het terrein van het Avia-tankstation, zijn geen beschermde
soorten gevonden.
5.9

Water

Wettelijk kader
Europese Kaderrichtlijn Water (2000)
De Kaderrichtlijn Water (KRW) is sinds 2000 van kracht en schrijft voor dat in 2015,
doch uiterlijk in 2027, alle waterlichamen een ‘goede ecologische toestand’ (GET),
en voor sterk veranderde/kunstmatige wateren een ‘goed ecologisch potentieel’
(GEP) moeten hebben bereikt. Tevens moet de chemische toestand voor alle
waterlichamen (natuurlijk en kunstmatig) goed zijn.
Binnen de regio Zuid-Holland Zuid heeft het Waterschap Hollandse Delta
als waterautoriteit de verantwoordelijkheid om het gebiedsproces voor de
doorwerking van de Kaderrichtlijn Water te trekken. Het waterschap heeft hiertoe
inmiddels in samenwerking met onder ander de gemeenten een aanzet gemaakt
tot de uitwerking van conceptrapporten op basis waarvan uitgewerkt wordt welke
doelen en welke maatregelen nodig zijn. De bestuurlijke besluitvorming zal nog
plaatsvinden, zowel binnen het waterschap als bij de andere betrokken overheidspartijen.
Nationaal Waterplan 2010
Het Nationaal Waterplan 2010 is de opvolger van de Vierde Nota
Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande Nota’s Waterhuishouding.
Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van het wetsvoorstel Waterwet.
Het Nationaal Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid.
Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor
de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. Belangrijke onderdelen
van het Nationaal Waterplan zijn het nieuwe beleid op het gebied van waterveiligheid, het beleid voor het IJsselmeergebied, het Noordzeebeleid en de
Stroomgebiedbeheerplannen op grond van de KRW. Tevens bevat het Nationaal
Waterplan een eerste beleidsmatige uitwerking van de kabinetsreactie op het
advies van de Deltacommissie.
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Waterwet
De Waterwet is op 22 december 2009 in werking getreden. Deze wet heeft negen
waterrelevante wetten samengevoegd (de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater,
Wet Verontreiniging Zeewater, Grondwaterwet, Wet Droogmakerijen en Indijkingen,
Wet op de Waterkering, Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken, Wrakkenwet
en Waterstaatswet). Daarnaast wordt de regeling waterbodems uit de Wet
Bodembescherming opgenomen in de nieuwe Waterwet. Het wetsvoorstel
regelt niet alles. Bepaalde onderwerpen dienen nader uitgewerkt te worden
in onderliggende regelgeving: het Waterbesluit (algemene maatregel van
bestuur), de Waterregeling (een ministeriële regeling) of in de verordeningen van
waterschappen en provincies.
Provinciaal Waterplan 2010-2015
In het op 1 januari 2010 in werking getreden Provinciaal Waterplan 2010-2015 zijn
de opgaven van de Europese Kaderrichtlijn Water, het Nationaal Bestuursakkoord
Water en het Nationale waterplan vertaald naar strategische doelstellingen op een
aantal gebieden voor Zuid-Holland, waaronder de effecten van klimaatverandering
en de druk op de beschikbare ruimte. Bescherming tegen overstromingen blijft
onverminderd belangrijk en wordt zelfs gecompliceerder door de zeespiegelstijging en bodemdaling. De toenemende vraag naar kwalitatief hoogwaardig
zoet water en conflicterende belangen van watergebruikers maken de verdeling
van zoet water tot een heus maatschappelijk vraagstuk. De chemische en
ecologische toestand van grond- en oppervlaktewater moet verbeterd worden.
Het watersysteem vereist aanpassingen om deze effecten de baas te blijven. Het
Provinciaal Waterplan beschrijft op hoofdlijnen wat de provincie in de periode tot
2015 samen met haar waterpartners op deze gebieden wil bereiken.
Waterbeheerplan 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 watertaken van het waterschap: waterkwantiteit (hoeveelheid),
waterkwaliteit, waterkering (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.
In het waterbeheerplan zijn ook de doelstellingen en maatregelen verankerd
om te kunnen voldoen aan de verplichtingen van de Kaderrichtlijn Water. Het
Waterbeheerplan 2009-2015 is op 26 november 2009 vastgesteld door de
Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta en wordt vanaf die
datum als beleidsplan gehanteerd. Het plan is ook een waterplan in de zin van
de Waterwet, die op 22 december 2009 formeel van kracht is geworden. Het
waterbeheerplan is ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van de provincie
Zuid-Holland gezonden.
Watersysteem
Voor het peilvak waarin onderhavig plangebied is gelegen wordt een peil
aangehouden van N.A.P. -2,45 m. Het gebied wordt van water voorzien vanuit de
inlaat Hooge Kade en via een ander peilvak vanuit de stuwen ter plaatse van de
Admiraal de Ruyterlaan. De afvoer van het gebied bindt plaats door de stuw ter
hoogte van de Reeweg naar een ander peilvlak en het gemaal de Hooge Nesse.
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Grondwater
De gemeentelijke taken ten aanzien van het grondwater vormen een zorgplicht
(inspanningsverplichting) voor het treffen van doelmatige maatregelen bij
structureel grondwateroverlast in bestaande gebieden. In het gemeentelijke
rioleringplan van Hendrik-Ido-Ambacht voor 2009-2013 en in de Grondwaternotitie
2010 is deze zorgplicht verder uitgewerkt. In 2011 zal een inventarisatie
plaatsvinden van de reeds aanwezige drainagesystemen binnen de gemeente.
Daarnaast zijn voor de naaste toekomst de volgende ontwikkelingen voorzien:

beheer drainagesystemen
Periodiek zullen controles van het drainagesystemen plaatsvinden. Op basis
van de geconstateerde bevindingen zal het doorspuiten van systemen
(teneinde de goede werking te waarborgen) een onderdeel zijn van het
jaarlijkse rioolreinigingsprogramma.

beheer grondwatermeetnet
Om een goed inzicht te krijgen in de grondwaterstand zal het meten van de
waterstand in de peilbuizen elke twee weken gebeuren. Elke vijf jaar zullen
alle peilbuizen behorende bij het grondwatermeetnet worden ingemeten ten
opzichte van het NAP.

grondwaterloket
Er wordt een grondwaterloket ingericht. Inwoners kunnen hier hun meldingen
en vragen vragen/opmerkingen met betrekking tot grondwater digitaal
indienen. Daarnaast blijft het mogelijk dat inwoners telefonisch gebruik
maken van het gemeentelijke Meldpunt Openbare Ruimte.
Watertoets
Het waterschap stelt als eis bij de ontwikkeling in onderhavig plangebied dat
het aantal vierkante meters oppervlaktewater gelijk blijft. Daarnaast moet bij een
uitbreiding van het bestaande verharde oppervlak van daken en wegen e.d.
deze uitbreiding in het oppervlaktewater gecompenseerd worden. Hiervoor geldt
dat 10% van de toename in het verharde oppervlak als extra vierkante meters
oppervlaktewater moet worden aangelegd. Ten behoeve van de berekening
van het verhard oppervlak wordt, in overleg met het waterschap, gerekend met
de oorspronkelijke situatie, ten tijde van het nog in bedrijf zijn van Nebiprofa.
In onderstaande tabel zijn de bestaande situatie en de toekomstige situatie ter
plaatse van de nieuw te ontwikkelen grondgebonden woningen vergeleken.
Type verhard oppervlak
Verharding Nebiprofa-terrein
Ontsluitingsweg Nebiprofa
Langparkeerplaats
Straten inclusief parkeren
Woonbebouwing
Tuinverharding
(50%tuinoppervlak)
Totaal verhard oppervlak

Oorspronkelijke
situatie (m2)
7.660
350
2.600

Toekomstige
situatie (m2)

4.250
3.750
3.410
10.610

11.410

tabel 5: berekening verhard oppervlak

In de toekomstige situatie neemt het verhard oppervlak met 800 m2 toe. Binnen de
planontwikkeling dient dus, gezien de stelregel van het waterschap dat 10% van
de toename van verhard oppervlak in oppervlaktewater gecompenseerd dient te
worden, 80 m2 aan extra oppervlaktewater aangelegd te worden.
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In het stedenbouwkundig plan wordt voorzien in een groter wateroppervlak en zal
het water prominenter in het gebied komen te liggen. Het oppervlak wordt met
106 m2 vergroot (oorspronkelijk: 3.922 m2; toekomstig 4.028 m2), waardoor de
toename van het verhard oppervlak ruimschoots gecompenseerd wordt.
Bij de uitvoering zal bij het dempen en (ver-)graven van watergangen rekening
gehouden moeten worden met de bepalingen uit de Keur van het Waterschap
Hollandse Delta. Voor het dempen en het graven van water is namelijk een
vergunning op grond van deze Keur nodig. Alvorens tot demping wordt
overgegaan zal er eerst water gegraven moeten worden. Voorwaarde aan nieuw
water is dat dit niet mag leiden tot verslechtering van de waterkwaliteit.
Conclusie
De benodigde compensatie van waterberging door toename van verhard
oppervlak binnen het plangebied wordt in het bestaande oppervlaktewatersysteem gerealiseerd.
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6.

SOCIALE VEILIGHEID, LEEFBAARHEID EN DUURZAAM BOUWEN

6.1
Kwaliteitseisen nieuwbouwwoningen Drechtsteden (2005)
In de Drechtsteden wordt op diverse locaties een groot aantal nieuwe woningen
gebouwd. De Drechtstedengemeenten willen dat bij de realisatie van deze
nieuwe woonwijken rekening wordt gehouden met diverse kwaliteitsaspecten.
Twee daarvan zijn veiligheid en aanpasbaar bouwen. Met betrekking tot de
veiligheid is gekozen voor het ‘Politiekeurmerk Veilig Wonen’. Om zoveel
mogelijk woningen ‘aanpasbaar’ te kunnen bouwen is dit pakket ‘Kwaliteitseisen
Nieuwbouwwoningen’ opgesteld waarin tevens de eisen van het Politiekeurmerk
zijn opgenomen. Hendrik-Ido-Ambacht hanteert dit pakket als uitgangspunt bij
alle nieuwe woningbouwprojecten als uitvoering van één van de afspraken uit het
Kwaliteitshandvest Wonen Drechtsteden (2001). Ze wil daarmee de kwaliteit van
de nieuwbouwwoningen en de omgeving ervan in de gemeente verhogen door de
toegankelijkheid, veiligheid en aanpasbaarheid te vergroten.
Voor aanpasbaar bouwen wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij een groot
aantal eisen uit voornamelijk het Handboek voor Toegankelijkheid, het voormalige
Seniorenlabel en de Kwaliteitswijzer van de VAC’s alsmede onderwerpen uit
de kwaliteitsaanbevelingen Gezond Bouwen en Wonen van de GGD. T.a.v. de
veiligheid is gekozen voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
Aanvullende eisen ouderenwoningen
Opgenomen zijn de eisen die voor alle woningen gelden en aanvullende eisen
die alleen van toepassing zijn als het specifieke huisvesting voor ouderen betreft.
In deze kwaliteitseisen is niet het volledig voormalig Seniorenlabel opgenomen.
Gekozen is voor de basiseisen en het grootste gedeelte van de aanbevelingen.
Als aan de basiseisen is voldaan mag gesproken worden van een ‘levensloopbestendige woning’. Als daarnaast ook nog aan de aanvullende eisen is voldaan
mag gesproken worden van een ‘specifieke ouderenwoning’.
Politiekeurmerk Veilig Wonen
Uitgangspunt is dat Zuidwende Noord gerealiseerd wordt conform de eisen
van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Hiertoe dienen zowel de woningen als de
woonomgeving te voldoen aan de eisen van dit keurmerk. Deze eisen zijn te
vinden in het handboek ‘Politiekeurmerk Veilig Wonen’.
Woonomgeving
Voor de woonomgeving worden als uitgangspunten aangehouden de ‘ASVV’
en het ‘Handboek verkeersvoorzieningen voor mensen met een handicap’
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In dit pakket zijn alleen een paar
algemene eisen opgenomen en enige eisen die verder gaan dan genoemde
uitgangspunten.
6.2
Duurzaam bouwen
Op 22 april 2010 heeft het Drechtstedenbestuur besloten om ten behoeve van
de kwaliteit van de nieuwbouw gebruik te maken van de Gemeentelijke Praktijk
Richtlijn Gebouw’. Dit in opvolging van het tot nu toe gevoerde beleid voor
Kwaliteit en Duurzaam Bouwen. Het ‘GPR Gebouw systeem’ werkt door middel
van het toekennen van punten op een vijftal thema’s: milieu, energie, gezondheid,
gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Het streven is er op gericht om te komen tot
zodanige afspraken met de betrokken ontwikkelaars en corporaties dat toetsing
door de gemeente nauwelijks nodig zal zijn terwijl kwaliteit en duurzaamheid van
de nieuwbouw voldoende gewaarborgd zijn
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In het kader van de gesloten exploitatieovereenkomst tussen ontwikkelaar en
gemeente zijn tevens afspraken gemaakt in het kader van duurzaam bouwen.
Voor deze woningen geldt dat deze qua gebruik van bouwmaterialen dienen te
voldoen aan de Regionale Milieuchecklist Nieuwbouwwoningen 2005.
Naast de checklist Nieuwbouwwoningen is er ook een handleiding Duurzaam
Onderhoud. Deze handleiding dient te worden afgestemd op de geleverde
woning en bij de oplevering van de woning, door de ontwikkelaar of de bouwer,
aan de bewoners ter beschikking te worden gesteld.
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7.

ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

Op 1 juli 2008 is de ‘nieuwe’ Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. In
afdeling 6.4 van deze wet worden regels gegeven over het verhalen van kosten
van de grondexploitatie, het bepalen van de fasering van realisering van het
bestemmingsplan en het stellen van eisen en regels met betrekking tot de
uitvoering van openbare werken en werkzaamheden. De Grondexploitatiewet
(afdeling 6.4 Wet ruimtelijke ordening) gaat er van uit dat bij het bestemmingsplan
een exploitatieplan moet worden vastgesteld tenzij het kostenverhaal anderszins
verzekerd is.
Ten behoeve van het project Zuidwende Noord is een exploitatie- en realisatieovereenkomst gesloten tussen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en
grondeigenaar V.O.F. Arta Vastgoed, waarin de financiële aspecten van de
planontwikkeling zijn vastgelegd. Kostenverhaal is voor wat betreft deze gronden
daardoor anderszins verzekerd. Het vaststellen van een exploitatieplan met dit
bestemmingsplan is daarom niet noodzakelijk.
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8.

MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID

8.1
Overleg ex artikel 3.1.1 Bro
In het kader van het wettelijk verplichte overleg op grond van artikel 3.1.1 van
het Besluit ruimtelijke ordening is het voorontwerp bestemmingsplan Zuidwende
Noord, gelijktijdig met de periode van inspraak, in september/oktober 2010
voorgelegd aan de volgende instanties:

VROM inspectie, regio Zuid-west

Provincie Zuid-Holland

Ministerie van Economische Zaken, Programma Zuidvleugel/Randstad

N.V. Nederlandse Gasunie

Waterschap Hollandse Delta

Oasen

TenneT TSO B.V.

Eneco Energie Infra Services BV

Arriva

KPN Telecom

Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten

Prorail Infraprojecten

Kamer van Koophandel

Politie, Regio Zuid Holland Zuid

Voorlichting en Adviescommissie voor de Woningbouw
Van een aantal instanties is geen reactie ontvangen. Er zijn drie instanties (VROM
Inspectie, Gasunie, TenneT) die hebben bericht dat het plan geen aanleiding geeft
tot het maken van opmerkingen. Een viertal instanties (Provincie Zuid- Holland,
Waterschap Hollandse Delta, Oasen, Kamer van Koophandel) heeft opmerkingen
gemaakt, die zijn onderstaand samengevat en van antwoord voorzien.
8.1.1 Provincie Zuid-Holland
De resultaten van het onderzoek naar het groepsrisico vanwege Kijfhoek en
de gasleiding en de eventuele groepsrisicoverantwoording zijn niet in het plan
opgenomen. Het plan houdt op deze punten onvoldoende rekening met het
provinciaal belang.
Beantwoording:
Het onderzoek naar Externe Veiligheid is inmiddels afgerond. Vervolgens heeft de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (de regionale brandweer) haar advies gegeven.
Dit advies is ambtelijk besproken met de provincie. De gezamenlijke conclusie is
dat het aspect externe veiligheid geen belemmering vormt voor de voorgenomen
ontwikkeling.
Conclusie:
In de toelichting zal de paragraaf met betrekking tot het aspect Externe Veiligheid
worden opgenomen.
8.1.2 Waterschap Hollandse Delta
Het Waterschap wijst op het feit dat het provinciale beleid water is vastgelegd
in het Provinciaal Waterplan 2010-2015. Het peilgebied waarbinnen dit
bestemmingsplan valt heeft een peil van NAP -2,45 m. Voor het dempen en het
graven van water is een vergunning op grond van de Keur van het waterschap
nodig. Alvorens tot demping wordt overgegaan zal er eerst water gegraven
moeten worden. Voorwaarde aan nieuw water is dat dit niet mag leiden tot
verslechtering van de waterkwaliteit. Een deel van het huidige water wordt
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wegbestemd. Graag ziet het Waterschap dit water binnen de bestemmingsomschrijving van Wonen alsnog bestemd.
Beantwoording en conclusie:
De opmerkingen van het Waterschap zullen worden verwerkt in toelichting
(waterparagraaf) en regels.
8.1.3 Oasen
Oasen heeft geconstateerd dat er verontreiniging is geweest en is gesaneerd en
wil graag duidelijkheid over mogelijke risico’s voor aanleg en beheer van drinkwaterleidingen.
Beantwoording:
De gehele verontreiniging is bij de sanering verwijderd en er is geen restverontreiniging achtergebleven. De publiekrechtelijke beperkingen (met betrekking tot
bodem) zijn opgeheven. Daarmee kan worden geconcludeerd dat er in de huidige
situatie geen risico’s zijn voor wat betreft de aanleg en beheer van drinkwaterleidingen.
Conclusie:
De reactie leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.
8.1.4 Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel (KvK) wijst er op dat het eenzijdig wegbestemmen
van de langparkeerplaats zonder een nieuwe elders te realiseren ongewenst
is. Daarnaast zou de KvK graag zien dat kleinschalige bedrijvigheid aan huis
rechtstreeks wordt toegestaan (in plaats van middels een ontheffing).
Beantwoording:
Zoals in de toelichting wordt vermeld kan het vrachtwagenparkeerterrein pas
worden verwijderd als er elders een alternatieve locatie voor is aangewezen. In het
kader van de exploitatie- en realisatieovereenkomst zijn hierover afspraken gemaakt
tussen de gemeente en de grondeigenaar.
Bedrijvigheid aan huis is conform gemeentelijk beleid niet met recht maar middels
een afwijkingsmogelijkheid middels een omgevingsvergunning opgenomen, om
per situatie de mogelijkheden af te wegen.
Conclusie
De reactie leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.
8.2
Resultaten inspraak
Op 1 september 2010 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht bekend gemaakt dat het voorontwerpbestemmingsplan
Zuidwende Noord (grond van de gemeentelijke inspraakverordening) beschikbaar
gesteld werd voor de inspraak. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft per 2
september 2010 gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage
gelegen in het informatiecentrum van het gemeentehuis in Hendrik-Ido-Ambacht
en de bibliotheek aan de Hoge Kade te Hendrik-Ido-Ambacht. Het plan was ook
in te zien op de gemeentelijke website en op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl.
Omwonenden zijn persoonlijk schriftelijk geïnformeerd omtrent de mogelijkheid
tot inspraak. Daarnaast is één week voor de inspraakavond nog een artikel
gepubliceerd in ‘De Kombinatie’. Op donderdag 30 september heeft in de
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raadszaal van het gemeentehuis een inspraakavond plaatsgevonden waar
een ieder in de gelegenheid werd gesteld mondeling een reactie naar voren te
brengen. Bij deze inspraakavond waren circa 40 personen aanwezig. Een verslag
van de inspraakavond is toegevoegd als bijlage bij de toelichting.
Er zijn gedurende de periode van inspraak 34 schriftelijke en 24 mondelinge
reacties ingediend. 22 mensen hebben zowel schriftelijk als mondeling
gereageerd. De samenvatting en beantwoording van de inspraakreacties
zijn onderstaand weergegeven. De reacties richten zich nagenoeg alle op de
mogelijkheid tot het realiseren van een appartementencomplex ter plaatse van
het Avia-terrein, middels de in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid.
Deze reacties zullen onderstaand, vanwege de grotendeels overeenkomstige
inhoudelijke gronden, onder één noemer worden samengevat en van een
antwoord worden voorzien (zie 8.2.1).
Daarnaast is een inspraakreactie binnengekomen van Hoogesteger
Projectmanagement & Advies te Dordrecht namens een cliënt, welke zich richt op
een ander vraagstuk. Deze reactie zal separaat worden samengevat en van een
antwoord voorzien (zie 8.2.2).
8.2.1 Samenvatting inspraakreacties
De inspraakreacties hebben uitsluitend betrekking op het gebied aan de
achterzijde van de huidige bebouwing aan de Silverkamp nummer 2 tot en met
Silverkamp nummer 40. Reclamanten ageren tegen de voorgestelde bouwhoogte
van de appartementen vanuit het oogpunt van verminderde zonlichttoetreding,
aantasting van de privacy en belemmering van het uitzicht. Daarnaast zijn er
zorgen omtrent aantasting van het ‘gesloten’ karakter van het achtergebied van
genoemde woningen, mede vanwege de situering van parkeerplaatsen tegen de
achtertuinen van de bestaande woningen, en omtrent mogelijke geluids-, stanken lichthinder door de realisatie van de nieuwbouw. Op basis van genoemde
aspecten verwachten reclamanten een waardevermindering van hun woningen.
Hiervoor, alsmede voor eventueel optredende schade naar aanleiding van
bouwwerkzaamheden, zullen reclamanten de gemeente aansprakelijk stellen en
verzoeken om compensatie dan wel schadeloosstelling.
Daarnaast wordt door meerdere reclamanten aangegeven dat conform
de stedenbouwkundige visie de appartementen als ‘toegangspoort’ tot de
Volgerlanden dienen te fungeren. In dit licht zou een locatie nabij de kruising
Zuidwende-Krommeweg een betere optie zijn. Diverse reclamanten zijn bereid
mee te denken over een alternatieve oplossing voor de locatie of vormgeving van
de appartementen.
Vraagtekens zijn er ook bij de financiële haalbaarheid van de appartementen,
tegen het licht van de huidige woningmarkt. Reclamanten verzoeken de gemeente
onderzoek te doen naar deze financiële haalbaarheid.
Tot slot zijn er diverse reclamanten die verwijzen naar bestaande afspraken met
de gemeente omtrent aankoop door reclamanten van een stuk grond van circa
3 meter, grenzend aan de tuinen van reclamanten. Reclamanten verzoeken de
gemeente het bestemmingsplan dusdanig in te richten dat de eerder gedane
toezeggingen nagekomen kunnen worden.
Beantwoording:
Gezien de maatschappelijke weerstand tegen de opgenomen wijzigings-
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bevoegdheid ten behoeve van realisatie van appartementen ter plaatse van
het huidige Avia-terrein, is na rijp beraad en na heroverweging van betrokken
aspecten besloten de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan te halen.
Gezien het feit dat zowel de ontwikkelaar als de gemeente geen snelle realisatie
van appartementen op deze locatie voor ogen heeft, ontbreekt de dringende
noodzaak om de mogelijkheid tot realisatie van appartementen in onderhavig
bestemmingsplan op te nemen. Hiermee vervallen de gronden waartegen de
inspraakreacties van reclamanten gericht zijn.
Ten aanzien van de eventuele verkoop van gronden grenzend aan de tuinen
van reclamanten kan worden opgemerkt dat, gezien de onduidelijkheid over de
precieze invulling en termijn van ontwikkeling van het Avia-terrein, deze vraag in het
kader van dit bestemmingsplan niet langer aan de orde is.
Conclusie:
De ingediende inspraakreacties leiden tot aanpassing van het bestemmingsplan.
De wijzigingsbevoegdheid naar ‘Wonen’, ‘Groen’ en ‘Water’ ter plaatse van het
Avia-terrein wordt uit het bestemmingsplan gehaald.
8.2.2 Inspraakreactie Hoogesteger
Hoogesteger Projectmanagement & Advies merkt namens haar cliënt
(hierna: reclamant) op, dat toen in juni 2003 door de gemeente een perceel
tuinbouwgrond met opstallen aan de Zuidwende van reclamant werd opgekocht,
in de koop- en leveringsovereenkomst een inspanningsverplichting voor de
gemeente was opgenomen om bij toekomstige planontwikkeling zoveel als
mogelijk rekening te houden met de wens van reclamant om op de in zijn
eigendom blijvende gronden twee woningen te bouwen. Reclamant vraagt zich af
waarom de gronden waarover de inspanningsverplichting is opgenomen niet in dit
bestemmingsplan zijn opgenomen. Ook is inspreker niet schriftelijk geïnformeerd
over de voorgenomen bestemmingsplanwijziging(en). Reclamant geeft aan
dat het niet opnemen van zijn gronden in dit bestemmingsplan of het voorontwerpbestemmingsplan ‘Krommeweg-De Sandeling’ aanleiding heeft gegeven
de gemeente met het oog op de inspanningsverplichting formeel in gebreke te
stellen.
Beantwoording:
Voor het gebied waarin de betreffende locatie is gelegen, de zogeheten Driehoek,
moeten door de gemeente nog keuzes worden gemaakt ten aanzien van het
programma en de stedenbouwkundige uitwerking. Op korte termijn zal met
reclamant afstemming plaatsvinden over het te volgen vervolgtraject.
Conclusie:
De inspraakreactie leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.
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OVERZICHT BIJLAGEN
Bijlage 1

Externe veiligheid - Verantwoording PR en GR
a. ‘Briefrapport resultaten PR en GR berekening Gasunie’ en 		
‘Risicoberekening gastransportleiding A-555-KR-19 t/m 129’
(KEMA, rapport nr. 66912927-GSC 10-51044, d.d. 25 juni 2010);
b. ‘Risicoanalyse goederenemplacement Kijfhoek voor het plan
Zuidwende Noord’ (SAVE, projectnr. 231491 100568-HB42, d.d. 1
juli 2010)

Bijlage 2

Akoestische onderzoeken
a. ‘Akoestisch onderzoek Neprofa-Aviaterrein te Hendrik Ido 		
Ambacht’ (Aveco de Bondt, ref. MJA/030/08.0086, d.d. 3 juli
2008);
b. ‘Akoestisch onderzoek Bepaling geluidbelasting Invulling terrein
Zuidwende’ (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, zaaknr. 71493,
d.d. 7 februari 2011)

Bijlage 3

Luchtkwaliteitsonderzoek
a. ‘Memo luchtkwaliteit Neprofa-Aviaterrein te Hendrik Ido Ambacht’
(Aveco de Bondt, projectnr. 08.0086, d.d. 24 juli 2008);
b. ‘Memo luchtkwaliteit Nebiprofa-Aviaterrein te Hendrik Ido 		
Ambacht’ (Aveco de Bondt, kenmerk MJA/008-V02/08.0086, d.d.
23 april 2010)

Bijlage 4

Archeologisch onderzoek
‘Hendrik-Ido-Ambacht; Plangebied Nebiprofaterrein;
Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (karterende
fase)’ (BAAC, rapport V-08.0161, d.d. mei 2008)

Bijlage 5

Bodemsanering
‘Beschikking Krommeweg 10 (waterbodem) en Krommeweg 10’
(Provincie Zuid Holland, kenmerk PZH-2010-152563610, d.d. 20
januari 2010)

Bijlage 6

Flora- en fauna onderzoeken
a. ‘Quick scan Neprofa-Aviaterrein Hendrik Ido Ambacht’ (bSR
ecologisch advies, project 0409, d.d. 16 oktober 2008);
b. ‘Notitie Flora- en faunawetonderzoek Zuidwende-Noord’ (bSR,
project 0599, d.d. 28 september 2010)

Bijlage 7

Verslag inspraakavond
‘Verslag inspraakavond voorontwerpbestemmingsplan
Zuidwende-Noord’ (d.d 30 september 2010)
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