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Bestemmingsplan ‘Hoogstad’
onherroepelijk, Vlaardingen

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen maken bekend dat het bestemmingsplan Hoogstad
onherroepelijk is geworden.
Het plangebied van het bestemmingsplan Hoogstad wordt globaal als volgt begrensd:
• aan de noordzijde door de rijksweg A20;
• aan de oostzijde door de Vlaardingse Vaart;
• aan de zuidzijde door de Westlandseweg;
• aan de westzijde door een strook langs de Marathonweg.
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 26 januari 2012 gewijzigd vastgesteld. Tijdens de
terinzagelegging van het vaststellingsbesluit is er beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift is op 6 november 2012 in een zitting bij de Raad
van State behandeld. Op 9 januari 2013 is het beroep door de Raad van State gegrond verklaard.
Hierbij is het vaststellingsbesluit voor wat betreft artikel 7 lid 7.3 van de regels vernietigd. Het
bestemmingsplan (minus het vernietigde artikel) is per die datum onherroepelijk geworden.
Het bestemmingsplan is in te zien bij de Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling op het
Stadskantoor aan de Industrieweg 9 te Vlaardingen (maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren van 9.00
– 16.00 uur). Tevens zijn de stukken in te zien op en te downloaden van de gemeentelijke website
(www.vlaardingen.nl). Het digitale bestemmingsplan is verder beschikbaar gesteld aan en te raadplegen op de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl).
Vlaardingen, 5 maart 2013
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen.
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Procesverloop
Bij besluit van 26 januari 2 0 1 2 heeft de raad het bestemmingsplan
"Bestemmingsplan Hoogstad" vastgesteld.
Tegen dit besluit heeft Flenium Beheer B.V. beroep ingesteld.
De raad heeft een verweerschrift ingediend.
De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een
enkelvoudige.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 6 november 201 2, waar
partijen niet zijn verschenen.
Overwegingen
1.
Het plan betreft een hoofdzakelijk conserverend plan voor het
gebied, globaal begrensd door de rijksweg A 2 0 , de Westlandse weg en de
Vlaardingsevaart.
2.
Flenium Beheer B.V. richt zich tegen de wijzigingsbevoegdheid in
artikel 7, lid 7 . 3 , van de planregels, die het college de bevoegdheid geeft aan
het bouwvlak op de gronden aan de Westlandseweg 2 6 0 de aanduiding
"karakteristiek" toe te kennen. Zij stelt dat ten onrechte geen criteria voor de
toepassing van de wijzigingsbevoegdheid zijn opgenomen terwijl in de Staat
van wijzigingen en nota van zienswijzen staat dat de planregels worden
aangepast zodat het toekennen van de aanduiding "karakteristiek" alleen
plaats zal vinden als de aanwijzing van het kantoorpand aan de
Westlandseweg 260 te Vlaardingen als beeldbepalend object in stand blijft.
Ook is volgens Flenium beheer B.V. niet duidelijk wat onder "karakteristieke
waarden" in lid 7 . 3 , onder b, wordt verstaan. Zij betoogt voorts dat lid 7.3
inconsequent is nu onder sub a het bouwvlak het uitgangspunt is, onder
sub b het object en onder sub c het gehele gebouw.
2.1.
De raad stelt dat het pand aan de Westlandseweg 260 bij besluit
van 29 mei 2 0 1 2 op grond van de erfgoedverordening is aangewezen als
beeldbepalend object. Tegen deze aanwijzing heeft Flenium Beheer B.V.
beroep ingesteld. Volgens het gemeentelijk beleid heeft Westlandseweg 2 6 0
als beeldbepalend object in het ontwerpplan de aanduiding "karakteristiek"
gekregen. Omdat de aanwijzing ten tijde van de vaststelling van het plan nog
niet definitief w a s en Flenium Beheer B.V. een zienswijze heeft ingediend
tegen de aanwijzing, heeft de raad de aanduiding gewijzigd naar een
wijzigingsbevoegdheid voor de aanduiding "karakteristiek". De raad betoogt
dat alleen gebruik gemaakt zal worden van de wijzigingsbevoegdheid als de
aanwijzing op grond van de erfgoedverordening stand zal houden en dat
deze werkwijze is gewaarborgd doordat deze is bevestigd door de betrokken
wethouder per e-mail op 1 9 december 2 0 1 1 , door een ambtenaar op
4 januari 201 2 en door het hoofd ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
per brief van 5 januari 2 0 1 2 .
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De raad stelt dat de karakteristieke waarden gedetailleerd zijn
beschreven in de lijst van beeldbepalende objecten en dat de waardering van
de objecten volgens een algemeen aanvaarde waarderingssystematiek is
uitgevoerd. Het kantoorgebouw is zowel een pand als een object zodat de
terminologie in zoverre geen onderscheid met zich meebrengt.
2.2.
Ingevolge artikel 3.6, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet
ruimtelijke ordening (hierna: Wro) kan bij een bestemmingsplan worden
bepaald dat het college van burgemeester en wethouders binnen bij het plan
te bepalen grenzen het plan kan wijzigen.
Mede gelet op de rechtszekerheid van belanghebbenden dient in
een wijzigingsbepaling in voldoende mate te worden bepaald in welke
gevallen en op welke wijze hiervan gebruik mag worden gemaakt. Een
op artikel 3.6, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wro berustende
wijzigingsbevoegdheid dient derhalve in deze beide opzichten door voldoende
objectieve normen te worden begrensd.
De vraag of een wijzigingsbepaling door voldoende objectieve
normen w o r d t begrensd hangt af van de omstandigheden van het geval.
Hierbij kan onder meer belang worden gehecht aan de aard van de wijziging,
de omvang van het gebied waarop de wijzigingsbevoegdheid ziet en de
aanleiding voor het opnemen van de wijzigingsbevoegdheid.
2.3.
De raad stelt dat de wijzigingsbevoegdheid slechts zal worden
toegepast voor zover de aanwijzing als karakteristiek object op grond van de
erfgoedverordening in stand blijft.
In artikel 7, lid 7.3, onder a, van de planregels zijn geen
voorwaarden gesteld aan de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid, zodat
het college, los van de vraag of de aanwijzing als karakteristiek object in
stand blijft, gebruik kan maken van deze bevoegdheid. De planregels
stemmen in zoverre niet overeen met het besluit tot vaststelling van het
plan. Het bestreden besluit is dan ook in zoverre in strijd met artikel 3:2 van
de Algemene w e t bestuursrecht (hierna: de A w b ) vastgesteld. Nu het
juridisch bindende deel van het bestemmingsplan bestaat uit de planregels
en de verbeelding w o r d t dit niet anders door de mededeling dat slechts
toepassing w o r d t gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid als de aanwijzing
als beeldbepalend object onherroepelijk is geworden.
Hierbij komt dat vanwege het ontbreken van criteria voor de
toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in artikel 7, lid 7.3, onder a,
evenmin blijkt in welke gevallen gebruik mag worden gemaakt van deze
bevoegdheid. De wijzigingsbevoegdheid is in zoverre niet door voldoende
objectieve normen begrensd. Het betoog van de raad dat onder
karakteristieke waarden, de waarden worden bedoeld, die in de lijst van
beeldbepalende objecten zijn omschreven, slaagt niet, nu iedere
concretisering in de planregels ontbreekt. Het plan is in zoverre in strijd met
artikel 3.6, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wro.
2.4.
Het beroep is gegrond. Gelet op hetgeen onder 2.3 is overwogen,
dient artikel 7, lid 7.3, van de planregels wegens strijd met artikel 3:2 van
de Algemene w e t bestuursrecht en artikel 3.6, eerste lid, aanhef en onder a.
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van de W r o , te worden vernietigd. De overige beroepsgronden van Flenium
Beheer B.V. behoeven derhalve geen bespreking meer.
3.
Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet
gebleken.
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Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Recht doende in naam der Koningin:
I.

verklaart het beroep gegrond;

II.

vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Vlaardingen van
26 januari 201 2, kenmerk V L D / 2 0 1 1 / 2 0 1 3 0 , w a t betreft artikel 7,
lid 7.3 van de planregels;
gelast dat de raad van de gemeente Vlaardingen aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flenium Beheer B.V.
het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde
griffierecht ten bedrage van € 3 1 0 , 0 0 (zegge: driehonderdtien euro)
vergoedt.

III.

Aldus vastgesteld door mr. W . D . M . van Diepenbeek, lid van de enkelvoudige
kamer, in tegenwoordigheid van mr. T.L.J. Drouen, ambtenaar van staat.

w . g . Van Diepenbeek
lid van de enkelvoudige kamer

w . g . Drouen
ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 9 januari 2 0 1 3
375-725.
Verzonden: 9 januari 2 0 1 3
Voor eensluidend afschrift,
de secretaris van de Raad van State,

mr. H.H.C. Visser
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1.

INLEIDING

1.1.

Aanleiding en doel

Het geldende bestemmingsplan dateert van 1994 van de vorige eeuw. Het nieuwe
bestemmingsplan is één van de bestemmingsplannen die is opgenomen in het Plan van Aanpak
actualisatie bestemmingsplannen dat is opgesteld voor het vernieuwen van verouderde
bestemmingsplannen.
Actualiseren is enerzijds wettelijk noodzakelijk als gevolg van de op 1 juli 2008 in werking
getreden Wet ruimtelijke ordening. Anderzijds is actualiseren ook inhoudelijk gewenst, ten
behoeve van het opnemen van nieuw beleid en regelgeving die na het van kracht worden van het
huidige bestemmingsplan is opgesteld.
De voornaamste doelstelling voor het nieuwe bestemmingsplan is het verkrijgen van een actueel
planologisch-juridisch kader voor de betreffende gronden.
De tweede belangrijke doelstelling is dat alle bestaande rechten in principe worden gehandhaafd.
Het bestemmingsplan zal dus (hoofdzakelijk) conserverend (of consoliderend) van aard zijn.
1.2.

Ligging en begrenzing van het plangebied

Het plangebied ligt centraal in de gemeente. Het plangebied wordt als volgt begrensd (zie
afbeelding 2):
· aan de noordzijde door de rijksweg A20 (de grens van het gemeentelijk eigendom);
· aan de oostzijde door de Vlaardingse Vaart (de plangrens van het bestemmingsplan
Ambacht);
· aan de zuidzijde door de Westlandseweg (de plangrens van het bestemmingsplanVan
Heutszpark – d’Engelsche Boomgaert);
· aan de westzijde door de plangrens van het bestemmingsplan Marathonweg e.o.

Afbeelding 1 Plangebied
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1.3.

Wet ruimtelijke ordening

Zoals hierboven gezegd is er sinds 1 juli 2008 een nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Als gevolg
van deze nieuwe wet zijn er diverse relevante veranderingen, hieronder worden een paar
belangrijke veranderingen aangehaald:
· Er is nu een sanctie op het niet tijdig vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen,
namelijk het niet mogen innen van leges op (bouw)vergunningen.
· Verder is de procedure voor het tot stand komen van een bestemmingsplan korter door
het wegvallen van de provinciale goedkeuring.
· De belangrijkste verandering voor wat betreft de vorm zijn het gevolg van vereisten ten
aanzien van uitwisselbare en digitale bestemmingsplannen. Er zal ook een digitaal
bestemmingsplan moeten worden opgesteld en vastgesteld, die vervolgens ook digitaal
moet worden aangeboden (via het internet).
· Als laatste kan nog worden opgemerkt dat de voorschriften nu regels worden genoemd
en de plankaart nu verbeelding wordt genoemd.
1.4.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Per 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Als gevolg hiervan worden er (o.a.) andere
namen gehanteerd voor diverse vergunningen en procedures. Dit is nader toegelicht in paragraaf
7.1.
1.5.

Geldend bestemmingsplan en veranderingen

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan Hoogstad (#182). Deze is vastgesteld op 02-021994 en goedgekeurd op 20-09-1994. Het geldende bestemmingsplan komt bij de
inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan te vervallen voor die gronden die zijn gelegen
in het nieuwe bestemmingsplan.
1.6.

Doorlopen procedure

Het voorontwerp bestemmingsplan is op 12 oktober 2010 door het college vrijgegeven voor het
wettelijke vooroverleg met instanties. Dit is uiteengezet in paragraaf 9.3.
Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 31 maart 2011 gedurende zes weken ter inzage
gelegen. Op 9 april 2011 is er een informatiebijeenkomst georganiseerd in de vorm van een
inloopavond. Tijdens de terinzagelegging zijn er 3 zienswijzen ingediend. Eén zienswijze pleitte
voor horeca op de meubelboulevard, één zienswijze had betrekking op het kantoorpand aan de
Westlandsweg 260 en één zienswijze was afkomstig van de Gasunie en had betrekking op de
ligging van gasleidingen in het plangebied. De drie zienswijzen gaven allen aanleiding om het
bestemmingsplan aan te passen.
Het bestemmingsplan is op 26 januari 2012 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. Het
vastgestelde bestemmingsplan heeft vervolgens gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er is
door één partij beroep aangetekend tegen het vaststellingsbesluit. De Raad van State heeft op 9
januari 2013 het beroep gegrond verklaard. Het door de Raad van State vernietigde onderdeel,
de wijzigingsbevoegdheid in artikel 7 lid 7.3, is vervolgens uit het bestemmingsplan gehaald.
1.7.

Veranderingen ten opzichte van geldend bestemmingsplan

Kijkend naar de geldende plankaart geldt dat de daarin opgenomen “bouwvlakken” eigenlijk nog
steeds grotendeels in overeenstemming zijn met de zogenaamde ‘footprint’ van de aanwezige
hoofdgebouwen. Wat dat betreft blijft het grootste deel van de bouwvlakken ongewijzigd.
Belangrijkste wijziging zit hem in de systematiek van het plan. Het geldende plan is ontwikkelend
van aard en voor de bedrijfs- en kantoorbestemming is gewerkt met grote bestemmingsvlakken
en veel bepalingen in de voorschriften ten aanzien van de plaatsing en maatvoering van
bebouwing. De nieuwe systematiek gaat uit van zoveel mogelijk informatie op de verbeelding. Dit
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betekent dat er nu ook bouwvlakken en maatvoeringen op de kaart staan. De uiteindelijke
ontsluiting van het bedrijventerrein is ook bestemd.
Gelet op de huidige veelvuldig aanwezige bedrijven in de woning-/meubelbranche is er voor
gekozen om deze nu direct mogelijk te maken (dus zonder binnenplanse vrijstelling / ontheffing).
De verleende, buitenplanse vrijstellingen zijn eveneens een uitzondering. De bebouwing van de
McDonalds is ook op de verbeelding verwerkt. De boerderij langs de Westlandseweg is ook geen
woning meer, maar wordt voor kantoordoeleinden gebruikt.
Verder is er voor gekozen om de vestiging van nieuwe, grotere (zelfstandige) kantoren niet meer
mogelijk te maken, een en ander met uitzondering van de bestaande.
Als gevolg van de archeologische verwachtingswaarde van het plangebied zijn er nieuwe
voorwaarden opgenomen ten aanzien van bouwen en overige werkzaamheden.
Als gevolg van de beleidslijn Beeldbepalende panden is de voormalige boerderij aan de
Westlandseweg 260 aangewezen als (voorgenomen) ‘karakteristiek object’. Er was een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de betreffende regeling ten aanzien van bouwen en
slopen desgewenst van toepassing te kunnen verklaren. Deze wijzigingsbevoegdheid is echter
door de uitspraak van de Raad van State vernietigd.

Toelichting bestemmingsplan Hoogstad
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Afbeelding 3 Omgeving plangebied rond 1576 (kaart Potter)

Afbeelding 4 Omgeving plangebied rond 1912

Afbeelding
5
Verwachte
archeologische
waarden
(donkerroze = hoge verwachting, lichtroze = middelhoge
verwachting)

Afbeelding
6
Verwachte
gemeentelijk onderzoek
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2.

CULTUURHISTORIE

2.1.

Ontstaansgeschiedenis

In de IJzertijd leefden de mensen op de enigszins hoger gelegen droge hoogveenkussens. Vanaf
ongeveer de vierde eeuw voor de jaartelling gaan de boeren in toenemende mate op de hoger
gelegen oeverwallen langs de kreken wonen. Rond het jaar 1000 wordt het gebied rond
Vlaardingen ingepolderd en leggen de bewoners een terp aan op de plaats waar nu de Grote
Kerk staat. Vlaardingen is in de zestiende eeuw niet meer dan een dijkdorp. De 'stad' bestond
toen voornamelijk uit de Omring, wat nu de Markt is, met de kerk en het Stadhuis en de
bebouwing langs de Dijk (Hoogstraat) en aan de Waal. De kerk stond (en staat) op een heuvel
die onderdeel vormde van de grote Maasdijk. De dijk liep evenwijdig aan de Haven naar het
noorden. De nederzetting Vlaardingen is ontstaan rond 700 op de westelijke oeverwal van een
voormalige kreek, de Vlaarding, de latere Oude Haven. De eerste ophogingen komen in de loop
van de elfde eeuw tot stand, de eerste dijken in de 12e eeuw. De oervorm van Vlaardingen met
de oude Maasdijk (Hoogstraat, Kortedijk), de kerkring (Markt) en de Oude Haven krijgt dan
gestalte. Deze vorm behoudt de nederzetting, afgezien van uitbreiding en verdichting, tot ver in
de 19e eeuw.
De opening van de Nieuwe Waterweg (1872) luidt een nieuwe periode in, waarin de visserij tot
bloei komt en veel nieuwe bedrijven zich in Vlaardingen vestigen. In 1887 begint men met de
aanleg van een spoorlijn, die niet alleen economisch, maar ook waterstaatkundig van groot
belang is. De nieuwe spoordijk neemt de waterkerende functie van de middeleeuwse dijk over,
waardoor een groot gebied binnendijks komt te liggen. Het gebied ten oosten van de Oude
Haven maakt tussen 1880 en 1915 een snelle ontwikkeling door. Ten zuiden van de spoordijk
(buitendijks) wordt tussen 1895 en 1904 de nieuwe Koningin Wilhelminahaven aangelegd, waar
zich onmiddellijk nieuwe bedrijven vestigen. De polder ten noorden van de spoordijk (binnendijks)
wordt in snel tempo bebouwd met woningen en een strook bedrijven langs de Oude Haven
(Oosthavenkade). Met de aanleg van het Oranjepark, een uitbreiding van het park van de oude
buitenplaats 't Hof, wordt de nieuwe stadsuitleg gecompleteerd.
Op één van de oudste kaarten van het gebied (zie afbeelding 3) is ongeveer in het midden
boerderij Hoogstad te zien. De ouderdom van Hoogstad is niet exact bekend. Archeologische
vondsten net onder de vloer van de huidige boerderij dateren uit de 15e of 16e eeuw. Maar het
terrein wordt ook al in 1281 in de bronnen vermeld. De boerderij ligt op een terp. In de
noordoosthoek van het bestemmingsplan stond ooit nog een boerderijcomplex.1 Dit complex is
met de aanleg van de A20 in de vorige eeuw is verdwenen.
Tussen de 16e en 20e eeuw is er nauwelijks iets veranderd (zie afbeeldingen 3 en 4). Het
kavelpatroon is praktisch ongewijzigd gebleven. Vanaf de Middeleeuwen heeft het gebied zijn
agrarische functie behouden. Wel is er een boerderij langs de Broekweg bijgekomen (de huidige
woning op Westlandseweg 260). Deze dateert uit de 19e eeuw. Ook langs de Vlaardingse vaart
staat bebouwing, de bewoning stamt vermoedelijk uit de 18e of 19e eeuw.
Bij de ontwikkeling van Vlaardingen na 1930 is door de aanleg van de rijksweg en de
doortrekking van de Westlandseweg naar de (voormalige) Schiedamsedijk het gebied als een
enclave binnen de bebouwde kom blijven liggen. Het oorspronkelijke agrarische gebruik kwam
steeds meer onder druk te staan. Vanaf voor de oorlog tot het midden van de jaren ’90 van de
vorige eeuw werd het plangebied voor een groot deel gebruikt als volkstuinencomplex. Na 1994
is een groot deel van het plangebied herontwikkeld. De boerderij Hoogstad zelf bleef echter
onaangetast.

1

Kaart van Kruikius uit 1712 (Ter Brugge, 1998, kaart 81)
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2.2.

Archeologie

Kader
In de Monumentenwet 1988 is aangegeven bij het vaststellen van een bestemmingsplan en bij de
bestemming van de in het plan begrepen grond rekening dient te worden gehouden met in de in
de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten. Deze paragraaf is gebaseerd op het
archeologisch onderzoek dat is opgenomen in de bijlagen.2
Onderzoek
In het kader van het opstellen van dit bestemmingsplan is een bureauonderzoek uitgevoerd
waarin de archeologische waarde en verwachting voor het bestemmingsplangebied is
beschreven (Terluin en De Ridder, 2010).
Diep in de ondergrond, tussen 6 en 9 m -NAP zijn de resten van kreken uit het Neolithicum aan te
treffen. Op de oeverwallen van deze kreken liggen mogelijk nog nederzettingsresten of andere
aanwijzingen voor de aanwezigheid van mensen uit deze periode. Voor het Neolithicum heeft het
plangebied een hoge verwachting. De kreken komen aan de zuidzijde het plangebied binnen. Het
exacte verloop erbinnen is onbekend. In figuur 1 is een gebied gemarkeerd waarbinnen het
verloop kan vallen.
Bij archeologisch onderzoek binnen het plangebied, maar ook in de rest van Vlaardingen, zijn
weinig sporen uit de Bronstijd aangetroffen. Daarom is de verwachting dat er archeologische
waarden uit deze periode in het plangebied aanwezig zijn laag.
In tegenstelling tot de Bronstijd is de IJzertijd in Vlaardingen rijk vertegenwoordigd, vooral in
voormalig veengebied. Aan de noordkant van het plangebied ligt een dergelijk gebied. Hiervoor
geldt een hoge verwachting op het aantreffen van waarden uit deze periode. Op Hoogstad zelf is
een dam uit de Late IJzertijd opgegraven. Dit toont dat het gebied ook de kreek en oeverwallen in
deze tijd al door de mens in gebruik waren. Onduidelijk is echter waar de kreken uit de IJzertijd
zich bevinden. In principe kunnen deze in het gehele plangebied nog in de ondergrond aanwezig
zijn. Uit het reeds opgegraven gedeelte blijkt wel dat de langs de kreken aanwezige oeverwallen
uit deze tijd afgetopt zijn. Dit maakt het waarschijnlijk dat enkel vondsten en sporen op de
kreekbodems, zoals de aangetroffen dam, nog aanwezig zullen zijn. Deze kunnen op een niveau
vanaf circa 2,5 m –NAP aangetroffen worden.
Uit de Romeinse Tijd zijn in en rond het bestemmingsplangebied veel archeologische waarden
aangetoond. Veel hiervan is al opgegraven. Op delen van het gebied zijn er hoogst waarschijnlijk
nog restanten aanwezig. Ook voor de Romeinse Tijd geldt een hoge archeologische verwachting
voor het gebied langs de Burgemeester Heusdenslaan. Bij opgravingen werd geconstateerd dat
de oeverwal op sommige plaatsen al op 20 tot 30 cm onder het maaiveld tevoorschijn kwam.
Hiernaast liggen er ongeveer op de hoek van de Westlandse weg en de straat Hoogstad nog een
tweetal damconstructies uit de Romeinse Tijd in de bodem. Deze zijn vanaf circa 2,5 m –NAP
aan te treffen. Ten slotte biedt het veengebied aan de noordkant van het
bestemmingsplangebied, in aanvulling op het onderzoek van Brinkkemper en De Ridder (2000)
kansen voor onderzoek naar het paleolandschap. De kreek die aan de westzijde van dit
veengebied moet lopen heeft een lagere verwachting. Bewoning in de Romeinse Tijd vangt in de
eerste eeuw na Chr. aan. De locatie uit deze tijd is bij de opgravingen teruggevonden. Uit het
verloop van nederzettingssporen blijkt dat deze langs de kreek in zuidelijke richting opschuift. Dit
doet vermoeden dat er langs de kreek in noordoostelijke richting weinig tot geen archeologische
waarden meer zijn aan te treffen. Voor de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd is de archeologische
verwachting hoog. Resten uit de Middeleeuwen zijn vermoedelijk aan te treffen op complex
Hoogstad. Buiten dit terrein blijven sporen waarschijnlijk beperkt tot kavelsloten. Eenzelfde
verwachting geldt voor de Nieuwe Tijd.

2

Terluin R. en T. de Ridder (red.), 2010: Bureauonderzoeken 27. Bestemmingsplangebied Hoogstad, Vlaardingen (VLAK).
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Algemene omgang met archeologie
In het kader van de archeologische monumentenzorg geldt een algemene procedure, de AMZcyclus. In deze procedure wordt een aantal stappen onderscheiden. Ten eerste dient een
inventarisatie te worden gedaan, het zogeheten ‘bureauonderzoek’ (BO). In deze fase worden
alle bestaande archeologische gegevens verzameld. Indien er aanwijzingen bestaan voor de
aanwezigheid van archeologische waarden (bestaand of verwacht), of juist indien er onvoldoende
informatie voorhanden blijkt te zijn, zal de procedure door een “Inventariserend Veldonderzoek”
(IVO) worden gevolgd. In het IVO worden door middel van non-destructief onderzoek
(bijvoorbeeld grondboringen, grondradar, weerstandsmetingen) of meer destructieve methoden
als het trekken van proefsleuven meer archeologische gegevens verzameld. Het onderzoek
resulteert in een verslag waarin op grond van de verkregen gegevens terreinen worden
gewaardeerd. Op basis van de waardering kunnen terreinen worden aangewezen die
archeologisch waardevol zijn.
Het uitgangspunt van de archeologische monumentenzorg is dat waardevolle archeologische
resten door middel van planaanpassing behouden blijven. De bescherming en het behoud van
archeologische waarden wordt hiermee geoptimaliseerd en werkt bovendien kostenbesparend.
De inventarisatie van archeologische waarden dient dan ook in een zo vroeg mogelijk stadium
van de planvorming plaats te vinden. Bij onontkoombare vernietiging van deze waarden dienen
deze door middel van een opgraving te worden gedocumenteerd. Hieronder kan ook worden
verstaan, het archeologisch begeleiden van de werkzaamheden.
De kosten voor de stappen die in de procedure gevolgd worden komen ten laste van het project
(de initiatiefnemer/veroorzaker/verstoorder).
Bestemmingsplan
Om de aanwezige en verwachte archeologische monumenten tegen vernietiging te behoeden is
in dit bestemmingsplan een beschermende regeling opgenomen. Op basis van bovengenoemd
onderzoek zijn de volgende dubbelbestemmingen te onderscheiden:
· WR-A-1: Gebied van hoge archeologische waarde. Dit terrein is tevens een gemeentelijk
archeologisch monument. Geen verstoring is toegestaan, uitgezonderd ingrepen die minder
diep dan 30 cm beneden het maaiveld gaan. Voor het gebied WR-A-1 gelden dezelfde
voorschriften als geformuleerd in de Monumentenverordening van de gemeente Vlaardingen.
· WR-A-2: Gebied van hoge archeologische waarde. Hier liggen nog twee dammen gedeeltelijk
in situ in de bodem. Geen verstoring is toegestaan met uitzondering van ingrepen die boven
2,5 m onder NAP blijven. Voor het gebied WR-A-2 is de vrijstellingsgrens bepaald door de
verwachte diepte waarop de damconstructies uit de Romeinse Tijd zijn aan te treffen.
· WR-A-3: Gebied met een hoge archeologische verwachting. Ruimtelijke plannen met een
omvang van 100 m2 of meer dienen aandacht aan archeologie te besteden. Plannen die de
bodem minder diep dan 30 cm onder maaiveld verstoren zijn hiervan uitgezonderd. Voor het
gebied WR-A-3 geldt een vrijstellingsgrens van 100 m2 zoals deze in de Monumentenwet is
geformuleerd. De vrijstellingsgrens voor de diepte is gebaseerd op enerzijds waarnemingen
uit het verleden, en anderzijds beleid van de Provincie Zuid-Holland.
· WR-A-4: Gebied met een hoge archeologische verwachting. Ruimtelijke plannen met een
omvang van 100 m2 of meer, en waarbij de bodem dieper dan 2,5 m onder NAP verstoord
wordt dienen aandacht aan archeologie te besteden. Voor het gebied WR-A-4 is de
vrijstellingsgrens in de diepte aangegeven door de verwachte ligging van de structuren uit de
IJzertijd. Deze zijn vanaf een niveau van 2,5 m –NAP aan te treffen. De vrijstellingsgrens voor
de omvang volgt uit de monumentenwet.
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Afbeelding 7 Verwachte archeologische waarden gemeentelijk onderzoek
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2.3.

Karakteristieke objecten

Kader
Voor gemeentelijke monumenten geldt het (beschermende) regime van de gemeentelijke
Erfgoedverordening. Daarnaast heeft de gemeente beleid met betrekking tot objecten die
karakteristiek zijn als gevolg van hun cultuurhistorische en architectonische waarde en situering.
De definitieve lijst en het bijbehorende beleid zijn 11 januari 2011 door het college vastgesteld.
Objecten met een score van 10 punten en hoger worden als karakteristiek aangemerkt in nieuwe
bestemmingsplannen. Gemeentelijke monumenten worden niet als karakteristiek aangemerkt.
Inventarisatie
Het boerderijcomplex (Dr. Moerman) is een gemeentelijk monument.
Vooruitlopend op bovengenoemd beleid heeft een inventarisatie plaatsgevonden wat heeft geleid
tot een lijst van gewaardeerde objecten.3 Zie afbeelding 8. Het gaat om de volgende zaken:
Adres

Soort

Categorie

Score

Westlandseweg 250

Boerderijcomplex (dr. Moerman)

Wonen

Nvt

Westlandseweg 252/256

Boerderijcomplex (dr. Moerman)

Agrarisch

Nvt

Westlandeseweg 260, 262

Boerderij

Agrarisch

11

Tabel 1 Overzicht cultuurhistorisch waardevolle objecten (Bron: conceptlijst Inventarisatie waardevolle objecten)

Bestemmingsplan t.a.v. karakteristieke objecten
Het betreffende object werd niet als karakteristiek op de verbeelding aangeduid, aangezien men
een zienswijze heeft ingediend tegen de voorgenomen aanwijzing en dat traject nog niet was
afgerond. De beschermende regeling zou desgewenst via een wijzigingsbevoegdheid (alsnog)
van toepassing kunnen worden verklaard. Bij de regeling zouden er voorwaarden worden gesteld
aan de verbouwing of sloop van het betreffende object met betrekking tot het behoud van de
karakteristiek waarde. Verbouwings- en sloopplannen zouden hierbij worden voorgelegd aan de
gemeentelijke Welstands- en monumentencommissie.
Deze wijzigingsbevoegdheid is echter door de uitspraak van de Raad van State vernietigd.
Bestemmingsplan t.a.v. molenbiotoop
Het zuidoostelijke deel van het plangebied ligt binnen de 400 meter grens van de biotoop van de
(buiten het plangebied gelegen) molen Aeolus aan de Kortedijk. Molenbiotoop van molen Aeolus
aan de Kortedijk. Het bestemmingsplan voorziet in een regeling om mogelijke aantasting van
belangrijke zichtlijnen en de vrije windvang van een historische molen te voorkomen.

Afbeelding 8 Inventarisatie waardevolle objecten gemeente Vlaardingen (Dorp, Stad en land)

3

Inventarisatie beeldbepalende objecten met cultuurhistorische waarde (Stichting Dorp, Stad & Land; december 2009)
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3.

PLANGEBIED

3.1.

Ruimtelijke structuur

Het plangebied wordt grofweg begrensd door de rijksweg A20, de Vlaardingse Vaart en de
Westlandseweg. Het gebied wordt doorsneden door de Burgemeester Heusdenslaan, waardoor
er sprake is van een groter westelijk en een kleiner oostelijk deel.
Geografisch vormt het gebied Hoogstad het middelpunt van de bebouwde kom van Vlaardingen,
op het knooppunt van twee belangrijke stedelijke assen (de rijksweg A20 en de Vlaardingse Vaart
/ Oude haven / Buitenhaven). Het gebied was vroeger een deel van de gemeente Vlaardingen
Ambacht en had een agrarische functie. De twee nog in het westelijke deel aanwezige
voormalige boerderijen dateren uit die periode. Eén van de twee ligt op het zogeheten
Moermanterrein, dat een bijzondere cultuurhistorische waarde heeft. Bij de ontwikkeling van
Vlaardingen na 1930 is door de aanleg van de rijksweg en de doortrekking van de
Westlandseweg naar de (voormalige) Schiedamsedijk het gebied als een enclave binnen de
bebouwde kom blijven liggen. Het oorspronkelijke agrarische gebruik kwam steeds meer onder
druk te staan. Vanaf voor de oorlog tot het midden van de jaren ’90 van de vorige eeuw werd het
plangebied voor een groot deel gebruikt als volkstuinencomplex.
Na 1994 is een groot deel van het plangebied herontwikkeld. De prima ligging van het plangebied
aan ontsluitingsroutes voor autoverkeer en langzaam verkeer is van grote invloed geweest voor
de nieuwe functionele invulling.
Het westelijke deel van het plangebied is vrijwel direct gelegen aan de afslag van de rijksweg A20
en gemeentelijke hoofdontsluitingswegen en is herontwikkeld tot een bedrijventerrein. De
ruimtelijke structuur van het westelijk deel is eenvoudig: door een interne, lusvormige
ontsluitingsweg (met langsgelegen singel) is een binnengebied en een (buiten)schil ontstaan,
waar zich de bedrijven bevinden. Ook is daar een brandweerkazerne aanwezig. De bebouwing
wordt omgeven door een groene rand. In de zuidoosthoek van dit plandeel ligt het
Moermanterrein, dat nog steeds een bijzondere bescherming geniet en gehandhaafd is in zijn
toenmalige vorm. De zuidwesthoek van dit plandeel wordt via een aparte weg ontsloten. Daar
bevinden zich een tankstation, een advocatenkantoor, een hotel en een McDonalds.
Het oostelijke deel is gelegen aan diverse langzaam verkeersroutes én aan de Vlaardingse Vaart.
Hier bevinden zich tegenwoordig een kantoorpand, een parkeerterrein, een zwembad, twee
oudere woningen en een jachthaven met bijbehorende opstellen en ligplaatsen.

Afbeelding 9 Ruimtelijke hoofdstructuur
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Afbeelding 11 Ontsluitingswegen en (fiets)paden

Afbeelding 12 Netwerk voor gemotoriseerd verkeer
(GVVP)
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3.2.

Verkeer en parkeren

Inventarisatie
Het plangebied is aan twee van de drie zijden omgeven door belangrijke wegen: de rijksweg A20
en de Westlandseweg. Dwars door het plangebied loopt de Burgemeester Heusdenslaan die het
plangebied opdeelt in een westelijk en een oostelijk deel. De Burgemeester Heusdenslaan leidt
het verkeer door middel van een viaduct over de Vlaardinger Vaart. De ontsluiting van het grotere
westelijke deel vindt plaats via een interne, lusvormige weg, die op twee punten aantakt op de
Westlandseweg. Een kleiner deel in de westhoek wordt apart ontsloten op de Westlandseweg.
Het oostelijke deel wordt ook ontsloten op de Westlandseweg. Door en rondom het gebied lopen
diverse langzaam verkeerspaden. In het oostelijke plandeel bevindt zich een groot parkeerterrein.
Dit terrein wordt gebruikt door de diverse daar aanwezige functies (kantoorpand, zwembad,
jachthaven).
Beleid
Auto
De Westlandseweg en de Burgemeester Heusdenslaan zijn in het Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan (GVVP) 2005-2015 benoemd als (gebieds)ontsluitingswegen (zie afbeelding 12).
De overige straten in het plangebied zijn daarmee erftoegangswegen / verblijfsgebied.
De komende jaren zal de verkeersdrukte op de Marathonweg toenemen. Dit is onder andere het
gevolg van de ontwikkeling van de Rivierzone, een strook van 5 kilometer langs de Vlaardingse
Nieuwe Maas. De voornaamste route naar dit gebied zal zijn vanaf de A20 over de Marathonweg.
Om een goede doorstroming voor het verkeer te garanderen zal de capaciteit van deze weg
moeten worden vergroot. Er wordt een MER-studie gedaan naar mogelijke varianten om de
capaciteit van de Marathonweg te vergroten. Inmiddels is de betreffende MER-studie vrijgegeven
voor de inspraak.
Fiets
Rondom en dwars door het plangebied ligt een aantal schakels van het lokale fietsnetwerk. De
Westlandseweg, Burgemeester Heusdenslaan en het fietspad parallel aan de Broekkade maken
onderdeel uit van het lokale netwerk voor fietsers (zie afbeelding 13).
Voor nieuwbouw van bedrijven, kantoren en gebouwen met publieksfuncties is er een verplichting
om te voorzien in stallingsruimte voor fietsen. In het Bouwbesluit is een tabel opgenomen
waarmee voor de verschillende gebruiksfuncties voorschriften zijn aangewezen.
Openbaar vervoer
NS-stations Vlaardingen Centrum, West en Oost bevinden zich op ongeveer anderhalve
kilometer afstand (hemelsbreed).
Buslijn 126 heeft een halte aan de Westlandseweg. Buslijnen 56 en 57 hebben haltes op
ongeveer 5-10 minuten lopen van het plangebied.
Parkeren
Voor het bepalen van de parkeerbehoefte als gevolg van geplande ontwikkelingen wordt
gerekend met parkeernormen. Voor deze parkeernormen wordt verwezen naar de meest recente
parkeernota van de gemeente Vlaardingen. Uitgangspunt van eventuele ontwikkelingen is dat de
te verwezenlijken bouwprojecten op eigen terrein voldoen aan de parkeernorm.
Bij het berekenen van het benodigde aantal parkeerplaatsen wordt onder andere rekening
gehouden met dubbelgebruik van parkeerplaatsen.
Bestemmingsplan
De gebiedsontsluitingswegen (de Westlandseweg en de Burgemeester Heusdenslaan) krijgen de
bestemming Verkeer. De overige wegen (erftoegangswegen) krijgen de bestemming Verkeer Verblijfsgebied. Ook de erftoegangsweg van het binnenterein van het bedrijventerrein wordt als
zodanig bestemd. Het wezenlijke onderscheid tussen deze bestemmingen is de verkeersfunctie
van de wegen versus de verblijfsfunctie. Beide bestemmingen zijn globaal, wat betekent dat er
meerdere functies zijn toegestaan (bijvoorbeeld ook groenvoorzieningen en water). Nieuwe
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parkeervoorzieningen zijn in beide bestemmingen al mogelijk (dit in tegenstelling tot de
bestemmingen Water en Groen). Het grote parkeerterrein ten behoeve van het zwembad krijgt
een speciale aanduiding voor parkeren.
3.3.

Groen

Inventarisatie
Van belang voor de groenstructuur is het grote groengebied aan de oostzijde van het plangebied.
Dit gebied, maakt deel uit een ecologisch waardevolle zone langs de de Vlaardingse Vaart. Hierin
liggen verschillende wandel- en fietspaden. Rondom de voormalige boerderij van wijlen de heer
dr. C. Moerman liggen ook karakteristieke groene terreinen zoals de voormalige boomgaard en
de windsingel. Ten zuiden van de A20 ligt een groen dijklichaam dat ook deel uitmaakt van de
groenstructuur.
Beleid
Het beleid is in het algemeen gericht op het versterken van de gemeentelijke groenstructuur. Het
groengebied aan de oostzijde is van belang als ecologische groenstructuur. De groenstructuren
aan de westzijde van de Burgemeester Heusdenlaan en ten zuiden van de A20 zijn belangrijke
groenstructuren die beschermingen behoeven.
Bestemmingsplan
De groenstructuur rondom het bedrijventerrein is opgenomen in de bestemming Groen. De
groenstructuur ten oosten van Burg. Heusdenslaan ligt in de bestemming Sport overeenkomstig
het geldende bestemmingsplan. Het groene dijklichaam langs de Vlaardingse Vaart heeft
eveneens een bestemming Groen.

Afbeelding 14 Groenvoorzieningen
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3.4.

Water

Algemeen
Water en ruimtelijke ordening hebben veel met elkaar te maken. Aan de ene kant is water één
van de sturende principes in de ruimtelijke ordening en kan daarmee beperkingen opleggen aan
het ruimtegebruik zoals locaties voor stadsuitbreiding. Aan de andere kant kunnen ontwikkelingen
in het ruimtegebruik ongewenste effecten hebben op de waterhuishouding.
Een watertoets geeft aan wat de gevolgen zijn van een ruimtelijk plan voor de waterhuishouding
in het betreffende gebied. Vanaf 1 november 2003 moet een waterparagraaf worden opgenomen
in de toelichting bij een bestemmingsplan. Doel van de watertoets is de relatie tussen
planvorming op het gebied van de ruimtelijke ordening en de waterhuishouding te versterken.
Wanneer er bouwplannen zijn, moet hierover volgens de toets eerst worden overlegd met de
betrokken waterbeheerders in de regio. Daarbij moeten alle gevolgen met betrekking tot water
tegen het licht worden gehouden. Dat betekent dat zowel wordt gekeken naar
overstromingsgevaar, wateroverlast, verdroging als waterkwaliteit. In waterstaatkundig opzicht
maakt het bestemmingsplangebied deel uit van het hoogheemraadschap Delfland.
Beleid
Europees Kaderrichtlijn Water
De Europese Kaderrichtlijn Water (EKRW) is in oktober 2000 vastgesteld door het Europees
Parlement en de Europese raad. Artikel 1a geeft de betekenis van de richtlijn aan: “Doel van
deze richtlijn is de vaststelling van een kader voor de bescherming van land oppervlaktewater,
overgangswater, kustwateren en grondwater in de Gemeenschap, waarmee aquatische
ecosystemen en, en wat de waterbehoeften ervan betreft, terristische ecosystemen en wetlands
die rechtstreeks afhankelijk zijn van aquatische ecosystemen, voor verdere achteruitgang worden
behoed, en beschermd en verbeterd worden.” De richtlijn biedt dus een kader voor het
beschermen van de waterkwaliteit. Daarbij wordt van de lidstaten vereist dat zij het
waterkwaliteitsniveau organiseren per stroomgebied. Voor Nederland houdt dit een indeling in
naar de stroomgebieden van de Rijn, de Maas, de Schelde en de Eems.
Anders omgaan met water, Waterbeleid in de 21e eeuw
Deze nota is uitgegeven door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De nota heeft als
doelstelling een ander waterbeleid te realiseren, aangezien het huidige watersysteem voor de
toekomst niet op orde is. Aanleiding voor dit rapport is de situatie in de jaren negentig wanneer
verschillende delen van Nederland regelmatig overlast van water hebben. Dit deed
maatschappelijk en politiek de vraag rijzen of Nederland wel zijn waterhuishouding op orde had
voor de 21e eeuw. Door anders om te gaan met water moet er geanticipeerd worden op een
stijgende zeespiegel een stijgende rivierafvoer, bodemdaling en een toename van de neerslag.
Voor de aanpak van het veiligheidsprobleem en de vermindering van de wateroverlast kiest het
kabinet de volgende hoofdlijnen:
· Burgers herkennen en erkennen het waterprobleem onvoldoende. De overheid moet meer
inzicht geven in de aard en de omvang van deze risico’s en burgers de mogelijkheid bieden
om zelf een bijdrage te leveren aan het verminderen van de risico’s, in aanvulling op de
inspanningen van de overheid.
· Een nieuwe aanpak voor veiligheid en wateroverlast, die stoelt op drie uitgangspunten:
o anticiperen in plaats van reageren;
o niet afwentelen van waterhuishoudkundige problemen door het volgen van de
drietrapsstrategie vasthouden-bergen-afvoeren en het niet afwentelen van
bestuurlijke verantwoordelijkheden;
o méér ruimte naast techniek.
· Naast technische maatregelen is méér ruimte nodig om (incidenteel) water op te vangen.
Deze ruimte moet waar mogelijk tegelijkertijd voor andere doeleinden worden gebruikt die te
verenigen zijn met het opvangen van water.
· Een “watertoets” moet voorkomen dat de bestaande ruimte voor water geleidelijk afneemt,
door bijvoorbeeld landinrichting, de aanleg van infrastructuur of woningbouw.
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·
·
·

De nieuwe aanpak in het waterbeleid stelt ook nieuwe eisen aan de kennisinfrastructuur.
Voor de aanpak van veiligheid en wateroverlast zijn Rijk, provincies, waterschappen en
gemeenten samen verantwoordelijk. Bestuurlijke afspraken over rolverdeling en
samenwerking moeten voor een snelle en effectieve implementatie zorgen.
De ontwikkelingen rond klimaat en bodem én de nieuwe aanpak maken extra investeringen
met een structureel karakter in het waterbeheer nodig, zowel in het hoofdsysteem als in het
regionale systeem.

Water zal, meer dan het nu het geval is, sturend zijn bij de ruimtelijke inrichting en grondgebruik
in Nederland. Nieuwe ruimtelijke besluiten mogen de problematiek van veiligheid en
wateroverlast niet ongemerkt vergroten. Bij nieuwe ruimtelijke besluiten moeten de gevolgen voor
veiligheid en wateroverlast voortaan expliciet in beeld worden gebracht in een aparte paragraaf in
de nota van toelichting en onderdeel vormen van de integrale afweging. Dit geldt voor alle fasen
van de planontwikkeling.
Nationaal Waterplan
Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en is
opgesteld voor de planperiode 2009 - 2015. Het Nationaal Waterplan is in december 2009 door
de ministerraad vastgesteld. Het Nationaal Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van het nationale
waterbeleid. Het rijk streeft naar een duurzaam en klimaatbestendig waterbeheer en heeft de
ambitie om de komende decennia te investeren in bescherming tegen overstromingen en in de
zoetwatervoorziening. Voor een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem is het van belang
bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening te houden met waterhuishoudkundige eisen op de korte en
de lange termijn. Om een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem te bereiken moet hetm
water meer bepalend zijn bij de besluitvorming over grote ruimtelijke opgaven dan voorheen. De
mate van bepalendheid wordt afhankelijk gesteld van, onder meer, de omvang en de aard van de
ingrepen, bestaande functies, nieuwe andere ruimteclaims en de bodemgesteldheid van een
gebied.
Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke
aspecten de status van structuurvisie. Het Nationaal Waterplan, vervangt daarmee op onderdelen
het beleid uit de Nota Ruimte. Specifiek gaat het over de gebieden die deel uitmaken van de
ruimtelijke hoofdstructuur, het IJsselmeer, de Noordzee en de rivieren. Hiervoor geldt de AMvB
Ruimte. Ook de bescherming van vitale functies en kwetsbare objecten is een onderwerp van
nationaal belang. Hiervoor wordt een afzonderlijke AMvB opgesteld.
Waterwet
In de Waterwet zijn acht oude waterwetten samengebracht: de Wet op de waterhuishouding, de
Wet op de waterkering, de Grondwaterwet, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet
verontreiniging zeewater, de Wet droogmakerijen en indijkingen (Wet van 14 juli 1904), de Wet
beheer rijkswaterstaatswerken (het zogenaamde 'natte gedeelte'), de Waterstaatswet 1900 en de
Waterbodemparagraaf uit de Wet bodembescherming.
De Waterwet regelt het beheer van de waterkeringen, het oppervlaktewater en het grondwater,
verbetert de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening en zorgt voor een eenduidige
bestuurlijke procedure en daarbij behorende rechtsbescherming voor besluiten. De Waterwet
dient als paraplu om de Kaderrichtlijn Water (KRW) te implementeren en geeft ruimte voor
implementatie van toekomstige Europese richtlijnen. De waterschappen krijgen een nieuwe
bevoegdheid voor het verlenen van vergunningen voor grondwateronttrekkingen, bemalingen en
infiltraties, met uitzondering van onttrekkingen voor drinkwater, koude en warmteopslag en grote
industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 m3/jaar. Gemeenten krijgen verdergaande taken
en bevoegdheden in het kader van de zorgplicht voor het inzamelen van afvalwater in de riolering
en voor hemelwater en grondwater.
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Waterbeheerplan Hoogheemraadschap Delfland
Het Waterbeheerplan 2010-2015 is het document waarin Delfland de ambities voor de komende
jaren heeft vastgelegd. Het plan beschrijft de doelen voor het waterbeheer en de financiële
consequenties daarvan. Vooral het vergroten van de veiligheid, het verbeteren van de
waterkwaliteit, het tegengaan van wateroverlast en het optimaliseren van de zuivering van
afvalwater staan centraal. Daarbij zullen klimaatverandering, zeespiegelstijging verzilting en
nieuwe wetten en regels het waterbeheer de komende decennia ingrijpend gaan veranderen. In
het waterbeheerplan legt Delfland sterk de nadruk op een verantwoorde, realistische en
betaalbare uitvoering van alle doelstellingen.
Waterplan Vlaardingen
In het kader van het Waterplan Vlaardingen (2007) dat de gemeente Vlaardingen en het
Hoogheemraadschap van Delfland gezamenlijk hebben opgesteld, is een Watersysteemanalyse
uitgevoerd. Op basis hiervan is deze waterparagraaf geformuleerd.
Inventarisatie: huidige situatie kenmerken watersysteem
Algemeen
Het plangebied is gelegen in de polder Centrum-West (ook wel Vlaardingen-West).
Het watersysteem kent een 8-tal peilgebieden.
Veiligheid en waterkeringen
Binnen het plangebied ligt de boezemkade van de Vlaardingse Vaart. Ook de kades van de Kulk
worden gerekend tot de boezemkades.
Waterkwantiteit
Het plangebied ligt in het stedelijk gebied. Conform de Watersysteemanalyse dient de
waterberging zodanig te zijn gedimensioneerd dat 1x per 10 jaar (T10) een maximale peilstijging
van 20 cm kan voorkomen en 1x per 100 jaar (T100) een maximale peilstijging van 50 cm. De
polder Centrum-West, waarin dit plan is gelegen, heeft op grond van deze criteria momenteel
geen bergingsopgave.
Watersysteemkwaliteit en ecologie
De ecologische kwaliteit van het huidige systeem is matig. Er zijn geen voorzieningen aanwezig
die een extra stimulans zijn voor de toestand van de huidige ecologie in het systeem. De
waterkwaliteit is gewaarborgd doordat het regelmatig gespoeld wordt. De oppervlaktewateren
maken deel uit van een kringloop binnen de gemeente Vlaardingen waardoor het water zodanig
ververst wordt dat de kwaliteit altijd voldoende is. Water wordt ingelaten vanuit de boezem en
wordt afgemalen door het singelgemaal aan de Ary-Koplaan.
Afvalwater en riolering
Het grootste deel van het plangebied (Hoogstad) is voorzien van een verbeterd gescheiden
rioolstelsel. Hemelwater van daken en verhardingen worden afgevoerd naar de RWA-stelsel.
Huishoudelijk en industrieel afvalwater wordt via het DWA-stelsel en een pompput rechtstreeks
afgevoerd naar de rioolpersleiding tussen rioolgemaal Oost en de Groote Lucht.
Grondwater
In het plangebied is geen sprake van structurele grondwater overlast/onderlast. Het gebied heeft
van oorsprong een gemiddelde drooglegging van ca. 1 meter. Plaatselijk kan door bodemdaling
de ontwateringdiepte minder zijn.
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Afbeelding 15 Waterpartijen

Afbeelding 16 Overzicht waterkaart
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Toekomstige situatie watersysteem
Algemeen
Het betreft hier een conserverend bestemmingsplan. Er zijn geen wijzigingen voorzien die het
watersysteem negatief of positief beïnvloeden. Wel is het zo dat er in het oostelijke deel van het
plangebied, ten noorden van het bestaande zwembad De Kulk, de mogelijkheid moet worden
opengehouden om daar sportvoorzieningen te (kunnen blijven) realiseren (zoals een
buitenzwembad). Dit zou dan in principe ten koste kunnen gaan van daar aanwezige
waterpartijen. Hiertoe zal echter niet worden overgegaan zonder overleg met de waterbeheerder
(en een eventueel benodigde watervergunning).
Veiligheid en waterkeringen
Ter bescherming van de waterstaatkundige werken wordt de bestemmingslegging uit de Legger
Polderkaden, Boezemwateren e.a. aangehouden. De breedte van de kernzone is 17,5 meter en
de beschermingszone heeft een breedte van 15 meter.
Waterkwantiteit
Omdat het hier een bestaand stedelijk gebied betreft en er in de polder Centrum-West geen
wateropgave is, is uitgangspunt dat de hoeveelheid oppervlaktewater minimaal gelijk blijft aan de
huidige hoeveelheid. Hiernaast beoordeeld het Hoogheemraadschap Delfland op het wel of niet
aanwezig zijn van een bergingstekort binnen een polder. Bij een bergingstekort dient er
compenserende waterberging gerealiseerd te worden bij herstructurering. Indien er geen
bergingstekort aanwezig is, dan hoeft bij herstructurering, waarbij geen sprake is van functie
verandering, geen watercompensatie plaats te vinden.
Waterkwaliteit en ecologie
Door de circulatie van water vanuit de boezem in stand te houden blijft de kwaliteit gelijk. In het
kader van het Waterplan zijn in dit gebied geen maatregelen voorzien die de waterkwaliteit en
ecologie kunnen verbeteren. In Vlaardingen worden bij het beheer en onderhoud van de wegen
geen bestrijdingsmiddelen toegepast. Iedere afzonderlijke watergang is te bereiken via de
openbare weg. Hierdoor is het mogelijk de watergangen nat te baggeren. De baggerspecie die
vrijkomt bij onderhoudswerkzaamheden kan conform de Herpolderovereenkomst Vlaardingen
(2007) naar het depot in de Broekpolder worden afgevoerd.
Afvalwater en riolering
In Vlaardingen is het rioleringsbeleid erop gericht dat alle nieuwe ontwikkelingen moeten zijn
voorzien van een (verbeterd) gescheiden rioolstelsel. Voorwaarde is wel dat er voldoende open
water in de directe omgeving aanwezig is.
Grondwater
In de nabijheid van het plangebied wordt het grondwaterpeil op een aantal plaatsen 2x per
maand gemeten. Vooralsnog bestaat er geen aanleiding om maatregelen te treffen.
Bestemmingsplan
In het bestemmingsplan wordt het bestaande relevante oppervlaktewater opgenomen in de
bestemming Water. Water wordt ook mogelijk gemaakt in overige bestemmingen. Ter
bescherming van de waterkering wordt zowel de kernzone als de beschermingszone in de
dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering opgenomen.
Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het mogelijk maken van sportvoorzieningen in
het oostelijk deel van het plangebied, ten noorden van het bestaande zwembad De Kulk. Deze
mogelijkheid zit overigens ook in het geldende bestemming. Gelet op de waterbelangen wordt er
nu voor gekozen om die bestemming niet te handhaven, maar het water als zodanig te
bestemmen, met daarbij de mogelijkheid om deze via wijziging om te kunnen zetten naar de
bestemming Sport. Als voorwaarde is onder andere opgenomen dat vooraf schriftelijk
toestemming wordt gevraagd aan de waterbeheerder. Overigens zal een en ander toch niet
kunnen plaatsvinden zonder overleg met en daadwerkelijke toestemming van de waterbeheerder
(watervergunning).
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3.5.

Beschermde natuur

Kader
Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet (Ffwet) in werking getreden, waardoor een aantal
oudere wetten, zoals de Vogelwet en de Jachtwet, is vervangen. Voorts zijn in de Ffwet de
Europese Vogel- en Habitatrichtlijn voor Nederland nader uitgewerkt en is het
soortbeschermingregime geïmplementeerd. De Ffwet beschermt alle in het wild levende
zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Van deze soortgroepen zijn alleen Huismuis, Bruine
en Zwarte rat niet beschermd. Van de vissen, ongewervelde dieren (zoals vlinders, libellen en
sprinkhanen) en planten zijn alleen de in de wet genoemde soorten beschermd.
De Ffwet gaat uit van het ‘nee, tenzij’-principe. Dit betekent dat alleen onder bepaalde (zeer
stringente) voorwaarden een inbreuk mag worden gemaakt op de bescherming van soorten en
hun leefomgeving. Daarnaast beschermt de wet niet alleen soorten in het algemeen, maar ook
individuen van soorten.
Voor ruimtelijke ingrepen die gevolgen hebben voor een beschermde soort en / of zijn leefgebied
moet een ontheffing op grond van de Ffwet worden aangevraagd. Voor een aantal soorten geldt
daarenboven het beschermingsregime van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Voor
werkzaamheden die uit een bestemmingsplan (kunnen) voortvloeien dient voor de start van die
werkzaamheden ontheffing te worden aangevraagd indien beschermde soorten voorkomen. Voor
de goedkeuring van een bestemmingsplan, dient reeds duidelijk te zijn of en in hoeverre een
ontheffing kan worden verkregen.
De wettelijk beschermde soorten zijn ingedeeld in de volgende vier categorieën:
1. Beschermde inheemse vogels: deze vallen onder de Europese richtlijn. Dwingende reden
van openbaar belang is geen reden om ontheffing te verlenen.
2. Strikt beschermde soorten, waaronder soorten die op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn
(HR) voorkomen: voor deze soorten is alleen ontheffing mogelijk wanneer er een
dwingende reden van groot openbaar belang is, alternatieve oplossingen ontbreken en er
geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort (tabel
3 Ffwet).
3. Andere, niet algemeen voorkomende soorten, met uitzondering van beschermde
inheemse vogels: ontheffing is alleen mogelijk bij een gunstige staat van instandhouding
van de soort (tabel 2 Ffwet). Het is mogelijk om bij ruimtelijke ontwikkelingen te werken
via een goedgekeurde gedragscode.
4. Beschermde, meer algemene soorten: voor deze soorten is een algemene
vrijstellingsregeling van kracht (tabel 1 Ffwet).
Voor algemene beschermde soorten geldt dat ontheffing niet meer behoeft te worden
aangevraagd in geval van ruimtelijke ontwikkeling (tabel 1 Ffwet). Er geldt voor deze groep echter
wel een zorgplicht. Dit geldt ook voor de overige groepen en alle overige inheemse flora en fauna
die niet opgenomen zijn in de tabellen. De zorgplicht houdt in dat voldoende zorg in acht moet
worden genomen voor deze soorten en hun leefomgeving en dat nadelige effecten voorkomen
moeten worden voor zover redelijk. Bij een ruimtelijke ontwikkeling dient ervoor gezorgd te
worden dat dieren niet gedood worden en dat beschermde planten verplant worden. Ook dient
gelet te worden op bijvoorbeeld de voortplantingsperiode van amfibieën en de zoogperiode van
zoogdieren. Voor een andere groep geldt dat geen ontheffing nodig is als gewerkt wordt volgens
een gedragscode (tabel 2 Ffwet). Deze code dient door een sector of ondernemer zelf opgesteld
te worden en dient vervolgens goedgekeurd te zijn. Tenslotte is er een groep soorten, bestaande
uit soorten die op Bijlage IV van de HR staan en een aantal andere aangewezen soorten (tabel 3
Ffwet), alsmede alle inheemse (broed)vogels waarvoor een ontheffing altijd nodig is.
Inventarisatie
Met behulp van de gebiedendatabase van het ministerie van LNV is nagegaan of er in de
nabijheid van het plangebied beschermde natuurgebieden aanwezig zijn. Er is op ruime afstand
(circa 1.400 m) van het plangebied natuur behorende tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
aanwezig. Door deze grote afstand is dit EHS-gebied niet relevant voor onderhavig
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bestemmingsplan. Er zijn verder geen Natura 2000-gebieden, beschermde natuurmonumenten,
wetlands of nationale parken aanwezig binnen een straal van 3 km vanaf het plangebied. Zie
afbeelding 17.
De gemeente wil de watergangen met bijbehorende oevers op een ecologische wijze beheren.
De gevolgen van deze andere vorm van beheer zijn geïnventariseerd in een flora- en faunatoets
(juli 2008). Het gebied ten noorden en oosten van het zwembad is geïnventariseerd en hieronder
worden puntsgewijs de resultaten weergegeven:
· In dit gebied zijn een aantal natuuroevers, een grondlandje en twee paddenpoelen
aangelegd. Deze watergangen zijn vooral geschikt voor amfibieën en vissen. De
paddenpoelen bieden daarnaast broedplaatsen voor water en rietvogels. De aangrenzende
sloten zijn overgroeid met Grote kroosvaren.
· De paddenpoelen en oevers worden gefaseerd in tijd en ruimte onderhouden. Nadelige
effecten op de aanwezige flora en fauna zullen slechts bestaan uit de directe gevolgen van
de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden . Het terrein wordt door het voogenomen
beheer beter beschermd en is bliijvend geschikt als foerageer- en leefgebied voor alle
aangetroffen vogels (ijsvogel, zwartkop, tjif tjaf, grote bonte specht, fitis, tuinfluiter), amfibiën,
zoogdieren, insecten, vissen en vaatplanten. Het onderhoud is niet in strijd met de Vogel- en
Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet.
· Binnen het gebied komen voor zover bekend geen beschermde kreeftachtigen en reptielen
voor. De aanwezigheid van beschermde ongewervelden en vissen binnen het
onderzoeksgebied is niet aangetoond maar wordt zeer waarschijnlijk geacht.
· De geplande werkzaamheden hebben naar verwachting geen nadelig effect op de binnen het
onderzoeksgebied aangetroffen vleermuizen. Vleermuizen gebruiken de watergangen en
oevers slechts als foerageerbiotoop.
· Met betrekking tot de aangetroffen beschermde vaatplanten vallen geen nadelige effecten te
verwachten.
In de bestaande situatie liggen aan langs de belangrijke structuren (Vlaardingse Vaart en
A20/Burg. Heusdenslaan) ruime groen- en waterpartijen. Dergelijk binnenstedelijk groen kan van
waarde zijn voor (beschermde) flora en fauna. Gezien het conserverende karakter van het
bestemmingsplan, blijft de groenblauwe structuur onaangetast en is er in het kader van het
bestemmingsplan geen concrete aanleiding om ecologisch onderzoek uit te voeren. In het
bestemmingsplan worden wel geringe uitbreidings- en wijzigingsmogelijkheden geboden. Als er
bij toepassing van deze flexibiliteitbepalingen aanleiding bestaat voor het afwegen van de invloed
van de plannen op aanwezige natuurwaarden, moet in principe voordat de sloop- en
bouwwerkzaamheden beginnen, een onderzoek worden uitgevoerd om te bepalen of bijvoorbeeld
ontheffing dient te worden aangevraagd en/of compenserende maatregelen kunnen worden
getroffen. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij het verwijderen van (hoogopgaand) groen,
bebouwing of het dempen van water. In die situaties zal overigens de kap-, sloop- respectievelijk
de keurvergunning een dergelijk onderzoek van de aanvrager eisen. Overigens is te allen tijde de
algemene Zorgplicht uit de Ffwet van kracht, waarmee de belangen van flora en fauna afdoende
zijn veilig gesteld.
Conclusie
Het bestemmingsplan ondervindt van het aspect ‘beschermde natuur’ geen belemmeringen.
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Afbeelding 17 Uitsnede gebiedendatabase Ministerie van
VROM (het roze omkaderde gebied is het plangebied)
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4.

GEBOUWDE FUNCTIES

4.1.

Bedrijven en detailhandel

Inventarisatie
Op het bedrijventerrein Hoogstad is sprake van een clustering van perifere detailhandel (zoals
meubels en auto’s).
Onder bedrijf wordt verstaan: een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen,
vervaardigen, bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het
bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen.
Onder perifere detailhandel wordt verstaan: detailhandel in goederen die, gezien de aard en
omvang van de aangeboden goederen, in woon- en winkelwijken niet of minder goed zijn in te
passen, zijnde (a) detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke stoffen, (b) detailhandel in zeer
volumineuze goederen zoals auto's, motoren, boten, caravans, keukens, badkamers,
vloerbedekking, parket, zonwering, tenten, grove bouwmaterialen en landbouwwerktuigen, (c)
tuincentra en (d) bouwmarkten of grootschalige meubelbedrijven (inclusief in ondergeschikte
mate woninginrichting en stoffering) met een bruto vloeroppervlakte van minimaal 1.000 m2.
Onder detailhandel wordt verstaan: het bedrijfsmatig te koop aanbieden van goederen,
waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren aan personen, die die
goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een
beroeps- of bedrijfsactiviteit, zulks met uitzondering van horeca-activiteiten.
In het plangebied zijn de volgende bedrijfsactiviteiten gevestigd:
Adres

Naam

Soort

Gerard Burgerlaan 1-3

Profijtmeubel Vlaardingen

Winkel in meubels

Gerard Burgerlaan 2

Roobol Woonwinkels

Winkel in gordijnen en vitrage

Gerard Burgerlaan 4

Wooning Keukens & Sanitair Vlaardingen

Winkel in keukens

Gerard Burgerlaan 5

Firma Van der Ree

Winkel in verlichtingsartikelen

Gerard Burgerlaan 7

Hoogenboezem Meubelen

Winkel in meubels

Gerard Burgerlaan 8

BCC

Detailhandel in elektronica producten en witgoed

Gerard Burgerlaan 9

Kwantum

Warenhuis

Gerard Burgerlaan 10

Roobol Tuin & Serremeubelen

Winkel in meubels

Gerard Burgerlaan 12

Haco Montagemeubelen B.V.

Groothandel in huismeubilair

Gerard Burgerlaan 14

Keukenadviescentrum Stam Waterweg B.V.

Winkel in keukens

Gerard Burgerlaan 16

Rose Slaapcomfort

Winkel in meubels

Gerard Burgerlaan 18

Beter Bed

Winkel in meubels

Gerard Burgerlaan 20

Carpetright

Gerard Burgerlaan 21

Formido

Gerard Burgerlaan 29

Autobanden De Sprint B.V.
Zonwering Westland Projecten B.V. + Zonwering
Westland Particulieren B.V. + Z.W.-Montage B.V.
+ Zonwering Den Haag B.V.

Winkel in vloerbedekking
Bouwmarkt en andere winkel in bouwmaterialen
algemeen assortiment
Verkoop en plaatsing van banden

Gerard Burgerlaan 30
Gerard Burgerlaan 32

Warmtebron Beheer B.V.

Hoogstad 1

Automobiel- en Garagebedrijf Hoogwerf B.V.

Hoogstad 51+203

Autobedrijf P. Bot B.V.

Hoogstad 101

Automobielbedrijf "Dorzo" B.V.

Hoogstad 151

Vari B.V.

Hoogstad 201

Kwik-Fit

Hoogstad 205-207

SunlightShop
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Zonwering
Winkels gespecialiseerd in overige doe-hetzelfartikelen
Handel in en reparatie van personenauto's en
lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe)
Transport - Autoverhuur, Winkels – Auto's tweedehands, Winkels – Auto’s, Winkels –
Autoalarmen, Services – Autoreparatie
Handel in en reparatie van personenauto's en
lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe)
Handel in en reparatie van personenauto's en
lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe)
Bandenservicebedrijf
Groothandel in verlichtingsartikelen
(zonnebanken, cosmetica, accessoires)
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Hoogstad 251-253

The Coffee Factory B.V.

Hoogstad 259

Smart Cable Technology B.V. + Corano Telecom
B.V.

Hoogstad 265-267

Yorcom Computers B.V.

Hoogstad 269

Bibox Beheer B.V.

Hoogstad 269/275

World Bearing Trade B.V.

Hoogstad 279

Discovered

Hoogstad 279

Charlotte, Julien & Florian

Hoogstad 401

Auto Stelco

Westlandseweg 262

Texaco

Zakelijke producten – groothandelaren (koffie,
koffiemachines e.d.)
Groothandel in elektronische en
telecommunicatieapparatuur en bijbehorende
onderdelen
Webwinkel in computers, randapparatuur en
software
Groothandel in parfums en cosmetica
Groothandel in appendages, technische
toebehoren e.d.
Groothandel in overige consumentenartikelen
n.e.g. (bescherming van draagbare apparaten)
Groothandel in babyartikelen
Handel in en reparatie van personenauto's en
lichte bedrijfsauto's
Benzine-, tank- en servicestation (geen lpg)

Tabel 2 Overzicht aanwezige bedrijven en detailhandel (stand van zaken april 2010)

Beleid
Hoogstad heeft geen hiërarchische positie binnen de winkelstructuur. Het is een perifere
detailhandelslocatie die voor een groot deel in gebruik is als meubelboulevard. Daarnaast
zijn er ook ABC-bedrijven (Auto’s, Boten, Caravans) toegelaten op deze locatie. Het terrein
heeft een beperkte regionale functie. Het terrein biedt weinig mogelijkheden tot uitbreiding.
Voor de gemeente geldt als uitgangspunt dat ontwikkelingen op Hoogstad geen negatieve
invloed mogen hebben op het hoofdwinkelcentrum.
Op twee locaties (Gerard Burgerlaan 8 en Hoogstad 265-267) is op dit moment een
bedrijfsactiviteit aanwezig, die niet moet worden aangemerkt als perifere detailhandel en
daarmee (gewone) detailhandel is. Hoewel deze bedrijven in het verleden zijn vergund, is
(gewone) detailhandel niet (meer) gewenst op het bedrijventerrein. Deze is ook in strijd met de
Provinciale Verordening Ruimte.
Bestemmingsplan
In bestemmingsplan is voor het bedrijventerrein een brede verzamelbestemming opgenomen.
Daarin zijn de functies perifere detailhandel, kleinschalige kantoren en diverse andere
bedrijfsactiviteiten toegestaan. De functies zijn onderling uitwisselbaar. Op deze manier blijven de
huidige functies behouden en is sprake van een hoge mate van flexibiliteit, waardoor optimaal
kan worden ingespeeld op eventuele ontwikkelingen.
De betreffende locaties waar detailhandel aanwezig is (niet zijnde perifere detailhandel), zijn
specifiek aangeduid. Op basis van bestaande rechten is deze slechts daar toegestaan. Er is de
mogelijkheid opgenomen om deze functie in de toekomst uit te sluiten.
4.2.

Kantoren en dienstverlening

Inventarisatie
Op het bedrijventerrein Hoogstad zijn ook (zelfstandige) kantoren en dienstverlenende bedrijven
aanwezig.
Onder kantoor wordt verstaan: het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of
slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen, waaronder
congres en vergaderaccommodatie.
Onder dienstverlening wordt verstaan: het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het
publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen, waaronder
belwinkel en internetcafé.
Kijkend naar de definities kan worden geconcludeerd dat – hoewel er wel degelijk een relevant
onderscheid is – deze activiteiten veel overeenstemming met elkaar hebben.
In het plangebied is wat dat betreft het volgende gevestigd:
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Adres

Naam

Soort

Gerard Burgerlaan 33

C.P. Group

Kantoor t.b.v. groothandel in verf en verfwaren

Hoogstad 255

Show en Zo B.V.

Boekingsbureau voor entertainment

Hoogstad 277

Niet bekend

Hoogstad 279

Niet bekend

Hoogstad 281

Heetkamp Administratie en Advies B.V.

Administratie-/boekhoudkantoor

Hoogstad 283

V.A.B. Administraties & Belastingen

Administratie-/boekhoudkantoor

Hoogstad 701

Niet bekend

Hoogstad 703

Plump Fruits B.V.

Financiële holdings

Hoogstad 705

Correct Beveiligingen

Hoogstad 707

Bouwkundig Adviesbureau Boom

Hoogstad 751

Van Leeuwen Accountancy

Beveiliging via beveiligingssystemen
Technische ontwerp- en adviesbureaus voor
burgerlijke en utiliteitsbouw / dienstverlening
Administratie-/boekhoudkantoor

Westlandseweg 190

Hoogendoorn

Kantoor

Westlandseweg 260

Van Gastel Notarissen

Notariskantoor

Westlandseweg 260

Elmers Advocaten B.V.

Advocatenkantoor

Tabel 3 Overzicht aanwezige kantoren en dienstverlening (stand van zaken februari 2011)

Volgens het geldende bestemmingsplan mag er maximaal 15.000 m2 bvo aan (zelfstandige)
kantoren worden gerealiseerd. Dit met inachtneming van de bij de betreffende bestemming
horende overige voorwaarden (bestemd voor de lokale markt, zo niet dan 50% in Vlaardingen
woonachtige werknemers). Inmiddels is daar invulling aan gegeven op diverse kavels in het
plangebied (zie tabel 3). De gezamenlijke oppervlakte aan gerealiseerde (zelfstandige) kantoren
(of dienstverlening) bedraagt circa 7800 m2.
Dit kan als volgt worden opgesplitst:
· grotere (zelfstandige) kantoorpanden met een oppervlakte van meer dan 1.000 m2 bvo
(Westlandseweg 190 Gerard Burgerlaan 33);
· kleinschalige zelfstandige kantoren (of dienstverlening) met een maximale oppervlakte van
1.000 m2 bvo (Hoogstad 751 en Hoogstad 701-707 m2);
· bedrijfsruimten waar kantoren of dienstverlenende bedrijven aanwezig zijn en/of die daarvoor
in principe ook geschikt zijn (Hoogstad 251-259 en Hoogstad 277-283);
· verbouwde voormalige woning (Westlandseweg 260).
Beleid
Volgens de provinciale Verordening Ruimte mogen bestemmingsplannen voor gronden die (o.a.)
zijn gelegen buiten in een geldend bestemmingsplan opgenomen kantoorbestemming geen
bestemmingen aanwijzen die nieuwe bebouwing van kantoren mogelijk maken. Aangezien het
geldende bestemmingsplan de realisatie mogelijk maakt van kantoren, geldt dit niet voor het
plangebied. Volgens het provinciale beleid mogen er dus in principe bestemmingen worden
aangewezen die nieuwe bebouwing van kantoren mogelijk maken.
Bestemmingsplan
Aan de orde is de vraag of het bestemmingsplan de realisatie van (zelfstandige) kantoren (of
dienstverlening) mogelijk moet (blijven) maken. Zoals hierboven beschreven is op dit moment de
vestiging van (zelfstandige) kantoren toegestaan, zowel grotere en kleinere, maar wel onder
bepaalde voorwaarden. De mogelijkheden om hier (zelfstandige) kantoren te realiseren zijn deels
ingevuld. Het geldende bestemmingsplan diende echter om de ontwikkeling van de locatie
mogelijk te maken. Het bedrijventerrein heeft inmiddels het karakter gekregen van locatie voor
perifere detailhandel. De wens om hier nieuwe, grotere (zelfstandige) kantoren te realiseren kan
daarom worden genuanceerd. De Kamer van Koophandel en de provincie hebben in hun
vooroverlegreactie gevraagd om de huidige mogelijkheden in dit plangebied te beperken. Verder
is van belang dat de locatie Vijfsluizen in het Structuurplan Rivierzone is aangewezen als
kantorenlocatie. Om bovenstaande redenen wordt er voor gekozen om de vestiging van nieuwe,
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grotere (zelfstandige) kantoren niet meer toe te staan, een en ander met uitzondering van de
bestaande.
De kavel met het grootste kantoorpand staat op de hoek Westlandseweg – Burg. Heusdenslaan.
De schaal en uitstraling van dit kantoor is van dien aard dat de verwezenlijking van bedrijfsmatige
functie op deze plek niet realistisch en wenselijk is. Een bestemming Kantoor sluit het beste aan
op het huidige gebruik.
Het kantoorpand aan Gerard Burgerlaan 33 krijgt een specifieke aanduiding, maar niet de
bestemming Kantoor, aangezien de vestiging van een andere functie op deze locatie mogelijk
moet blijven. De specifieke aanduiding is opgenomen om mogelijk te blijven maken dat op deze
plek een groter kantoor aanwezig is.
De vestiging van kleinschalige kantoren blijft mogelijk.
Het notaris- en advocatenkantoor aan de Westlandseweg 260 heeft in het voormalige
bestemmingsplan een woonbestemming. Gezien de huidige functie en de karakteristieke
uitstraling van het pand ligt een bestemming Kantoor voor de hand. Dienstverlening is hier ook
mogelijk.
4.3.

Wonen

Inventarisatie
Er zijn in het plangebied 3 woningen aanwezig. Eén bevindt zich in het westelijke deel (op het
Moermanterrein) en twee bevinden zich in het oostelijke deel van het plangebied. De woning op
het Moermanterrein wordt gezien als een dienstwoning behorend bij de bebouwing van het
Moermanterrein.
Beleid
Het beleid ten aanzien van erfbebouwing is neergelegd in de Regeling Erfbebouwing. De
Regeling Erfbebouwing dient als basis voor de erfbebouwingsregeling in het bestemmingsplan.
Hierop wordt nader ingegaan in de paragraaf gemeentelijk beleid (paragraaf 5.2). Voor
dakkapellen geldt het beleid zoals dit is neergelegd in de Welstandsnota. Dakkapellen met een
bepaalde omvang kunnen zonder ontheffing van het bestemmingsplan worden gerealiseerd.
Bestemmingsplan
De aanwezige grondgebonden woningen krijgen de bestemming Wonen. De halfvrijstaande
krijgen de aanduiding ‘twee-aaneen’. De woning op het Moermanterrein wordt als dienstwoning
aangeduid. Uitponden c.q. loskoppelen van de woning van het oorspronkelijke terrein is als
gevolg daarvan niet toegestaan. Bestaande goot- en (voor zover van toepassing) bouwhoogtes
(ook wel nokhoogtes) en impliciet daarmee ook het aantal bouwlagen worden met een
aanduiding vastgelegd. Er wordt door het bestemmingsplan geen beperkingen opgelegd aan het
realiseren van dakkapellen omdat dit wordt geregeld via de Welstandsnota.
4.4.

Horeca

Inventarisatie
Onder horeca wordt verstaan: het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en
dranken, het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken
van nachtverblijf, waaronder bed & breakfast, discotheek, feestzaal en partyboerderij. De
aanwezige horeca bevindt zich langs de Billitonlaan. Het gaat om twee gelegenheden:
Adres

Naam

Soort

Westlandseweg 200

Het Woeste Water BV

Westlandseweg 270

Ibishotel

Restaurant/eetcafé
Hotels en pensions met keuken, conferentieoorden en congrescentra

Westlandseweg 280

McDonalds

Restaurant

Tabel 4 Overzicht aanwezige horeca (stand van zaken april 2010)
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De horecagelegenheid bij het zwembad is getypeerd als horeca categorie 2. Bij deze horecainrichtingen is de exploitatie primair gebaseerd op het verstrekken van maaltijden / eten. Alleen
hebben zij of een drank- & horecavergunning zoals bistro, restaurant, eetcafé en/of zijn zij
gedurende langere tijden geopend en hebben een verkeersaantrekkende werking. Het Ibishotel
en de MCDonalds vallen in horeca categorie 2. In het Ibishotel zijn ook vergader- en
congresruimten aanwezig, die volgens het horecabeleid in categorie 4 vallen.
Naar aanleiding van overleg met ondernemers blijkt dat er de wens bestaat om op het
binnenterrein van de meubelboulevard of in winkel een kleinschalige horecavoorziening in de
lichte categorie te kunnen realiseren.
Beleid
In het algemeen streeft de gemeente naar meer synergie tussen diverse economische functies
en een kwaliteitsverbetering van de detailhandel en horeca. Voor het gebied geldt een
overwegend consoliderend beleid. De wens om een kleinschalige horecavoorziening te kunnen
realiseren past wat dat betreft in het beleid.
Bestemmingsplan
De horecagelegenheid bij het zwembad is zelfstandig en is gevestigd in het zwembadencomplex.
De horecagelegenheid krijgt net als het zwembad een bestemming Sport. Binnen deze
bestemming is een zelfstandige horecagelegenheid toegestaan. Het Ibishotel en de McDonalds
krijgen een bestemming Horeca. Binnen deze bestemming is categorie 2 horeca toegestaan.
Voor de vergader- en congresruimten in het Ibishotel wordt een aparte aanduiding
‘congrescentrum’ opgenomen. Voor de toekomstige horecafaciliteit is een wijzigingsgebied
opgenomen om op het binnenterrein van de meubelboulevard door middel van het toepassen van
een wijzigingsbevoegdheid de bestemming Verkeer om te zetten in Horeca (categorie 1) of
binnen de bestemming Bedrijventerrein een aanduiding voor horeca categorie 1 op te nemen.
4.5.

Maatschappelijke voorzieningen

Inventarisatie
Onder maatschappelijk wordt verstaan: het uitoefenen van activiteiten gericht op de zorg en
sociale, culturele, medische, maatschappelijke, educatieve, religieuze en openbare
dienstverlening. Het gaat om de volgende functies:
Adres

Naam

Soort

Hoogstad 501

Brandweerkazerne

Openbare dienstverlening

Westlandseweg 250/256

Boerderij Hoogstad

Cultuurhistorisch ensemble

Tabel 5 Overzicht aanwezige welzijnsvoorzieningen (stand van zaken april 2010)

Op het bedrijventerrein is een brandweerkazerne aanwezig; deze is in 1995 gerealiseerd. In het
plangebied bevindt zich verder de voormalige boerderij Hoogstad en de overige opstallen van de
in 1988 overleden dr. Moerman. Op dit complex vinden bijeenkomsten en activiteiten plaats van
de archeologische vereniging Helinium. De vrijstaande woning op het complex is op dit moment
in gebruik als huurwoning.
De gronden en opstallen zijn sinds 1989 in bezit van de gemeente Vlaardingen. Destijds is met
dr. Moerman de afspraak gemaakt om de betreffende gronden (zie afbeelding 18) en opstallen tot
25 jaar na zijn dood niet anders te bestemmen en/of te gebruiken dan op zijn sterfdag het geval
was.4 De gemeenteraad heeft in 1989 besloten om ook het rosarium (gelegen rechts van de
oprijlaan) bij het gebied te betrekken.
Beleid

4

Vastgelegd in een notariële akte d.d. 9 maart 1987
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Voor deze functies geldt vooralsnog een consoliderend beleid. De boerderij Hoogstad is een
gemeentelijk monument (zie paragraaf 2.3) De planvorming met betrekking tot boerderij
Hoogstad is nog prematuur. Aangezien de uitvoerbaarheid nog niet is aangetoond, is er op dit
moment geen aanleiding dit consoliderende beleid te wijzigen.
Bestemmingsplan
Het Moermanhuis krijgt de bestemming Maatschappelijk. In deze bestemming is de vestiging en
uitwisseling van verschillende maatschappelijke functie mogelijk, waaronder cultuurhistorische
activiteiten. De verschillende maatschappelijke functies zijn uitwisselbaar. De huurwoning wordt
niet als zelfstandig woning bestemd, omdat er een zekere verbondenheid is met het historische
ensemble van de boerderij. Om deze verbondenheid van de woning met het complex te
waarborgen en tegelijkertijd recht te doen aan de woonfunctie is een aanduiding ‘wonen’
opgenomen.
Hoewel een brandweerkazerne in principe een maatschappelijke functie is, heeft deze een
zodanige impact op de omgeving dat een bedrijfsbestemming meer in de rede ligt.
4.6.

Sport en recreatie

Inventarisatie
Onder recreatie wordt verstaan: het uitoefenen van activiteiten gericht op ontspanning en/of
vermaak,
hoofdzakelijk
buiten
gebouwen,
waaronder
dagrecreatie,
jachthavens,
passantenhavens, strand, volkstuinen, et cetera, zulks met uitzondering van sport.
Onder sport wordt verstaan: het uitoefenen van activiteiten gericht op sport en/of spel, zowel
binnen als buiten gebouwen, waaronder fitnesscentra, sporthallen, sportvelden, zwembaden et
cetera.
In het oostelijke plandeel staat het zwem- en recreatiebad De Kulk dat in 1998 is gerealiseerd. In
het oostelijke plandeel is een jachthaven met bijbehorende bebouwing aanwezig
(Watersportvereniging Buitenlust).
Adres

Naam

Soort

Westlandseweg 200

Zwem- en recreatiebad De Kulk

Sport - zwembad

Broekkade 2a

Watersportvereniging Buitenlust

Recreatie - jachthaven

Tabel 6 Overzicht aanwezige sport- en recreatievoorzieningen (stand van zaken april 2010)

Beleid
Er bestaat de wens om een buitenzwembad te realiseren. Vooralsnog onderzoekt de gemeente
de mogelijkheden voor het verbeteren van de buiten zwemvoorziening van de Krabbeplas. De
gemeente houdt echter de optie voor een buitenzwembad ten noorden van De Kulk open.
Ten behoeve van de watersportvereniging langs de Vlaardingse Vaart is geen specifiek beleid
van toepassing.
Bestemmingsplan
Het zwembad krijgt de bestemming Sport. De omvang van deze bestemming wijzigt niet ten
opzichte van het geldende bestemmingsplan met als enige uitzondering dat het bestaande water
als zodanig is bestemd, gelet op de waarde voor de waterhuishouding en de ecologie. Er is daar
nu een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om (onder voorwaarden ter bescherming van
waterhuishouding en ecologie) sportvoorzieningen mogelijk te maken, zoals dat overigens ook al
mogelijk was in het geldende bestemmingsplan.
Het landzijdige deel van de jachthaven krijgt de bestemming Recreatie – Jachthaven. Het
waterzijdige deel van de jachthaven (de steigers en ligplaatsen) wordt niet meegenomen in die
bestemming, omdat de waterbeheerder het aanwezige water als zodanig wil zien bestemd. Dit
deel krijgt daarom een functieaanduiding “jachthaven” (jh) binnen de bestemming Water.
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Afbeelding 18 Moermanterrein (grondgebied behorende bij de akte d.d. 9 maart 1987)
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Afbeelding 19 Gecumuleerde geluidbelasting A20, Burg. Heusedenslaan en Westlandseweg (Geomilieu model)

Afbeelding 20 Geldende zones industrielawaai

Afbeelding 21 Feitelijke 50 dB(A) contour industrieterrein Botlek / Pernis (na sanering). Het plangebied ligt rechtsboven.
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5.

MILIEUHINDER

5.1.

Algemeen

De gemeentelijke milieubeleidsvisie is sinds eind 2008 niet meer van kracht. Sindsdien geldt er
geen nieuwe, maar wordt er gewerkt aan een milieubeleidsprogramma.
De gemeenteraad heeft er behoefte aan om het milieubeleid meer centraal te stellen en te
communiceren. De rol van burgers en bedrijven in de uitvoering van het milieubeleid, maar ook
die van de gemeentelijke organisatie, komt tot uitdrukking door middel van actuele thema’s en
strategische doelen.
Eén van de strategische doelen van het milieubeleid in Vlaardingen is dat duurzame ontwikkeling
en omgevingskwaliteit uitgangspunten zijn voor de stedelijke vernieuwing. Concretisering vindt
plaats in een bestemmingsplan. Het plangebied wordt aangeduid als “stads- en dorpsgebied”. In
dit milieuhoofdstuk wordt ingegaan op de milieuaspecten die voor dit plan relevant zijn.
5.2.

Geluidhinder wegverkeer

Kader
In verband met de relatie tussen de Wet geluidhinder (Wgh) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
dient er te worden gekeken naar de relevante geluidsaspecten. Er gelden wettelijke zones langs
bepaalde wegen. De wettelijke voorkeursgrenswaarde als gevolg van geluidhinder van
wegverkeer op hindergevoelige bestemmingen is 48 dB. De te verlenen maximale hogere
grenswaarde bedraagt 63 dB. Deze waarden zijn inclusief de wettelijke aftrek van 5 dB. Verder is
van belang dat de waarden formeel slechts van belang zijn voor nieuwe situaties. Dit is het geval
bij aanleg van een nieuwe weg of bij wijziging van een bestemming naar een geluidgevoelige
functie. De drie bewoonde huizen vallen onder de bestaande situatie. Hiervoor geldt een voor
keursgrenswaarde van 60 dB(A) en een binnenwaarde van 45 dB(A).
Onderzoek
De ligging van het plangebied wordt beschreven in paragraaf 1.3.
Het autoverkeer op de A20, de Burgemeester Heusdenslaan en de Westlandseweg vormt een
potentiële geluidhinderbron. Met het verkeersmodel Questor is een prognose gemaakt voor de
verkeersintensiteiten in het jaar 2020.
Met het rekenprogramma Geomilieu is de gecumuleerde geluidbelasting (Lden) weergegeven van
bovengenoemde wegen voor 2020. De drie bewoonde huizen in het plangebied hebben een
geluidsbelasting in de range van 55 – 60 dB. Voor het overige is er geen sprake van gevoelige
bestemmingen. De geluidbelasting van deze wegen is weergegeven op afbeelding 19.
Conclusie
Het bestemmingsplan ondervindt van het aspect ‘wegverkeerslawaai” geen belemmeringen
5.3.

Geluidhinder industrielawaai

Kader
In de Wet geluidhinder is vastgelegd dat, behoudens in nader omschreven gevallen, de ten
hoogste toelaatbare geluidsbelasting op nieuw te projecteren geluidsgevoelige bestemmingen
vanwege een gezoneerd industrieterrein 50 dB(A) bedraagt. De maximale door het college van
B&W vast te stellen hogere waarde, de gronden waarop ontheffing van de voorkeursgrenswaarde
kan worden verleend, alsmede de te volgen procedure, zijn geregeld in het Besluit geluidhinder
(Besluit van 20 oktober 2006). Indien wordt voldaan aan de gestelde eisen in het hierboven
genoemde besluit, kunnen B&W een hogere waarde vaststellen dan 50 dB(A), tot maximaal 55
dB(A). Deze waarden zijn formeel echter van belang voor nieuwe situaties.
Inventarisatie
Het plangebied is gesitueerd binnen de geldende zones industrielawaai van de industrieterreinen
Botlek / Pernis en Vulcaanhaven / Koningin Wilhelminahaven / Klein Vettenoord (zie afbeelding
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20). Voor beide industrieterreinen zijn echter saneringsprogramma’s vastgesteld, waardoor de
feitelijke 50 dB(A) contour verder terug ligt (zie afbeelding 21).
Conclusie
Industrielawaai is geen knelpunt voor het bestemmingsplan.
5.4.

Luchtkwaliteit

Kader
Op 15 november 2007 is een nieuw wettelijk stelsel voor luchtkwaliteitseisen van kracht
geworden. De hoofdlijnen van de nieuwe regelgeving zijn te vinden in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de
Wet milieubeheer. De regelgeving is uitgewerkt in onderliggende Algemene Maatregelen van
Bestuur en Ministeriële Regelingen. Daarmee zijn het Besluit luchtkwaliteit 2005, de Regeling
saldering luchtkwaliteit, het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit 2005 en de
Meetregeling luchtkwaliteit vervallen. Een belangrijk verschil met het Blk 2005 is dat de nieuwe
regelgeving een flexibele koppeling kent tussen ruimtelijke activiteiten en gevolgen voor de
luchtkwaliteit. Projecten die “niet in betekenende mate” bijdragen aan de luchtverontreiniging
hoeven niet meer afzonderlijk getoetst te worden aan de grenswaarden voor de buitenlucht.
Grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat op een bepaald tijdstip
zoveel mogelijk moet zijn bereikt en waar die kwaliteit reeds aanwezig is, zoveel mogelijk in stand
gehouden moet worden. Het besluit vermeldt bij de verschillende stoffen en hun grenswaarden
een termijn waarop de luchtkwaliteit uiterlijk aan die grenswaarden moet voldoen. Grenswaarden
vormen een absolute grens die op termijn niet mag worden overschreden. Een grenswaarde is
een resultaatverplichting. Wordt bij een grenswaarde een termijn aangegeven waarop die
gerealiseerd moet worden, dan is overschrijding van de grenswaarde tot het genoemde tijdstip
nog toegestaan. De grenswaarden dienen als toetsingskader bij beleidsontwikkeling, beoordelen
van plannen (zoals bestemmingsplannen) en verlenen van vergunningen.
Zoals reeds aangegeven worden veel aspecten van de nieuwe regelgeving in afzonderlijke
uitvoeringsregelingen uitgewerkt, zoals het Besluit “niet in betekenende mate” bijdragen (Besluit
NIBM). Na de inwerkingtreding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(NSL, half 2009) wordt een NIBM-grens gehanteerd van 3%. Dit 3% criterium betekent dat bij een
nieuwe woningbouwlocatie < 1500 woningen er sprake is van NIBM. In dit conserverende plan is
geen sprake van woningbouw of andere ruimtelijke ontwikkelingen.
Onderzoek
In dit conserverende plan is geen sprake van woningbouw of andere ruimtelijke ontwikkelingen.
Er hoeft daarom niet te worden getoetst aan de regeling NIBM.
Conclusie
Wat betreft luchtkwaliteit zijn er voor dit plangebied geen belemmeringen.
5.5.

Externe veiligheid

Kader
Externe veiligheid kan gedefinieerd worden als de veiligheid voor de omgeving van een
gevaarlijke inrichting of het transport van gevaarlijke stoffen. De wetgeving geeft aan bij welke
functies (kwetsbare objecten) rekening moet worden gehouden met risico’s. Het externe
veiligheidsbeleid is gebaseerd op verschillende beleidsnota’s, circulaires en handreikingen.
Centraal hierin staan de begrippen plaatsgebonden risico en groepsrisico (zie kader).
Plaatsgebonden risico (PR)
Bij het plaatsgebonden risico gaat het om de kans per jaar dat een gemiddelde persoon op een bepaalde geografische plaats
in de omgeving van een inrichting (of transportroute) overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen
in die inrichting (of op die transportroute). Door middel van risicocontouren wordt aangegeven tot waar de risiconiveaus reiken.
De risico’s van een bestaande of nieuwe situatie moeten worden getoetst aan de aanwezigheid van kwetsbare functies in de
omgeving van de inrichting. De huidige landelijke norm (grenswaarde) voor het maximaal toelaatbare plaatsgebonden risico
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voor bestaande situaties bedraagt 10-5. Voor nieuwe situaties geldt de 10-6-plaatsgebonden risicocontour als grenswaarde.
Deze contour geeft de kans weer van één op een miljoen per jaar dat een individu komt te overlijden als gevolg van een
ongeval bij een risicovolle (bedrijfs)activiteit. Nieuwe kwetsbare functies mogen in principe niet voorkomen binnen deze
risicocontour.
De 10-8-risicocontour vormt een aanvullende aandachtszone voor externe veiligheid. Deze contour heeft echter geen
rechtstreekse gevolgen voor de planvorming.
Groepsrisico (GR)
Het groepsrisico drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct
gevolg van één ongeval bij een risicovolle activiteit. Dit risico laat zich niet in de vorm van een risicocontour op een kaart
weergeven, maar kan wel worden vertaald in een dichtheid van personen per hectare. Hoe meer personen per hectare in het
schadegebied van een hier bedoeld ongeval aanwezig zijn, hoe groter het aantal (potentiële) slachtoffers is.
Voor het groepsrisico (GR) voor inrichtingen geldt een norm van 10-³/N², waarbij N staat voor het aantal slachtoffers. Voor
transportroutes is deze waarde per km-tracé 10-²/N². De norm voor het groepsrisico heeft, in tegenstelling tot de norm voor het
plaatsgebonden risico, de status van oriënterende waarde.
Er geldt een inspanningsverplichting om aan de norm te voldoen, maar de mogelijkheid bestaat om gemotiveerd af te wijken.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben in een brief aan de Minister van VROM aangegeven op welke wijze zij met dit
soort situaties willen omgaan.
Gevoelige bestemmingen
In de wetgeving voor externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Als
kwetsbare objecten worden onder andere aangemerkt aaneengesloten woonbebouwing, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen,
verpleeginrichtingen, zorginstellingen, grote hotels (> 50 bedden) en kantoren en bedrijven (met meer dan 50 werknemers).
Kleine hotels en kantoren en bedrijven (met minder dan 50 werknemers) worden onder andere beschouwd als beperkt
kwetsbare objecten.
In het gebied, begrensd door de plaatsgebonden risicocontour 10-6, is nieuwe ontwikkeling van kwetsbare objecten niet
toegestaan, maar mogen wel beperkt kwetsbare objecten worden ontwikkeld tot een maximum dichtheid van 10 personen per
hectare of gelijkwaardig. In deze gevallen dient tegelijkertijd het groepsrisico getoetst te worden aan de oriënterende waarde.

Onderzoek
De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft in opdracht van de gemeente het aspect externe
veiligheid onderzocht. Voor de identificatie van de risicobronnen is gebuik gemaakt van het
(concept)rapport Externe Veiligheidsvisie Vlaardingen (december 2009). De resultaten van het
onderzoek zijn hieronder weergegeven per onderdeel.
Inrichtingen
In het plangebied bevinden zich geen inrichtingen die onder het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi) vallen, waarvan het invloedsgebied zich uitstrekt tot het plangebied.
Ten westen van de Marathonweg, tegenover het Van Heutszpark, ligt een tankstation met een
ondergrondse LPG-tank. De vergunde doorzet bedraagt maximaal 1.000 m3 per jaar. Voor
bestaande situaties gelden, conform de Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen (Revi), de
volgende afstanden tot kwetsbare objecten zoals woningen (hierbij wordt voldaan aan de
grenswaarde 10-6 per jaar): de PR-afstand vanaf het vulpunt bedraagt 45 meter, de PR-afstand
vanaf de ondergrondse LPG-tank is 25 meter. De woningen in het gebied Hoogstad (3) liggen
buiten deze PR contouren. Bij de vaststelling van bestemmingsplannen, ook bij een
conserverend plan, is volgens het Bevi sprake van een nieuwe situatie. Hoewel aan de feitelijke
situatie niets verandert, moet worden getoetst aan de afstanden van tabel 1 van bijlage 1 van de
Revi (nieuwe situaties). Bij de vergunde doorzet tot 1.000 m3 per jaar bedraagt de PR-afstand
zoals gezegd vanaf het vulpunt 45 meter. Hierbinnen liggen geen kwetsbare en/of beperkt
kwetsbare objecten. Op basis van de Revi is er sprake van een invloedsgebied van 150 meter
rond het vulpunt. Binnen het invloedsgebied voor zover gelegen binnen het plangebied zijn geen
gevoelige functies gelegen.
In en nabij het plangebied bevinden zich drie inrichtingen die in het Risicoregister gevaarlijke
stoffen (RRGS) zijn opgenomen. Deze zijn in onderstaande tabel genoemd.
Inrichting
Tankstation Texaco Westlandseweg 262
Zwembad De Kulk, Westlandseweg 200
BP station, Marathonweg 18
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Het Texacostation en het zwembad vallen niet onder het Bevi. Het BP station valt wel onder het
Bevi, maar het invloedsgebied reikt net niet tot het plangebied. De aanwezigheid van deze
inrichtingen heeft geen ruimtelijke consequenties voor dit bestemmingsplan.
Transport
Bij het plangebied bevinden zich drie voor externe veiligheid relevante transportroutes. Deze zijn
in onderstaande tabel genoemd.
Transportroute
A20
Hoofd gastransportleiding A-517 (66,2 bar, 30 inch)
Regionale gastransportleiding W-521-28 (40 bar, 12
inch)

PR 10-6
0
0
0

Invloedsgebied
950
380
140

- A20
Volgens de circulaire risiconormering vervoer gevaarlijk stoffen (cRNVGS), het Besluit
Transportroutes Externe Veiligheid (BTEV, ambtelijk concept) en het Eindrapport Basisnet
wegverkeer (oktober 2009) hoeft voor de A20 (wegvak Z48) geen veiligheidszone in acht worden
genomen. Er behoeft geen plasbrandaandachtsgebied in acht te worden genomen omdat het
transport van gevaarlijke stoffen gering is. Het invloedsgebied bedraagt 950 meter. Dit is
gebaseerd op een toxisch scenario (LT2). Ten behoeve van de Visie externe veiligheid van
Vlaardingen is een berekening van het groepsrisico uitgevoerd (zie afbeelding 22). Het
groepsrisico zit ver onder de oriëntatiewaarde.
- Hoofd gastransportleiding A-517
De plaatsgebonden risicocontour (PR10-6) bedraagt 0 meter. Wel moet rekening worden
gehouden met een belemmeringsstrook van 5 meter aan weerszijden van de leiding. Deze moet
vrij worden gehouden van bebouwing. Het groepsrisico is door de Gasunie berekend. Voor het
deel van de leiding dat langs het plangebied loopt (en langs de A20) ligt het groepsrisico onder
de oriëntatiewaarde.
- Regionale gastransportleiding W-521-28
De plaatsgebonden risicocontour (PR10-6) bedraagt 0 meter. Wel moet rekening worden
gehouden met een belemmeringsafstand van 4 meter aan weerszijden van de leiding. Het
groepsrisico is door de Gasunie berekend. Voor het deel van de leiding dat langs het plangebied
loopt (en langs de A20) ligt het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde.

Afbeelding 22 Grafieken groepsrisico (links: Hogedrukaardgasleiding A517; rechts: Hogedrukaardgasleiding A521)

-

Rotterdam-The Hague Airport
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Het plangebied ligt onder een aanvliegroute van Rotterdam-The Hague Airport. In onderstaande
afbeelding 23 zijn de risicocontouren (PR10-6 in rood en PR10-7 in geel) van de luchthaven
weergegeven, zoals die in het MER van de luchthaven zijn opgenomen.

Afbeelding 23 Risicocontouren PR10-6 (rood) en PR10-7 (geel)

Gezien de ligging van de luchthaven in een dichtbevolkte omgeving is er sprake van een hoog
groepsrisico. In de huidige situatie wordt de oriëntatiewaarde al overschreden. De provincie ZuidHolland heeft daarom een tijdelijk toetsingskader opgesteld voor de toetsing van nieuwe bouwen bestemmingsplannen. Het tijdelijke toetsingskader houdt in:
· Geen nieuwe kwetsbare bestemmingen binnen de 10-6 contour voor het plaatsgebonden
risico (PR).
· In het gebied tussen de PR 10-5 contour en de PR 10-6 contour alleen niet-arbeidsintensieve
bedrijvigheid, verkeersfuncties e.d. (beperkt kwetsbare bestemmingen)
· Binnen de PR 10-5 contour geen kwetsbare of beperkt kwetsbare functies.
· Motivatieplicht voor nieuwbouwplannen die het groepsrisico verder doen stijgen.
Het toetsingskader stelt eisen aan nieuwe ontwikkelingen. Voor bestaande (beperkt) kwetsbare
bestemmingen heeft het toetsingskader geen consequenties. Op 5 oktober is het
Wijzigingsbesluit van de aanwijzing Rotterdam The Hague Airport vastgesteld. De PR-contouren
van het voorkeursalternatief 4c van de onderliggende milieueffectrapportage zijn beduidend
kleiner dan de huidige contouren. De PR10-6 contour loopt dan niet meer over het plangebied. De
luchtvaartwet kent geen normering voor externe veiligheid. Pas op het moment dat voor
Rotterdam The Hague Airport een luchtvaartbesluit wordt genomen wordt de nieuwe PR10-6
contour formeel vastgesteld.
Zelfredzaamheid en hulpverlening
Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder
daadwerkelijke hulp van hulpverleningsdiensten. Het zelfredzame vermogen van personen is een
belangrijke voorwaarde om grote calamiteiten bij een incident te voorkomen. De mogelijkheden
voor zelfredzaamheid bestaan globaal uit schuilen en ontvluchting. De mogelijkheden van
zelfredzaamheid zijn afhankelijk van het scenario dat zich voordoet.
Bij een incident met een LPG-tankauto ter plaatse van het LPG-tankstation of de Marathonweg
zijn mogelijkheden tot zelfredzaamheid aanwezig, mits er geen beperkingen zijn ten aanzien van
de zelfredzaamheid van aanwezigen, de infrastructuur in de omgeving op een juiste manier is
ingericht en er tijdig begonnen wordt met ontruimen. Door een zo groot mogelijke afstand te
houden tussen de Marathonweg en potentiële slachtoffers wordt deze zelfredzaamheid vergroot.
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De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is gevraagd om in het vooroverleg advies uit te bregen
over de zelfredzaamheid en hulpverlening binnen het plangebied. De resultaten hiervan en de
beantwoording worden in het ontwerp bestemmingsplan opgenomen.
Conclusie
In het plangebied bevinden zich twee inrichtingen die zijn opgenomen in het Risicoregister
gevaarlijke stoffen. Deze inrichtingen vallen niet onder het Bevi. De aanwezigheid van deze
inrichtingen heeft geen ruimtelijke consequenties voor het bestemmingsplan. Buiten het
plangebied bevindt zich een LPG-tankstation. Het invloedsgebied reikt net niet tot het plangebied,
zodat ook deze inrichting geen consequenties heeft voor dit plan.
Nabij het plangebied bevinden zich drie voor de veiligheid relevante transportroutes. Geen van
deze transportroutes heeft een plaatselijke risicocontour. Ten behoeve van de risicoinventarisatie voor de Vlaardingse EV-visie is het groepsrisico berekend. De oriëntatiewaarde
wordt voor geen van de transportroutes overschreden voor zover het de tracés langs het
plangebied betreft. Binnen de PR 10-5 contour en de PR 10-6 contour van Rotterdam-The Hague
Airport zijn geen arbeidsintensieve bedrijvigheid, kwetsbare of beperkt kwetsbare functies
aanwezig en worden deze ook niet door nieuwbouwplannen toegevoegd. Hierdoor wordt voldaan
aan het tijdelijke toetsingskader dat de provincie heeft opgesteld voor de luchthaven.
Omdat geen ontwikkelingen zijn gepland en het groepsrisico dus niet wijzigt, hoeft er geen
verantwoording van het groepsrisico te worden afgelegd. Wel dienen de belangrijkste gegevens
op gebied van externe veiligheid beschreven te worden.
5.6.

Milieuzonering

Kader
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang na te gaan wat het effect is van
hinderveroorzakende functies (zoals bedrijven) op hindergevoelige functies (zoals woningen) en
omgekeerd. De aanwezigheid van bedrijven en vooral de mate van hinder van bedrijfsactiviteiten
(zoals geur, stof, geluid en gevaar) dient te worden afgestemd op de aanwezige hindergevoelige
functies. Andersom dient de realisatie van nieuwe hindergevoelige functies te worden afgestemd
op de aanwezigheid van bedrijven.
Om dit te kunnen beoordelen wordt er veelal gebruik gemaakt van de VNG-brochure Bedrijven en
milieuzonering. Hierin zijn bedrijven opgedeeld in milieuhinder categorieën waarbij de
(theoretische) bedrijfshinder wordt vertaald naar richtafstanden tot hindergevoelige functies in
bepaalde omgevingstypes. Het in acht nemen van afstanden tussen hinderveroorzakende en
hindergevoelige functies wordt milieuzonering genoemd.
In het geldende bestemmingsplan is milieuzonering bereikt via het opnemen van een Staat van
Bedrijfsactiviteiten, die de toegestane milieuhinder categorieën van de bedrijfsactiviteiten op het
bedrijventerrein regelt. Toegestaan zijn bedrijfsactiviteiten in de categorie 1 (minimale afstand 0
meter), 2 (minimale afstand 30 meter) en 3 (minimale afstand 50 óf 100 meter) van de staat. Er is
een uitzondering opgenomen voor bedrijfsactiviteiten die zich binnen een afstand van 80 meter
vanuit de Westlandseweg bevinden. Als gevolg van de woningen aan de overzijde mogen zij
minder hinder veroorzaken. In de betreffende strook mogen slechts bedrijfactiviteiten
plaatsvinden in de categorie 3 voor zover de richtafstand maximaal 50 meter bedraagt.
Het werken met een dergelijke SvB is overigens nog steeds gangbaar, alleen is men nu gewoon
categorie 3 (minimale afstand 50 óf 100 meter) uit te splitsen naar 3.1 (50 meter) en 3.2 (100
meter).
Inventarisatie
Allereerst wordt de afstand bekeken van het bedrijfsterrein tot de dichtstbijzijnde hindergevoelige
functies. Dit zijn enerzijds de woningen aan de Broekweg in het Van Heutszpark (aan de
overzijde van de Westlandseweg). Deze woningen bevinden zich op een minimale afstand van
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bijna 50 meter tot het bedrijfsterrein. Anderzijds gaat het om de (bedrijfs)woning op het Landgoed
Hoogstad. De afstand van deze woning tot het bedrijfsterrein bedraagt minimaal 70 meter.
Ook wordt de afstand bezien van relevante bedrijfsactiviteiten buiten het plangebeid tot de
hindergevoelige functies in het plangebied (de drie aanwezige woningen). Deze liggen op
aanzienlijke afstand. Het tankstation aan de Marathonweg ligt bijvoorbeeld op ongeveer 550
meter van de (bedrijfs)woning op het landgoed en op ruim 730 meter van de twee woningen nabij
het zwembad.
Vervolgens wordt bekeken in welke milieuhinder categorieën de aanwezige bedrijven zich
bevinden. De aanwezige zakelijke dienstverlening (administratie, boekhoudkantoor, notaris,
advocaten) zit in milieuhinder categorie 1 (overige zakelijke dienstverlening). De aanwezige
bedrijven in de autobranche zitten in categorie 2 (handel / reparatie van auto’s). De aanwezige
bedrijven in de woning-/meubelbranche ook (bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten).
Tankstations zonder LPG ook (benzineservicestations - zonder LPG). De brandweerkazerne zit in
de milieuhinder categorie 3.1 (brandweerkazernes).
Voor zover bekend zijn er feitelijk geen bedrijven aanwezig in de milieuhinder categorie 3.2
(minimale afstand 100 meter).
Bestemmingsplan
In dit bestemmingsplan zal weer een SvB worden opgenomen. Gelet op de doelstelling om
bestaande rechten minimaal te handhaven zullen op het bedrijfsterrein bedrijfsactiviteiten zijn
toegestaan tot en met maximaal hindercategorie 3.2 (minimale afstand 100 meter). Voor
bedrijven langs de Westlandseweg geldt een maximale hindercategorie 3.1 (minimale afstand 50
meter). Het tankstation aan de Westlandseweg wordt specifiek bestemd. Dit betreft overigens
een bedrijfsactiviteit met hindercategorie 2 (minimale afstand 30 meter).
Conclusie
De minimale afstanden tussen hinderveroorzakende en hindergevoelige functies worden in alle
gevallen gehaald. Er zijn dus geen knelpunten in de bestaande situatie.
5.7.

Bodemkwaliteit

Kader
Op grond van artikel 8 vierde lid van de Woningwet en artikel 2.1.5 van de Bouwverordening
dient voor elke individuele bouwlocatie aangetoond te worden dat de bodem geschikt is voor de
beoogde bebouwing, alvorens een bouwvergunning verleend kan worden.
Onderzoek
Er worden met dit bestemmingsplangebied geen nieuwe locaties ontwikkeld. Er is derhalve geen
onderzoeksverplichting. Wel kan er iets worden gemeld over de algemene bodemkwaliteit. In de
Bodembeheernota 2008-2011 is de grondkwaliteit vastgelegd als licht verontreinigd, wat
overigens in binnenstedelijk gebied normaal is. Wel dient bij eventueel toekomstig grondverzet
bodemonderzoek plaats te vinden.
Conclusie
Het bestemmingsplan ondervindt van het aspect ‘bodemkwaliteit’ geen belemmeringen.
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6.

BELEIDSKADER

6.1.

Rijksbeleid

Nota Ruimte (2006)
Op 23 april 2004 is de Nota Ruimte, het derde deel van de PKB Nationaal Ruimtelijk Beleid,
oftewel de regeringsbeslissing, vastgesteld. Hierin is het nationaal ruimtelijk beleid voor de
periode 2004 tot 2020 met een doorkijk naar 2030 op hoofdlijnen vastgelegd dat voorheen in
afzonderlijke nota’s – Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening, het Tweede Structuurschema
Groene Ruimte (SGR2) en het Nationaal Verkeer- en Vervoersplan (NVVP) – was opgenomen.
De nota bevat geen concrete beleidsbeslissingen, maar stelt een aantal beleidsdoelen als
leidraad voor de ontwikkelingen in de komende periode. Hoofddoel is ruimte te scheppen voor de
verschillende ruimtevragende functies. De behandeling van de Nota Ruimte in de Tweede Kamer
heeft plaatsgevonden op 28 juni 2004, 17 januari 2005 en 21 februari 2005. Op 17 mei 2005 nam
de Tweede Kamer de meest recente versie van de Nota Ruimte aan. Op 17 januari 2006 heeft
ook de Eerste Kamer der Staten Generaal ingestemd met de nota. Met de bekendmaking op 27
februari 2006 in onder andere de Staatscourant is de Nota Ruimte in werking getreden.
De doelstelling van de Nota Ruimte is ontwikkelingsgericht: er wordt ondubbelzinnig gekozen
voor ontwikkelingsplanologie en een nieuwe verwevenheid van stad en land. Een uitgangspunt
van het beleid is dat veel ruimtelijke beslissingen genomen kunnen worden door decentrale
overheden. Het nationaal ruimtelijk beleid richt zich op het realiseren van voldoende ruimte voor
wonen, werken en mobiliteit en de daarbij behorende voorzieningen groen, recreatie, sport en
water. Het rijk heeft vier algemene doelstellingen die in samenhang worden nagestreefd, te
weten:
· Versterken van de economie (een versterking van de internationale concurrentiepositie);
· Krachtige steden en vitaal platteland (bevordering leefbaarheid en economische vitaliteit
in stad en land);
· Borging en ontwikkeling van ruimtelijke waarden (behouden en versterken natuurlijke,
landschappelijke en culturele waarden);
· Borging van de veiligheid (het voorkomen van rampen).
In de ruimtelijke uitwerking van deze doelen staat bundeling van economie, infrastructuur en
verstedelijking centraal. De verbetering van de leefbaarheid en de sociaal-economische positie
van de steden, onder andere door de ontwikkeling van hoogwaardige woonmilieus, is daarbij een
belangrijk doel. Ook de afstemming van verstedelijking en economie met de waterhuishouding
behoort daar toe. Het laatste hoofddoel van de Nota heeft vooral betrekking op de maatregelen
tegen overstromingen, ook in relatie tot de bodemdaling. Ingrijpende aanpassingen in het
watersysteem en de waterhuishouding zijn nodig. Dit heeft tevens consequenties voor de manier
waarop nieuwe verstedelijking wordt vormgegeven. Het 'water' wordt als sturend principe
aangemerkt dat integraal onderdeel vormt van de ruimtelijke planvorming. Het beleid dient ook bij
te dragen aan goede ruimtelijke voorwaarden om de (sociale) veiligheid voor de burgers te
vergroten.
Het rijk benoemt zes nationale stedelijke netwerken en dertien, grotendeels binnen deze
netwerken gelegen, economische kerngebieden. Eén van deze zes netwerken is de Randstad
Holland, met drie economische kerngebieden (de Noordvleugel, de Zuidvleugel en de regio
Utrecht). De gemeente Vlaardingen is gesitueerd in de Zuidvleugel. De leidraad voor het
ontwikkelingsperspectief voor de Randstad is om voor de toekomst de ruimtelijke, culturele en
economische diversiteit te behouden en te versterken en om de eigen ruimtevraag binnen het
gebied te accommoderen.
Hoewel de Nota Ruimte geen concrete beleidsbeslissingen kent en slechts een aantal
beleidsdoelen stelt als leidraad voor toekomstige ontwikkelingen, zijn het vooral de doelstellingen
ten aanzien van de waterhuishouding die ook concrete betekenis hebben voor dit
bestemmingsplan.
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Ontwerp AmvB Ruimte (2009)
Nieuwe structuurvisies, zo ook de Nota Ruimte, moeten volgens de Wro een beschrijving
bevatten waaruit blijkt hoe het rijk de in de structuurvisie verwoorde nationale ruimtelijke
belangen wil verwezenlijken. Het overzicht van alle nationale ruimtelijke belangen uit de
verschillende PKB’s en de voorgenomen verwezenlijking daarvan worden gebundeld in één
Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid (integratie van Realisatieparagraaf Nota Ruimte
en de realisatieparagrafen voor de andere PKB’s). Deze zogenoemde AMvB Ruimte zal de
ruimtelijke kaders uit de vigerende PKB’s bevatten, die daadwerkelijk borging in regelgeving
behoeven. Het ontwerpbesluit AMvB Ruimte (d.d. 29 mei 2009) heeft inmiddels ter inzage
gelegen. Naar verwachting treedt de AMvB medio 2010 in werking. Er is vooralsnog geen
uitgebreide inhoudelijke samenvatting opgenomen van de AMvB. Gelet op het feit dat de AMvB
geen nieuw of aanvullend beleid bevat én het conserverende karakter van het bestemmingsplan
wordt er van uitgegaan dat deze niet strijdig zal zijn met het provinciaal ruimtelijk belang zoals
neergelegd in de AMvB.
Verdrag van Malta (1992)
Op 16 januari 1992 is in Valletta (Malta) het Europese Verdrag inzake de bescherming van het
archeologisch erfgoed (Verdrag van Malta) ondertekend. Het Nederlandse parlement heeft dit
verdrag in 1998 goedgekeurd. Het Verdrag van Malta voorziet in bescherming van het Europees
archeologisch erfgoed onder meer door de risico’s op aantasting van dit erfgoed te beperken.
Een belangrijk uitgangspunt van het verdrag is dat het archeologische erfgoed zoveel mogelijk in
de bodem (in situ) bewaard blijft. Alleen als het ongestoord bewaard blijven van de
archeologische resten in de bodem niet mogelijk is, moet de in de bodem aanwezige informatie
door middel van opgravingen worden veiliggesteld. Een ander belangrijk uitgangspunt van het
verdrag is de integratie van archeologie en ruimtelijke ordening.
In verband met de implementatie van het Verdrag van Malta is in 2007 de Monumentenwet 1988
gewijzigd. Hierin is onder meer opgenomen dat de gemeenteraad bij de bestemming van de
grond rekening houdt met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten. Voor
zover deze verplichting voor de gemeente leidt tot kosten als gevolg van het doen van
opgravingen, kunnen deze kosten worden verhaald op degenen ten behoeve van wie
medewerking wordt verleend (“de-veroorzaker-betaalt”). Van de aanvrager van een
aanlegvergunning, een reguliere bouwvergunning en van een vrijstellingsbesluit kan worden
verlangd dat hij een rapport overlegt, waarin de archeologische waarde van het terrein dat
volgens de aanvraag wordt verstoord, wordt vastgesteld.
6.2.

Provinciaal beleid

Provinciale Structuurvisie ‘Visie op Zuid-Holland’ (PSV; 2 juli 2010)
De provincie ontwikkelt een integrale structuurvisie voor de ruimtelijke ordening. In deze visie
worden provinciale doelstellingen en belangen beschreven en wordt de provinciale kijk op de
ruimtelijke ontwikkeling tot 2040 weergegeven. Als de structuurvisie is vastgesteld, is deze voor
het hele gebied van de provincie het geldende ruimtelijke beleid. Deze vervangt dan het
interimbeleid voor de provinciale ruimtelijke ordening gebaseerd op de Provinciale Ruimtelijke
Structuurvisie Zuid-Holland 2020 (2004), het streekplan Rijnmond (2005), alle herzieningen en
uitwerkingen evenals de Nota Regels voor Ruimte (2006). Op vrijdag 2 juli 2010 stelden
Provinciale Staten de structuurvisie en de verordening ruimte (de realisatieparagraaf van de
structuurvisie, zie ook hierna) definitief vast.
Er is geen uitgebreide inhoudelijke samenvatting opgenomen van de structuurvisie.
Vermeldenswaardig is dat het plangebied staat aangemerkt als ‘stedelijk gebied’ en
‘bedrijventerrein’ (zie de afbeeldingen 24 en 25). Gelet op het feit dat de structuurvisie het
geldende provinciale beleid overneemt én het conserverende karakter van het bestemmingsplan
wordt er van uitgegaan dat deze niet strijdig zal zijn met het provinciaal ruimtelijk belang zoals
neergelegd in de structuurvisie.
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Afbeelding 24 Kwaliteitskaart

Afbeelding 25 Functiekaart

Provinciale Verordening Ruimte (2 juli 2010)
De verordening stelt regels met betrekking tot de inhoud van bestemmingsplannen en de
toelichting. Het plangebied wordt in de ontwerpverordening aangeduid als bestaand stedelijk- en
dorpsgebied 2010 en ligt dus binnen de bebouwingscontour (kaart 1). Verder wordt het
plangebied aangeduid als bedrijventerrein (kaart 6) en locatie voor perifere detailhandel (kaart 7).
De relevante gronden langs van de Vlaardinger Vaart worden aangeduid als regionale
waterkering (kaart 8). Voor een deel van het plangebied is de molenbiotoop (400 m) van de
molen Aeolus aan de Kortedijk relevant (kaart 11).
Kantoren5 (artikel 7)
· (Lid 1) Bestemmingsplannen voor gronden die gelegen buiten de invloedssfeer van
bestaande haltes van het op kaart 5 aangeduide Zuidvleugelnet en buiten in een geldend
bestemmingsplan opgenomen kantoorbestemming wijzen geen bestemmingen aan die
nieuwe bebouwing van kantoren mogelijk maken. Binnen de invloedssfeer van de haltes van
het Zuidvleugelnet liggen gronden die binnen 10 minuten vanaf de haltes bereikbaar zijn te
voet of met hoogfrequente bus- en tramverbindingen.
· ren mogelijk maken.
· (Lid 2) Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op:
o (a) kleinschalige zelfstandige kantoren tot een bruto vloeroppervlak van maximaal
1.000 m2 per vestiging;
o (b) kantoren met een lokaal verzorgingsgebied, zoals gemeentehuizen en
bankfilialen;
o (c) bedrijfsgebonden kantoren met een bruto vloeroppervlak dat minder bedraagt dan
50% van het totale bruto vloeroppervlak en minder is dan 3.000 m2;
o (d) functiegebonden kantoren, zoals (lucht)havengebonden kantoren en
veilinggebonden kantoren;
o (e) uitbreiding van bestaande kantoren, eenmalig met hoogste 10% van het
bestaande bruto vloeroppervlak.
5

In de ontwerp verordening wordt kantoor als volgt gedefinieerd: gebouw of deel daarvan dat gebruikt wordt voor de
bedrijfsmatige verlening van diensten op administratief, financieel. ontwerptechnisch, juridisch, of ander daarmee gelijk te
stellen gebied. Bij een bedrijfsgebonden kantoor staat de dienstverlening ten dienste van en is verbonden aan de uitoefening
van bedrijfsactiviteiten. Bij een zelfstandig kantoor is dat niet het geval.
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Bedrijventerreinen6 (artikel 8)
· (lid 2) Bestemmingsplannen voor gronden die zijn gelegen op bedrijventerreinen (zoals
aangeduid op kaart 6) wijzen geen bestemmingen aan die nieuwe (bedrijfs)woningen
mogelijk maken. Dit uitgezonderd woningen behorende bij woonwerkeenheden op (delen
van) bedrijventerreinen waar maximaal milieucategorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten
is toegestaan en die niet binnen de invloedsfeer liggen van (delen van) bedrijventerreinen
waar bedrijven in een hogere milieucategorie zijn toegestaan.
· (lid 3) Bestemmingsplannen voor gronden die zijn gelegen op bedrijventerreinen (zoals
aangeduid op kaart 6) moeten bedrijven uit de hoogst mogelijke milieucategorie passend bij
de omgeving mogelijk maken. Als dit vanwege toekomstige ontwikkelingen niet mogelijk blijkt,
dan moet de toelichting van het bestemmingsplan een motivering bevatten waarbij in ieder
geval worden ingegaan op de relatie tussen de hoogst mogelijke milieucategorie en de lokale
omstandigheden.
Detailhandel7 (artikel 9)
· (Lid 1) Bestemmingsplannen voor gronden die zijn gelegen buiten de bestaande
winkelconcentraties in de centra van steden, dorpen en wijken of nieuwe wijkgebonden
winkelcentra, wijzen geen bestemmingen aan die nieuwe detailhandel mogelijk maken.
· (Lid 2) Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op bestemmingsplannen die de volgende
ontwikkelingen mogelijk maken:
o (a) perifere detailhandel, mits de gronden op kaart 8 behorende bij deze verordening
zijn aangewezen als opvanglocatie voor perifere detailhandel;
· (Lid 3) Onder perifere detailhandel (zoals bedoeld in lid 2, onder a) wordt het volgende
verstaan:
o (a) detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke goederen;
o (b) detailhandel in zeer volumineuze goederen zoals auto's, motoren, boten,
caravans, keukens, badkamers, vloerbedekking, parket, zonwering, tenten, grove
bouwmaterialen en landbouwwerktuigen;
o (c) tuincentra;
o (d) bouwmarkten;
o (e) grootschalige meubelbedrijven (inclusief in ondergeschikte mate woninginrichting
en stoffering) met een bruto vloeroppervlakte van minimaal 1.000 m2.
· (Lid 4) Bestemmingsplannen voor gronden die zijn bestemd voor perifere detailhandel, zoals
bedoeld in lid 2, onder a en b, stellen regels aan de nevenassortimenten. De oppervlakte van
deze winkelvoorzieningen mag voor een deel voor de verkoop van nevenassortiment worden
gebruikt. Hiervoor moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
o (a) het nevenassortiment past bij het hoofdassortiment;
o (b) het nevenassortimentsdeel neemt niet meer ruimte in beslag dan 20% van het
netto verkoopvloeroppervlak;
o (c) uit distributie-planologisch onderzoek blijkt dat er geen sprake is van ontwrichting
van de detailhandelsstructuur én
o (d) advies is nodig van het Regionaal Economisch Overleg (REO).
Primaire en regionale waterkeringen (artikel 10)
· (Lid 1) Onverminderd het bepaalde in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
worden de primaire en regionale waterkeringen (aangegeven op kaart 9) als zodanig
bestemd en worden in de bestemming regels opgenomen voor onbelemmerde werking,
instandhouding en onderhoud van die keringen.

6

In de ontwerp verordening wordt bedrijventerrein als volgt gedefinieerd: groep aaneengesloten percelen bestemd voor
bedrijven, dienstverlening en de daarbij behorende voorzieningen.
7
In de ontwerp verordening wordt detailhandel als volgt gedefinieerd: inrichting voor het bedrijfsmatig te koop aanbieden,
verkopen, verhuren en leveren van goederen aan particulieren (niet bestemd voor de uitoefening van een beroeps- of
bedrijfsactiviteit).
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·
·

(Lid 2) De bestemming wordt toegekend aan de gronden in de beschermingszones en het
profiel van de vrije ruimte van de betreffende keringen, zoals opgenomen in de vastgestelde
leggers van de waterschappen.
(Lid 3) Andere bestemmingen zijn slechts toelaatbaar voor zover - ook met het oog op de
zeespiegelstijging - er geen sprake is van significante belemmeringen voor het onderhoud, de
veiligheid of de mogelijkheden voor versterking van de betreffende keringen. Daarbij is advies
nodig van de beheerder van de waterkering.

Molenbiotopen (artikel 13):
· (lid 1) Bestemmingsplannen voor gronden gelegen binnen de molenbiotoop van traditionele
windmolens (zoals aangeduid op kaart 11) moeten de vrije windvang en het zicht op de
molen voldoende garanderen. Daartoe worden in de bestemmingsplannen regels opgenomen
die voldoen aan de volgende voorwaarden:
o (a) binnen de straal van 100 meter, gerekend vanuit het middelpunt van de molen,
mag geen nieuwe bebouwing worden opgericht of beplanting aanwezig zijn, hoger
dan de onderste punt van de verticaal staande wiek;
o (b) binnen de straal van 100 tot 400 meter, gerekend vanuit het middelpunt van de
molen, moet wat betreft nieuwe bebouwing en beplanting het volgende zijn geregeld:
§ (ii) Als de molen is gelegen binnen de bebouwingscontour (zoals aangegeven
op kaart 1) mag de maximale hoogte van bebouwing en beplanting niet hoger
zijn dan 1/30ste van de afstand tussen bouwwerk en beplanting en het
middelpunt van de molen, gerekend met de hoogtemaat van de onderste punt
van de verticaal staande wiek (1 op 30-regel).
· (lid 2) uitzondering voor situaties met bestaande beperkingen
In afwijking van het bepaalde in lid 1 onder b is het oprichten van nieuwe bebouwing
mogelijk als:
o (a) er sprake is van een situatie waarin vrije windvang en het zicht op de molen reeds
beperkt zijn door bebouwing, zolang de vrije windvang en het zicht op de molen niet
verder worden beperkt, óf:
o (b) zeker is gesteld dat de belemmering van de windvang en het zicht op de molen
door maatregelen elders in de molenbeschermingszone worden gecompenseerd.
Algemene ontheffing (artikel 15)
· Gedeputeerde Staten zijn bevoegd ontheffing te verlenen van de bepalingen van deze
verordening ten behoeve van de vestiging, de bouw, de verplaatsing of de uitbreiding van een
woning, een bedrijf, een kantoor of een andere functie, of de functiewijziging van een
bestaand gebouw of gebouwencomplex. Hiervoor moet worden voldaan aan de volgende
voorwaarden:
o (a) er is sprake van een groot maatschappelijk, sociaal en/of (bedrijfs)economisch
belang én
o (b) de provinciale belangen zoals verwoord in de provinciale structuurvisie worden
niet in onevenredige mate aangetast.
Beleidsplan Milieu en Water 2000-2004 (Groen, Water en Milieu 2006 - 2010)
In het beleidsplan staan duurzaamheid en omgevingskwaliteit centraal. De provincie continueert
haar gevoerde beleid van saneren en beheren, maar zet daarenboven in op de ontwerpende
opgave om daarmee milieuproblemen in de toekomst te voorkomen.
Om de kwaliteit van de omgeving duurzaam te verbeteren, krijgt het milieu- en waterbeleid een
meer sturende rol in de ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Het beleidsplan geeft de
hoofdlijnen hiervan aan. Door in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen wil de provincie
voorkomen dat handelingen van vandaag ten koste gaan van de milieukwaliteit van morgen. Het
beleidsplan beschrijft de provinciale duurzaamheid en omgevingskwaliteit. Het streeft naar een
vitaal stedelijk gebied met een sterk sociaal-economisch draagvlak door onder andere het
terugdringen van luchtverontreiniging, het faciliteren van duurzame mobiliteit, het openhouden
van de groene ruimte rond de steden, het vergroten van het waterbergend vermogen en
duurzaam bouwen.
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De basis voor duurzaamheid wordt mede gelegd door de ruimtelijke inrichting. Een goede
ruimtelijke inrichting draagt bij aan het voorkomen van milieuproblemen en biedt mogelijkheden
de omgevingskwaliteit te verbeteren. Bij het bepalen van de uitgangspunten voor een duurzame
ruimtelijke inrichting gaat het erom dat:
· een gezond niveau van milieuhygiëne en externe veiligheid wordt bereikt door onder
meer een goede ruimtelijke inrichting;
· gewenste maatschappelijke ontwikkelingen worden gestimuleerd;
· kansen worden benut voor een goede ruimtelijke situering van functies;
· toekomstige, voor de duurzame ruimtelijke structuur noodzakelijke, ontwikkelingen niet
worden geblokkeerd;
· knelpunten met betrekking tot het water worden voorkomen en opgelost.
Het bestemmingsplan is zoveel mogelijk op het bovengenoemde beleid afgestemd.
6.3.

Gemeentelijk beleid

Actualisatie Stadsvisie ‘Koers op 2020’ (vastgesteld 16-4-2008) en
Stadsvisie ‘Koers op 2020’ (vastgesteld 10-2-2000)
De Stadsvisie dient als belangrijkste strategische onderlegger voor de gemeentelijke
beleidsontwikkeling op de lange termijn (20 jaar) en wordt in principe iedere raadsperiode
geactualiseerd.
Vlaardingen koerst in algemene zin op een ‘ongedeelde stad’ door het voorkomen van
maatschappelijke uitsluiting en het vergroten van de ruimtelijke en sociale samenhang. Om de
belangen van burgers en hun instellingen te kennen en bij het maken van plannen zoveel
mogelijk gebruik te maken van de kennis en creativiteit van burgers is participatie waardevol.
Verder kenmerken de afgelopen jaren zich onder meer door een sterk verminderde waardering
voor gedoogbeleid. Ook in Vlaardingen wordt eraan gehecht dat mensen zich aan de regels
houden. Daarbij past een duidelijke en integrale handhaving.
Naast samenhang is evenwicht van belang. De stad moet voldoende inwoners hebben voor een
goed voorzieningenniveau die wonen in een woning naar hun zin. Er is gekozen voor het profiel
van Vlaardingen als een veelzijdige woonstad met gevarieerde, duurzame woonmilieus.
Vlaardingers moeten in eigen stad een wooncarrière kunnen opbouwen. Dat betekent een
gevarieerd aanbod in een goed woon- en leefklimaat zoals in het Actieplan Wonen is uitgewerkt.
Het tempo van de herstructureringen moet echter omhoog. En meer differentiatie in de
woningvoorraad is noodzakelijk. Dit betekent vooral meer eengezinswoningen.
Meer Vlaardingers moeten in hun stad kunnen werken. De gemeente en haar inwoners dragen bij
aan een duurzame ontwikkeling op mondiale en lokale schaal. Energie neutrale gebouwen
worden steeds belangrijker.
Ruimtelijke structuurschets 2020 (vastgesteld 1-10-2003)
De structuurschets is de ruimtelijke uitwerking van de Stadsvisie en de opvolger van de
Structuurschets ‘Vlaardingen tekent voor haar toekomst’ uit 1993. De structuurschets is van
belang voor een planmatige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Voor de lokale ruimtelijke
ontwikkeling is het verder van belang om instrumenten te ontwikkelen die een planmatige aanpak
ondersteunen. De structuurvisie dient als basis voor (nieuwe) bestemmingsplannen.
De belangrijkste doelstellingen zijn als volgt:
· Versterken van de stedelijke groenstructuur
· Herwaarderen van de cultuurhistorie
· Vergroten van de differentiatie tussen woonmilieus
· Spreiden van zorgvoorzieningen
· Versterken van de stadsranden en de Broekpolder
· Anticiperen op ontwikkeling van de hoofdinfrastructuur
· Stabiliseren en zo mogelijk vergroten van de werkgelegenheid
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Bovenstaande doelstellingen zijn gebiedsgericht uitgewerkt. De Indische Buurt (= Centrum en
flankerende gebieden / westelijke centrumschil) wordt in de eerste plaats beschouwd als een
beheergebied. Nieuwbouw zal hier hooguit in kleine hoeveelheden plaatsvinden, zodra zich
ergens een mogelijkheid voordoet. Een herstructurering van de openbare ruimte is dan tevens
aan de orde.

Afbeelding 26 Ruimtelijke structuurschets

Regeling erfbebouwing bij woningen (vastgesteld 7-4-2004)
De beleidsregel geldt voor erfbebouwing bij woningen in de bebouwde kom (niet zijnde
vergunningvrij). De beleidsregel moet een helder toetsingskader bieden voor aanvragen voor een
bouwvergunning voor nieuwe erfbebouwing bij woningen in het merendeel van de voorkomende
ruimtelijke situaties en die in principe in aanmerking komen voor de toepassing van een
ontheffing voor de zogeheten kruimelgevallen8. De beleidsregel sluit aan op het Bblb9, maar er
worden ook andere c.q. ruimere mogelijkheden geboden dan in het Bblb. De beleidsregel vormt
de basis voor de (uiteindelijke) erfbebouwingsregeling in nieuwe bestemmingsplannen.
Welstandsnota (vastgesteld 30-6-2004)
De welstandsnota is opgesteld naar aanleiding van de wijziging van de Woningwet (1-1-2003).
Met het vaststellen van de nota wordt gestreefd naar een objectiever en inzichtelijker
welstandsbeleid, ten behoeve van het wettelijk verplichte welstandsadvies voor aanvragen om
bouwvergunning (bouwaanvragen). De nota is te beschouwen als een kadernota. In de nota zijn
(algemene) criteria opgenomen voor de beoordeling van bouwaanvragen ten aanzien van het
uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken: algemene welstandscriteria, loketcriteria,
gebiedsgerichte criteria en objectgerichte criteria.
Om ruimtelijk gewenst maatwerk mogelijk te blijven maken, maar vergelijkingen naar eerder
toegestane en onder het huidige beleid ongewenste, bouwwerken te bemoeilijken zijn verder drie
beleidsrichtingen relevant. Het gaat om de volgende:
· maatgevende loketcriteria,
· een maatgevende trendsetter (een gerealiseerd bouwwerk dat niet geheel aan de
loketcriteria voldoet) of
· een maatgevend duplicaat (meerdere gerealiseerde bouwwerken die niet aan de
loketcriteria voldoen).
Specifiek over het plangebied wordt het volgende gezegd. Het westelijke plandeel wordt
getypeerd als ‘kantorenlocatie’. De zogenaamde kantorenlocaties zijn gebieden waar
hoofdzakelijk bedrijven in de kantorensfeer zijn gevestigd. De inrichting van deze terreinen is dan
8
9

Voorheen artikel 19.3 Wet op de Ruimtelijke Ordening, nu artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening
Besluit bouwvergunningsvrije en licht bouwvergunningsplichtige bouwwerken
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ook afgestemd op de toestroom en aanwezigheid van grotere aantallen werknemers. Het deel ten
oosten van de Burg. Heusdenslaan wordt getypeerd als parken, groengebieden en
sportcomplexen. Groengebieden komen verspreid in de stad voor. Met name vanaf de jaren
zestig werden ruime groene lobben in de stedenbouwkundige structuur opgenomen als scheiding
tussen verschillende wijken of buurten. Sportcomplexen komen van oudsher voor aan de randen
van de stad, zoals langs de Marathonweg en langs Rijksweg A20. Op deze complexen is meestal
bebouwing aanwezig in de vorm van kantines met kleedlokalen, sporthallen en tribunes.
Voor beide gebieden geldt een normaal welstandsregime, waarbij binnen de bestaande
ruimtelijke structuur het welstandstoezicht is gericht op het handhaven van de basiskwaliteit van
het gebied. Voor de zones gelegen langs de beeldbepalende routes Burg. Heusdenslaan en
Westlandseweg is een bijzonder welstandsniveau van kracht. In deze zones wordt extra
aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit wenselijk geacht. Het welstandstoezicht is gericht op het
voorkomen van aantasting van de ruimtelijke karakteristieken en het versterken van de
bestaande en/of gewenste kwaliteit.
Economische visie 2004-2010 ‘Naar een economisch vitaal Vlaardingen’(april 2004)
In de Economische Visie geeft de gemeente invulling aan haar doelstelling om te komen tot een
economisch vitaal Vlaardingen. De nadruk ligt op acht thema’s die voor economische
ontwikkeling van belang zijn. Het thema ‘detailhandel, horeca en vermaak’ is het meest relevant.
De gemeente streeft naar meer synergie tussen diverse economische functies en een
kwaliteitsverbetering van de detailhandel en horeca. De bestaanmogelijkheden van buurtcentra
als de Billitonlaan lijken op de lange termijn niet gunstig, zeker niet als hier alleen detailhandel
gevestigd is. Buurtwinkelcentra zouden voor een deel als voorzieningengebied kunnen worden
ingericht, waardoor er meer mensen komen en de gemiddelde verblijfstijd toeneemt. Op die
manier worden buurtwinkelcentra aantrekkelijker als vestigingsplaats voor commerciële en
dienstverlenende instanties.
Nota bedrijventerreinbeleid Vlaardingen (2009)
De gemeente Vlaardingen zet in op aanpak van de bestaande bedrijventerreinen, want door
(her)ontwikkeling en herstructurering zal de werkgelegenheid groeien. Hierbij wordt ingezet op de
volgende speerpunten:
· ruimte bieden aan groei van Vlaardingse bedrijvigheid;
· voor nieuwe grootschalige, sterk vervuilende bedrijven is geen plaats in Vlaardingen;
· door middel van segmentering van de bedrijventerreinen - op basis van locatiewensen van
gebruikers - neemt de aantrekkingskracht van de locaties toe, waardoor bedrijven behouden
blijven en van elders aangetrokken worden;
· de herstructurering van bedrijventerreinen is een interactief en intensief langetermijnproces
dat gefaseerd moet worden opgepakt;
· bij herstructurering moet aandacht zijn voor duurzaamheid van bedrijven: vermindering
milieubelasting en efficiënter ruimtegebruik krijgen prioriteit.
Het juridisch-planologisch instrumentarium voorziet in de mogelijkheden om deze speerpunten
van beleid goed te kunnen uitvoeren.
Detailhandelnota 2007-2012 (juli 2007)
Het doel van het detailhandelsbeleid is het versterken van de ruimtelijke en economische kwaliteit
van de winkelcentra om (vooral de Vlaardingse) koopkracht aan de eigen winkelcentra te binden.
Dat doel wordt gerealiseerd in compacte, complete en comfortabele winkelcentra. De gemeente
kiest voor een fijnmazige winkelstructuur en hiërarchie die bestaan uit een hoofdwinkelcentrum
voor recreatief winkelen en dagelijkse boodschappen, wijk- en buurtwinkelcentra voor dagelijkse
boodschappen en frequent benodigde niet dagelijkse boodschappen en een centrum voor
doelgerichte aankopen (perifere detailhandelslocatie Hoogstad). Deze structuur wordt
gehandhaafd en waar mogelijk versterkt.
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De perifere detailhandelslocatie Hoogstad heeft geen hiërarchische positie binnen de
winkelstructuur. Het is een perifere detailhandelslocatie die hoofdzakelijk in gebruik is als
meubelboulevard. Volumineuze detailhandel mag zich hier vestigen. Daarnaast zijn er ook
ABC-bedrijven (Auto’s, Boten, Caravan) toegelaten op deze locatie. Het terrein heeft een
beperkte regionale functie. Het terrein biedt weinig mogelijkheden tot uitbreiding, wat de
concurrentiepositie van de locatie op regionaal niveau benadeelt. De toekomstige
ontwikkelingsmogelijkheden worden grotendeels bepaald door het provinciale beleid. Voor
de gemeente geldt als uitgangspunt dat ontwikkelingen op Hoogstad geen negatieve invloed
mogen hebben op het hoofdwinkelcentrum. Hieronder zijn de eigenschappen van Hoogstad
weergegeven:

Horecanota
De gemeente werkt op dit moment aan een actualisatie van de horecanota uit 2005. In dit
bestemmingsplan is vooruitlopend op de vaststelling van dit beleid alvast rekening gehouden met
deze actualisatie. In de Horecanota legt de gemeente Vlaardingen het specifieke beleid voor de
horeca vast. De gemeente Vlaardingen heeft de (algemene) wens om de economie van de stad
te versterken. Daarom wil het gemeentebestuur ook aan de horecasector de nodige
ontwikkelingsruimte bieden. Het horecabeleid van de gemeente is erop gericht deze negatieve
effecten te voorkomen en de horeca-activiteiten zo te reguleren dat ze zowel voor de
horecaondernemer als voor de burger acceptabel zijn. Deze uitgangspunten van het
horecabeleid zijn vertaald in vier ambities:
· Een gevarieerd aanbod van goede kwaliteit – herkenbare stedelijke horeca als een van de
aantrekkelijke aspecten van de stad.
· Een goede kwaliteit van de buitenruimte - herkenbaarheid en bereikbaarheid van locaties
waardoor de horeca kan floreren.
· Horeca in de nabijheid van andere stedelijke functies - mogelijkheden tot wederzijdse
versterking uitnutten.
· Een evenwichtige afweging van belangen.
Het is van belang dat de ontwikkelingen juist daar plaatsvinden waar ze het meest wenselijk zijn.
Via gebiedsgericht beleid wordt aangegeven welke categorieën horecabedrijven in het
betreffende gebied wenselijk zijn om een goede en evenwichtige afstemming van verschillende
functies te krijgen. De volgende typen worden onderscheiden:
· Categorie 1 – Lichte horeca / dagzaken (automatiek, broodjeszaak, lunchroom, ijssalon,
traiteur / afhaalcentrum)
Hierbij gaat het om winkelondersteunende horeca, zonder alcoholvergunning. Het
voornaamste criterium is de Winkeltijdenwet, wat inhoudt maandag tot en met zaterdag
geopend tot maximaal 22.00 uur en op koopzondagen. Hierdoor veroorzaken zij slechts
beperkte hinder voor omwonenden. Voor bepaalde zaken geldt dat zij wel op zondag
geopend mogen zijn, omdat zij vallen onder het vrijstellingenbesluit (artikel 10b van het
Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet)
· Categorie 2 – Horeca (restaurant, bistro, hotel, shoarma, snackbar, proeflokaal met eten)
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Onder deze categorie vallen horeca-inrichtingen waarbij de exploitatie primair is gebaseerd
op het verstrekken van maaltijden / eten. Alleen hebben zij of een drank- & horecavergunning
zoals bistro, restaurant, eetcafé en/of zijn zij buiten de tijden van de Winkelwet geopend en
hebben een verkeersaantrekkende werking zoals shoarma- en pizzeriazaken. Tevens kunnen
zij over een bezorg- of afhaalservice beschikken, waardoor zij aanzienlijke hinder voor
omwonenden kunnen veroorzaken. Ook bedrijven en inrichtingen gericht op het verschaffen
van logies, al of niet in combinatie met het verstrekken van consumpties en/of drank, vallen
onder deze categorie.
Categorie 3 – Middelzware horeca (grand café, café, proeflokaal zonder eten, snooker- en
biljartcentrum)
In deze categorie zitten de horecabedrijven waarbij de exploitatie primair is gebaseerd op het
verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse en die voor een goed functioneren ook een
gedeelte van de nacht geopend zijn. Daardoor kunnen zij aanmerkelijke hinder voor de
omgeving met zich meebrengen.
Categorie 4 – Zware horeca (dancing / discotheek, bar / nachtclub, zalenverhuur /
partycentrum, casino of amusementscentrum met horeca)
Met de zware horeca worden de zaken aangeduid die gelet op vloeroppervlakte veel
bezoekers hebben en waar geluid een belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering. Het
casino of amusementscentrum met horeca is ook bij deze categorie zware horeca geplaatst,
gelet op de bijzondere wetgeving waarmee deze vorm van vrijetijdsbesteding te maken heeft.

Specifiek over de Hoogstad wordt het volgende gezegd in de nota. Hoogstad is een
bedrijventerrein aan de A20. Op deze locatie zitten een hotel, een fastfoodketen en heeft het
zwembad een horecafunctie. In de binnenring van de meubelboulevard is de vestiging van één
lichte horecafunctie mogelijk. in het bestemmingsplan ruimte opgenomen voor horeca. Deze
ruimte is tot op heden nog niet ingevuld, maar blijft als zodanig wel wenselijk/mogelijk op deze
locatie. Er is op dit moment geen aanleiding het huidige beleid van beperkt ontwikkelen te
wijzigen.
Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan 2005 – 2015
Het Vlaardingse verkeersbeeld geeft voor de huidige situatie een positieve indruk. De stad is
goed bereikbaar. Zo beoordeelde 59 % van de Vlaardingers de bereikbaarheid van het stadshart
als goed (Stadspeiling 2003). Verder dragen de directe ligging langs de spoorverbinding “Hoek
van Holland - Rotterdam Centraal” en de twee autosnelwegen bij aan de goede verbinding met
de regio. Ook is het fietsnetwerk dicht genoeg en voldoet het busnetwerk aan de concessie-eisen
zoals vastgelegd door de stadsregio. Als laatste draagt de duurzaam veilige inrichting van de
meeste wegen bij aan een prettige en verkeersveilige woonomgeving.
Samen met de inwoners van Vlaardingen wil de gemeente deze positieve situatie in de periode
2005-2015 vasthouden en waar mogelijk versterken. Daarbij zal gestart worden met bestaande
knelpunten. Als uitwerking van de Ruimtelijke Structuurschets wil het GVVP bijdragen aan de
ruimtelijke ambities van de stad. Het gaat dan om de ambitie om te komen tot een ruimtelijk
ongedeelde, economisch vitale en duurzame stad. Daarbij is de verwachting dat de mobiliteit van
de maatschappij verder zal stijgen. Om deze groei op te vangen binnen de grenzen van
leefbaarheid en veiligheid moet er fors geïnvesteerd worden in de infrastructuur, maar tevens in
de bevordering van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. Het marginale nut van
investeringen in deze laatste vormen van mobiliteit ligt hoger dan een extra investering in
autoinfrastructuur.
Kwaliteit in Bereikbaarheid is de titel van het GVVP. Dit betekent niet dat alle plekken in de stad
zo snel en goedkoop mogelijk bereikbaar moeten zijn met de auto. Het betekent wel dat alle
gebieden in de stad ontsloten moeten zijn. Soms het snelst per fiets, soms het beste met
openbaar vervoer en soms het comfortabelst met de auto. Waar de gemeente de mogelijkheid
heeft of krijgt om de maatschappelijke kosten van mobiliteit te beprijzen zal dit ook gebeuren. De
komende jaren zal dit zich echter concentreren op het parkeerbeleid.
Deze nota vormt het beleidskader voor het gemeentelijk handelen op het gebied van verkeer en
vervoer. Aan de kapstok van het GVVP zullen verschillende deelplannen worden opgehangen.
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Bijvoorbeeld op het gebied van het fietsbeleid en de verkeersveiligheid. Daarbij wordt ingezet op
samenwerking binnen de stadsregio Rotterdam. Alleen in samenwerking is de gewenste kwaliteit
ook financieel haalbaar.
Parkeerbeleid Vlaardingen 2008
De doelstelling van het parkeerbeleid is een evenwichtige verdeling op maat tussen vraag en
aanbod van de beschikbare parkeerplaatsen. De kaders voor het Vlaardingse parkeerbeleid
worden als volgt in de Kadernota Parkeerbeleid 2008 – 2011 weergegeven:
· Het parkeerbeleid moet gericht zijn op het zo efficiënt mogelijk omgaan met de schaarse
publieke ruimte en een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit.
· Het parkeerbeleid is erop gericht om de parkeervraag en het parkeeraanbod zoveel mogelijk
per gebied op elkaar af te stemmen (maatwerk).
· Het parkeerbeleid houdt rekening met de ontwikkeling van een vitale binnenstad.
· Het parkeerbeleid stimuleert het gebruik van duurzame vervoerwijzen.
· Het parkeerbeleid moet op lange termijn kostendekkend zijn.
Algemeen geldt dat de parkeersituatie in Vlaardingen moet bijdragen aan een aangenaam verblijf
en dat per deelgebied of ruimtelijke functie/ontwikkeling bezien moet worden welke
parkeerbehoefte daarbij gewenst is; zo is beschreven in de Kadernota voor het parkeerbeleid. Dit
noodzaakt vaak wel dat keuzes gemaakt moeten worden over de inzet van maatregelen voor
parkeerbeheersing, aangezien niet op alle tijdstippen voldoende parkeervoorzieningen
beschikbaar zijn om aan de totale parkeervraag van alle doelgroepen samen te voldoen.
Het parkeervraagstuk bevindt zich in een complex spanningsveld. Niet alleen zijn er
tegenstrijdige belangen met aanverwante beleidsvelden, ook zijn doelen binnen het parkeerbeleid
zelf niet altijd verenigbaar. Zo kan het faciliteren van een goede bereikbaarheid van
parkeervoorzieningen botsen met de doelstelling om het gebruik van fiets en openbaar vervoer te
stimuleren. De wijze waarop met parkeren in Vlaardingen moet worden omgegaan vereist
daarom maatwerk. Integraliteit in de benadering is daarbij het kernbegrip. Van een
parkeeroplossing op maat is immers pas sprake als het niet alleen aansluit op het gebruik, maar
ook past binnen de omgeving en het functioneren van de stad als geheel, waarbij ook een sterke
relatie is met aanverwante begrippen als duurzaamheid, veiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid,
ruimtelijke kwaliteit en de economische vitaliteit van een autoluwe binnenstad.
Parkeren is met andere woorden facilitair aan het functioneren van de stad en nimmer een doel
op zich zelf. Bij het opstellen van de parkeernota is vooral dit uitgangspunt leidend geweest.
Steeds is getracht om passende oplossingen aan te dragen die de facilitaire functie van het
parkeren dienen. Dat daarbij niet alles en iedereen de meest optimale parkeeroplossing geboden
krijgt is onvermijdelijk.
Nota Fietsbeleid Vlaardingen
Het gemeentelijke fietsbeleid sluit aan op het landelijke, provinciale en regionale fietsbeleid.
Bovendien geeft het vigerende GVVP een helder kader aan waarbinnen de belangrijkste
doelstellingen tot uiting dienen te komen, namelijk het garanderen van de bereikbaarheid en het
veiligstellen van de leefbaarheid in Vlaardingen.
Om het fietsgebruik te stimuleren dient de (potentiële) fietser centraal te staan. Daarbij moet
gekeken worden waar de fietser gedurende een fietsverplaatsing mee te maken krijgt om tot een
integrale deur tot deur aanpak te komen. Dit houdt in dat aan fietsers een zo direct, comfortabel
en verkeersveilig mogelijk netwerk moet worden geboden, maar dat er ook aandacht moet zijn
voor de stalling van de fiets bij herkomst en bestemming.
De fietser heeft de neiging de kortst mogelijke route tussen herkomst en bestemming te kiezen.
De fietser is daarom het meest gebaat bij een fijnmazig netwerk met zo weinig mogelijk fysieke
belemmeringen.
Het stimuleren van het fietsgebruik staat in deze fietsnota voorop. Om deze doelstelling te
realiseren is het nodig om de fietsinfrastructuur te verbeteren door:
· verhogen van de verkeersveiligheid voor fietsers;
· realiseren van comfortabele en aantrekkelijke routes;
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het verkorten van reistijd en verbeteren van doorstroming;
het realiseren van directe en samenhangende routes.

Waterplan Vlaardingen
In Vlaardingen is sinds 1 januari 2007 sprake van één waterbeheerder, t.w. het
Hoogheemraadschap van Delfland. In het kader van het Waterplan Vlaardingen (2007) dat de
gemeente Vlaardingen en het Hoogheemraadschap van Delfland gezamenlijk hebben opgesteld,
is een Watersysteemanalyse uitgevoerd. Op basis hiervan is waterparagraaf geformuleerd.

Groenbeleidsplan Vlaardingen 1998-2008, een schat aan mogelijkheden
Het Groenbeleidsplan is ontwikkeld als sectoraal kaderplan. Op dit moment wordt er gewerkt aan
een aanpassing van het Groenbeleidsplan. Het is de verwachting dat dit nieuwe beleid in 2010
wordt vastgesteld. Totdat het nieuwe groenbeleidsplan is vastgesteld is het huidige plan geldig.
Specifiek voor het plangebied geldt dat het groengebied aan de zuidzijde van het plangebied
wordt aangemerkt als ‘wijkpark’ die verder belangrijk is als verbinding tussen stad en landschap.
Alle straten / openbare gebieden in het plangebied hebben een doelstelling in het kader van
versterking van de groenstructuur.
Beleidslijn Beeldbepalende panden (11 januari 2011)
De beleidslijn is op 11 januari 2011 door het college vastgesteld. Het gaat om objecten die
karakteristiek zijn als gevolg van hun cultuurhistorische en architectonische waarde en situering.
Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden wat heeft geleid tot een lijst van objecten die zijn
gewaardeerd. Objecten met een score van 10 punten en hoger worden als karakteristiek
aangemerkt in nieuwe bestemmingsplannen.
Archeologische beleidsnota (1999)
In 1999 heeft de gemeenteraad de archeologische beleidsnotitie “Goede gronden voor beleid.
Archeologisch beleidsplan gemeente Vlaardingen” vastgesteld. Deze notitie gaat in op het
wettelijke kader betreffende de omgang met archeologische waarden. Hierin is ondermeer het
volgende opgenomen:
· terreinen met een “zeer hoge archeologische verwachting” en terreinen met een “hoge
archeologische waarde of verwachting” komen in aanmerking voor, respectievelijk, de
status van gemeentelijk monument en meldingsgebied (aanbeveling 1.1 en 1.2);
· in ruimtelijke ordeningsprocessen, zoals die in het kader van bouwplannen en
bestemmingsplannen plaatsvinden, dient rekening te worden gehouden met de
bestaande archeologische waarden (aanbeveling 1.7);
· bij het afgeven van een sloop- en bouwvergunning zullen voorwaarden worden
opgenomen met betrekking tot het omgaan met bestaande archeologische waarden
(aanbeveling 1.8);
· alle bodemverstorende ingrepen behoeven archeologisch advies.
Archeologieplan 2004-2007 (2003)
In 2003 is het archeologieplan 2004-2007 “Nieuwe gronden voor archeologisch beleid”
vastgesteld. Hierin is het volgende beschreven:
· waarom het archeologische beleid is geactualiseerd;
· op welke manier zekerheid wordt verkregen met betrekking tot het feitelijk doen van
archeologisch onderzoek;
· hoe de resultaten van archeologisch onderzoek openbaar zullen moeten worden
gemaakt;
· op welke manier de financiering van archeologisch onderzoek plaatsvindt.
6.4.

Conclusie
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Bovenstaande beleidsnota’s hebben algemene en specifieke aandachtspunten voor het
plangebied en de aanwezige functies. Voor zover relevant zijn deze aandachtspunten
meegenomen.
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7.

PLANOPZET EN HANDHAVING

7.1.

Algemeen

De vorm van het bestemmingsplan wordt in belangrijke mate bepaald door de (nieuwe) vereisten
ten aanzien van uitwisselbare, vergelijkbare en digitale bestemmingsplannen.
RO Standaarden 2008
De vorige Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en het daarbij behorende Besluit op de
ruimtelijke ordening (Bro) 1985 bevatten bijna geen bepalingen over de opbouw en de
verbeelding van het bestemmingsplan. Dit heeft er toe geleid dat in de praktijk allerlei varianten
zijn toegepast. Hierdoor zijn er zeer verschillende bestemmingsplannen ontstaan.
Bestemmingsplannen met dezelfde beleidsmatige inhoud en met hetzelfde doel zagen er anders
uit en waren moeilijk vergelijkbaar. Hierdoor ontbrak het aan duidelijkheid voor de gebruiker van
het bestemmingsplan. En dit terwijl leesbaarheid, raadpleegbaarheid en helderheid voor de
gebruiker van het bestemmingsplan van groot gewicht zijn. Gebruikers dienen zich snel en op
eenvoudige wijze een juist beeld te kunnen vormen van de planologische mogelijkheden en
beperkingen op één of meer locatie(s). Daarnaast is de vergelijkbaarheid van ruimtelijke plannen
van groot belang voor degenen die deze plannen in grotere samenhang wensen te bezien.
Met bovenstaand doel in het achterhoofd zijn de RO standaarden 2008 opgesteld.10 Deze
standaarden zijn overigens pas op 1 januari 2010 wettelijk van kracht, maar het is zinvol en
gebruikelijk om hierop te anticiperen. Voor de planopzet (en vorm) is vooral de SVBP van
belang.11
De SVBP maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn
opgebouwd en op een zelfde manier worden verbeeld. Concreet moet hierbij bijvoorbeeld worden
gedacht aan:
· de benaming van bestemmingen en aanduidingen;
· het onderbrengen van (hoofd)functies onder bepaalde bestemmingen;
· de kleurstelling en/of vormgeving van bestemmingen en aanduidingen;
· de opbouw, volgorde en nummering van de regels;
· de aanhef van (onderdelen van) artikelen;
· de omschrijving van diverse begrippen.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Met de inwerkingtreding van de Wabo per 1 oktober 2010, worden de aanlegvergunning, de
sloopvergunning en de binnenplanse ontheffing als instrumenten van het bestemmingsplan
onderdeel van de omgevingsvergunning (Wabo). De genoemde vergunningen en ontheffing zijn
begrippen die in de SVBP zijn opgenomen en in de praktijk veel worden toegepast. In een
bestemmingsplan onder de Wabo wordt bijvoorbeeld niet meer gesproken van ontheffingsregels,
maar van afwijkingsregels. Een aanlegvergunning wordt een omgevingsvergunning voor het
uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden. Vooruitlopend op een
aanpassing van de SVBP en de Regeling standaarden ruimtelijke ordening gelden de volgende
werkafspraken (Geonovum, september 2010) voor de naamgeving:
· ‘Algemene ontheffingsregels’ wordt vervangen door ‘Algemene afwijkingsregels’;
· ‘Ontheffing van de bouwregels’ wordt vervangen door ‘Afwijken van de bouwregels’;
· ‘Ontheffing van de gebruiksregels’ wordt vervangen door ‘Afwijken van de
gebruiksregels’;
· ‘Aanlegvergunning’ wordt vervangen door ‘Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een
werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden’;
· ‘Sloopvergunning’ wordt vervangen door ‘Omgevingsvergunning voor het slopen van een
bouwwerk’;

10
11

IMRO2008, SVBP2008, STRI2008
SVBP staat voor Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen
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De standaarden hebben geen betrekking op de inhoud van een bestemmingsplan. Dit blijft een
zaak van het bevoegde gezag (de gemeente). Het bestemmingsplan is opgezet als actueel
planologisch-juridisch kader voor de gronden, waarbij alle bestaande rechten in principe zijn
gehandhaafd. Het bestemmingsplan is (hoofdzakelijk) conserverend (of consoliderend) van aard.
7.2.

Bestemmingen en dubbelbestemmingen

Onder een bestemming wordt de bestemming verstaan die ingevolge artikel 3.1 Wro aan gronden
wordt toegekend. Met een bestemming wordt tot uitdrukking gebracht welke gebruiksdoelen of
functies (en bebouwingsmogelijkheden), met het oog op een goede ruimtelijke ordening, aan de
in het plan begrepen gronden zijn toegekend.
In het bestemmingsplan zijn aan de betreffende gronden de volgende bestemmingen en
dubbelbestemmingen toegekend (in alfabetische volorde):
Bedrijf – Verkooppunt motorbrandstoffen (B – VM)
Deze bestemming geldt voor de benzinepomp (Texaco).
Bedrijventerrein (BT)
Deze bestemming geldt voor de bedrijfskavels in het plangebied.
Groen (G)
Deze bestemming geldt voor de (openbare) gronden die voornamelijk van belang zijn voor de
groenstructuur.
Horeca (H)
Deze bestemming geldt voor de aanwezige horeca (McDonalds en Ibishotel).
Kantoor (K)
Deze bestemming geldt voor het notariskantoor aan de Westlandseweg en het kantoor op de
hoek Westlandseweg / Burg. Heusdenslaan.
Maatschappelijk (M)
Deze bestemming geldt voor boerderij Hoogstad.
Recreatie – Jachthaven (R-JH)
Deze bestemming geldt voor de aanwezige jachthaven en de bijbehorende bebouwing.
Sport (S)
Deze bestemming geldt voor de grond ten behoeve van sportvoorzieningen (Zwembad De Kulk)
Tuin (T)
Deze bestemming geldt voor de bij woningen horende gronden, waarop in principe geen
gebouwen zijn toegestaan (met uitzondering van erkers en toegangsportalen).
Verkeer (V)
Deze bestemming geldt voor de wegen in het plangebied die voornamelijk een ontsluitende
functie voor het verkeer hebben (Westlandseweg, Burgemeester Heusdenslaan).
Verkeer – Verblijfsgebied (V – VB)
Deze bestemming geldt voor de overige wegen en verhardingen die voornamelijk een
verblijfsfunctie hebben.
Water (WA)
Deze bestemming geldt voor de aanwezige (openbare) waterpartijen.
Wonen (W)
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Deze bestemming geldt voor de aanwezige woningen inclusief de in gebruik zijnde woning op het
terrein van boerderij Hoogstad.
Leiding – Gas (L-G)
Deze bestemming geldt voor de aanwezige gasleiding.
Leiding – Riool (L-R)
Deze bestemming geldt voor de aanwezige rioolpersleiding.
Waarde – Archeologie 1 t/m 4 (WR – A – 1 t/m 4)
Deze dubbelbestemmingen dienen ter bescherming van (eventueel) aanwezige archeologische
waarden.
Waterstaat – Waterkering (WS – WK)
Deze dubbelbestemming dient ter bescherming van de waterkerende functie van de Broekkade.
7.3.

Handhaving

De gemeente Vlaardingen acht handhaving van haar beleid van groot belang om de gewenste
ruimtelijke kwaliteiten binnen het plangebied te garanderen. Handhaving kan worden omschreven
als “elke handeling die er op is gericht de naleving van rechtsregels te bevorderen of een
overtreding te beëindigen”. Handhaving ziet toe op het stellen van normen, het uitvoeren van
normen, het houden van toezicht en het opleggen van sancties. Het handhavingsbeleid heeft als
doel vast te leggen op welke wijze in de gemeente Vlaardingen middelen, zoals wettelijke
regelingen en menskracht, worden ingezet, teneinde een adequaat handhavingsniveau te kunnen
bereiken Het bestemmingsplan is bindend voor zowel de (gemeentelijke) overheid als de burger.
De gemeente is in beginsel verplicht om op te treden tegen overtreding van de regels. Ook in de
nieuwe Wet ruimtelijke ordening, in werking getreden per 1 juli 2008, ligt de primaire
verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk controleren en handhaven bij de gemeente.
Het handhavingsbeleid wordt vormgegeven in een gemeentelijk beleidsplan – Regelgeving voor
Bouwen en Ruimtelijke Ordening (2006 – 2014), vastgesteld in 2005. Bij het inzetten van alle
beschikbare middelen spreekt men van handhaving in ruime zin. Het inzetten van enkel juridische
instrumenten om regels te doen naleven is te beschouwen als handhaving in enge zin. Een
consequente handhaving:
1. zal de gemeente uiteindelijk in steeds grotere mate naar het garanderen van de kwaliteit
van leef- en ruimtelijke omgeving leiden;
2. heeft zijn uitwerking op het maatschappelijke draagvlak en daarmee op de naleving van
deze regels;
3. zal zowel intern (bestuurder en ambtenaar) als extern (burger en bedrijven) duidelijkheid
en rechtszekerheid bieden.
Activiteiten op het gebied van de handhaving komen uiteindelijk tot uitdrukking in concrete
situaties. Daarbij is het van belang handhaving op een gestructureerde wijze vorm te geven door
een bijbehorend handhavingsprogramma te ontwikkelen. Hierin kunnen de organisatie, de
werkwijzen en de handhavingsacties onderling worden afgestemd en is het eerder mogelijk
financieel draagvlak te creëren. Op het moment dat beleid eenmaal is vastgesteld kan er ook
gerichte monitoring van dat beleid plaatsvinden en kan er tijdig worden bijgestuurd. Beleid voeren
betekent niet meer en niet minder dan dat het college van burgemeester en wethouders
prioriteiten vaststelt, inhoudende welke overtredingen het eerst worden aangepakt en welke op
een later tijdstip. Het gaat dan onder meer om de volgende wettelijke gebieden:
· Wet ruimtelijke ordening
o gebruik bouwwerken en terreinen
o gebruiksontheffingen
o aanleggen van werken
· Woningwet, Bouwbesluit en Bouwverordening
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kwaliteitstoezicht bestaande (legale) bouw, toetsing Bouwbesluit en Welstand
bouw- en sloopvergunningverlening
toestand open erven en terreinen

Hoewel er raakvlakken zijn, betreft dit beleidsplan niet de nalevering van de milieuregelgeving, de
Algemene Plaatselijke Verordening en de voorschriften die ingevolge gebruiksvergunningen
worden opgelegd. Er is bewust gekozen voor een beperking. De leidende gedachte hierachter is
dat eerst dit proces effectief geleid moet worden alvorens het kan worden geïntegreerd in het
grote geheel van andere genoemde werkgebieden van de gemeente.
Intern is bij de afdeling Stadsontwikkeling & Toezicht een risicoanalyse uitgevoerd betreffende de
uit de bouwregelgeving kenbare overtredingen, met een daartoe ontwikkeld model. Deze
risicoanalyse vindt doorwerking in de te formuleren doelstellingen, de te plannen uitvoering en de
prioriteiten van de handhavingsacties.
De volgende handhavingovertredingen hebben prioriteit gekregen (in rangorde van 1 tot 9
gewaardeerd):
1. Bouwen zonder vergunning
2. Bouwen in afwijking van een vergunning
3. Onvoldoende naleving van brandveiligheidsvoorschriften voor niet gebruiksvergunning
plichtige bouwwerken
4. Sloop zonder of in afwijking van een vergunning
5. Niet voldoen aan vereisten bestaande bouw
6. Gebruik in strijd met het bestemmingsplan
7. Niet tijdig beëindigen van (het gebruik van) tijdelijke bouwwerken
8. Aanbrengen van reclame-uitingen zonder of in afwijking van een vergunning
9. Niet of onvoldoende voldoen aan welstandeisen.
Het onderhavige plan is geen eindproduct. Het zal gevolgd moeten worden door een
pragmatische uitvoering. Deze zal, na vaststelling van het beleidsplan, in onderdelen nader
worden uitgewerkt en in een separate notitie worden neergelegd. Binnen een periode van acht
jaren, zijnde twee collegebestuursperioden (2008-2016), zal het geformuleerde beleid gestalte
moeten krijgen. Dat wil zeggen dat alle in het beleid geselecteerde overtredingen in acht jaren
gehandhaafd zullen worden. Het beleid ten uitvoer brengen is geen strikt statisch proces, maar
kent een voortdurende bijstelling, waar ook het beleid zelf op onderdelen niet van gevrijwaard
blijft. Dit noemen we handhaven in de vorm van een beleidscyclus. Zo zal een jaarlijkse evaluatie
van het uitvoeringsprogramma kunnen leiden tot bijstelling van de risicoanalyse, maar ook van de
daaruit voortvloeiende handhavingprioriteiten.
Voor het plangebied heeft een inventarisatie plaatsgevonden op het gebied van ruimtelijke
ordening, bouwen en afwijkend gebruik van gebouwen. De gegevens zijn verkregen uit
waarneming ter plaatse; luchtfoto’s zijn hierbij een hulpmiddel.
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8.

ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk conserverend (of consoliderend) van aard en maakt geen
ontwikkelingen mogelijk die van belang zijn voor de economische uitvoerbaarheid. Voor de
onderbouwing van de economische uitvoerbaarheid zijn verder twee zaken van belang: mogelijke
planschade en het eventueel opstellen van een exploitatieplan.
Planschade
Aangezien het bestemmingsplan hoofdzakelijk conserverend van aard is, wordt het risico op
planschade minimaal geacht. De bestaande rechten (op basis van geldend bestemmingsplan en
verleende vrijstellingen en bouwvergunningen) zijn hoofdzakelijk overgenomen.
Exploitatieplan
In de Wro (artikel 6.12) staat dat de gemeente verplicht is om een exploitatieplan vast te stellen,
voor de gronden waar een aangewezen bouwplan is voorgenomen. In het Bro (artikel 6.2.1) staat
wat wordt verstaan onder een aangewezen bouwplan. Het gaat daarbij om:
· de bouw van een of meer woningen;
· de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen;
· de uitbreiding van een gebouw met ten minste 1000 m2 of met een of meer woningen;
· de verbouwing van een of meer aangesloten gebouwen die voor andere doeleinden in
gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten minste 10 woningen worden
gerealiseerd;
· de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in
gebruik of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of
horecadoeleinden, mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies tenminste
1000 m2 bedraagt;
· de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1000 m2.
De ontwikkelingen (bijvoorbeeld uitbreiding bedrijfsgebouwen) die in dit bestemmingsplan
mogelijk worden gemaakt, zijn geen aangewezen bouwplannen. Het opstellen van een
exploitatieplan is daarom niet verplicht en wordt verder niet noodzakelijk geacht. De plan- en
proceskosten, die gemoeid gaan met dit nieuwe bestemmingsplan, worden gedragen door de
gemeente.
Conclusie
Het bestemmingsplan wordt economisch uitvoerbaar geacht.
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9.

MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID

9.1.

Burgerparticipatie

De wijze waarop burgers en belanghebbenden bij plan-/beleidsvorming worden betrokken
(burgerparticipatie) is een speerpunt van het huidige college van Burgemeester en Wethouders.
In haar coalitieakkoord 2006-2010 stelt het college dat de kwaliteit van de besluitvorming en het
uiteindelijke resultaat wordt verhoogd door bewoners, instellingen en bedrijven structureel en
vroegtijdig bij planvorming te betrekken. Aangezien ieder plan in theorie anders ingrijpt op de
belangen van burgers, zijn er verschillende niveaus van burgerparticipatie vastgesteld
(informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren, zelfontwikkeling). Het is de bedoeling dat per
situatie of plan wordt gekeken welk niveau van participatie passend is.
Tot voor kort was inspraak bij een (voorontwerp) bestemmingsplan wettelijk verplicht. Die
wettelijke verplichting geldt niet meer. Gemeenten zijn hierdoor vrij om zelf te bepalen of er ruimte
wordt geboden aan inspraak. Volgens de gemeentelijke inspraakverordening 2005 wordt geen
inspraak verleend ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van eerder vastgestelde
beleidsvoornemens. Aangezien het bestemmingsplan (hoofdzakelijk) conserverend van aard is,
wat wil zeggen dat de bestaande rechten in principe worden gehandhaafd, wordt deze als
zodanig aangemerkt.
Dit betekent niet dat er geen kans wordt geboden om vragen te stellen dan wel opmerkingen te
maken. Er zal een informatieavond worden georganiseerd, waarin het bestemmingsplan zal
worden gepresenteerd en waarbij een ieder de kans krijgt vragen te stellen en opmerkingen te
maken over het nieuwe bestemmingsplan. Bewoners en belanghebbenden zullen hierover tijdig
worden geïnformeerd. Het niveau van burgerparticipatie is daarmee voor dit plan gesteld op
‘informeren’. Vervolgens zal het ontwerp bestemmingsplan in het kader van de wettelijke
procedure ter visie worden gelegd, waarbij belanghebbenden in staat worden gesteld hun
(formele) zienswijze op het plan in te dienen.
9.2.

Ondernemersvereniging Hoogstad

Er is op 11-5-2010 overleg geweest met een vertegenwoordiging van de ondernemersvereniging
Hoogstad. In dit overleg zijn door de ondernemersvereniging onder andere de onderstaande
wensen geuit.

-

Wensen ondernemersvereniging
Houd Hoogstad voor auto- en
woonboulevard.
Maak het mogelijk dat als ondernemers uit
een andere sector (kantoren e.d.) uit
Hoogstad weggaan, er mogelijk auto- of
woongerelateerde bedrijven er voor terug
komen.

-

Voorkeur voor vestiging van merkendealer
ten opzichte van tweedehands autohandel.

-

Maak het mogelijk dat er een kleinschalige
horecavestiging kan komen. Dit moet ook
inpandig mogelijk zijn bij een van de
bedrijven.
Denk na of met name de buitenring niet
alleen autoboulevard moet zijn maar wellicht

-
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Reactie gemeente
De vestiging van dergelijke bedrijven blijft
mogelijk.
De vestiging van deze bedrijven blijft
mogelijk. Het bestemmingsplan voorziet
echter niet in daadwerkelijke sturing op dit
punt. Er zou nog kunnen worden bekeken of
er andere manieren zijn om een zekere
sturing op dit gebied te kunnen uitvoeren.
Het bestemmingsplan voorziet niet in
daadwerkelijke sturing op dit punt. Er zou
nog kunnen worden bekeken of er andere
manieren zijn om een zekere sturing op dit
gebied te kunnen uitvoeren.
Deze wens is vooralsnog meegenomen in
het bestemmingsplan. In de binnenring is
een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om
dit mogelijk te maken.
Het bestemmingsplan voorziet niet in
daadwerkelijke sturing op dit punt. Er zou
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-

-

9.3.

gericht moet zijn op vervoer. Een
fietsenzaak of een motorzaak zou daar best
bij passen.
Is het mogelijk om in het bestemmingsplan
een plek op te nemen waar autotrailers de
auto's lossen.

Maak de realisatie van een loopbrug van de
binnenring naar de buitenring mogelijk.
Maak van de Moerman boerderij ook
bedrijventerrein.

nog kunnen worden bekeken of er andere
manieren zijn om een zekere sturing op dit
gebied te kunnen uitvoeren.
Deze activiteit is in het bestemmingsplan
toegestaan binnen de bestemming
Bedrijventerrein (dus vooralsnog niet in het
openbaar gebied in de bestemming Verkeer
– Verblijfsgebied). De daadwerkelijke
realisatie van een dergelijke plek is geen
zaak van het bestemmingsplan.
Dit is mogelijk gemaakt in het
bestemmingsplan.
Er worden op dit moment plannen gemaakt
voor het terrein. Gelet op de bijzondere
waarde van het terrein ligt het niet voor de
hand dat het terrein bij het bedrijventerrein
zal worden getrokken. Een fysieke of
ruimtelijke scheiding wordt wenselijk geacht.
Vooralsnog wordt overigens echter gedacht
aan de realisatie van maatschappelijke
functies (wat overigens ook diverse vormen
van dienstverlening betekent).

Overleg met instanties ex artikel 3.1.1 Bro

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 2008 zal het
voorontwerp bestemmingsplan worden toegezonden aan de volgende instanties:
1. De Directie Ruimte en Mobiliteit, afdeling Ruimte en Wonen van de provincie ZuidHolland;
2. VROM-Inspectie regio Zuid-West;
3. Het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland;
4. Dagelijks Bestuur Stadsregio Rotterdam;
5. Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond;
6. Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland;
7. De Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen, directie West van het ministerie van
Defensie;
8. De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten;
9. Het ministerie van Economische Zaken, regio Zuid-West;
10. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en Beneden-Maas;
11. De N.V. Nederlandse Gasunie, district West;
12. Stedin B.V.;
13. De Welstandscommissie;
14. De Vlaardingse Adviescommissie Wonen;
15. Stichting Hollandsche Molen
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De aangeschreven instanties reageerden als volgt.

1

Overlegreactie instantie
De Directie Ruimte en Mobiliteit, afdeling
Ruimte en Wonen van de provincie ZuidHolland (kenmerk VLD/2010/37022, datum
22-11-2010)
De provincie meldt dat de vestiging van
detailhandel, geen perifere detailhandel
zijnde, in strijd is met de Verordening
Ruimte.
Er dient alsnog duidelijk te worden gemaakt
of de betreffende winkel (destijds) is
vergund. Zo nee, dan wordt er van
uitgegaan dat alsnog handhavend wordt
opgetreden.

Reactie gemeente

Zie hieronder.

In tegenstelling tot het voorontwerp zijn
twee bedrijven relevant: Yorcom (te
Hoogstad 265-267) en BCC (te Gerard
Burgerlaan 8).
Yorcom is een webwinkel voor computers,
randapparatuur en sofwater. Hiervoor is
op 29 oktober 2007 een bouwvergunning
verleend, als zijnde niet strijdig met het
geldende bestemmingsplan.
BCC is een bedrijf in detailhandel voor elektronica producten en witgoed. Hiervoor is op
30 mei 2006 een bouwvergunning is verleend in combinatie met een vrijstelling van het
geldende bestemmingsplan.
De betreffende bedrijfsactiviteiten zijn destijds dus vergund en zullen daarom in het
nieuwe bestemmingsplan worden opgenomen. Op dit moment wenst de gemeente
echter nieuwe, vergelijkbare bedrijfsactiviteiten in het vervolg niet meer te willen
toestaan. Zoals de provincie aangeeft is de vestiging van detailhandel, niet zijnde
perifere detailhandel ook in strijd met de Verordening Ruimte.
Gelet op bovenstaande zullen de beide bedrijven een specifieke maatbestemming
krijgen en zal de vestiging van vergelijkbare, nieuwe bedrijfactiviteiten niet meer worden
toegestaan in het nieuwe bestemmingsplan.
Tevens wordt verzocht het begrip perifere Dit zal worden aangepast.
detailhandel (1.51) in overeenstemming te
brengen met de Verordening Ruimte.
In aanvulling op bovenstaande reactie en De onderbouwing is niet meer aan de
na telefonisch overleg verzoekt de orde. In het bestemmingsplan zal de
provincie
per
email
om
nadere vestiging
van
nieuwe,
grotere
onderbouwing in de toelichting van de (zelfstandige) kantoren niet meer mogelijk
noodzaak om maximaal 15.000 m2 worden gemaakt, een en ander met
kantoren in het bestemmingsplan op te uitzondering van de bestaande twee
nemen. Indien kantoren worden toegelaten locaties waar deze op dit moment al
wordt in overweging gegeven om alleen aanwezig zijn. Kleinschalige kantoren
kantoren toe te laten die voldoen aan zullen
mogelijk
blijven,
in
artikel 7, tweede lid van de Verordening overeenstemming met artikel 7 lid 2 van
Ruimte.
de verordening.
2

3

VROM-Inspectie regio Zuid-West (kenmerk
VLD/2010/37867, datum 26-11-2010)
Het plan geeft de betrokken rijksdiensten
geen aanleiding tot het maken van
opmerkingen.

Geen opmerkingen.

Het
college
van
Dijkgraaf
en
Hoogheemraden van Delfland (kenmerk
VLD/2010/34246, datum 29-10-2010)
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Delfland kan met het bestemmingsplan
instemmen. Aan alle aspecten die van
belang
zijn
voor
een
goede
waterhuishouding is invulling gegegeven.
4

5

Dagelijks Bestuur Stadsregio Rotterdam
De Stadsregio verstuurt geen eigen reactie.
De provincie coördineert de gezamenlijke
reactie.
Veiligheidsregio
Rotterdam
Rijnmond
(VRR) (kenmerk VLD/2010/35841, datum
11-11-2010)
In paragraaf 4.5 wordt gesteld dat voor de
A20 geen plasbrandaandachtsgebied (pag)
in acht hoeft te worden genomen. In
verband met veranderd wettelijk kader
moet dit aangepast worden.

VRR adviseert om diverse voorzieningen te
realiseren om de risico’s te beperken en de
zelfredzaamheid en de mogelijkheden voor
de hulpverlening te vergroten.
Bij herontwikkeling en/of vervangende
nieuwbouw dienen gebouwen binnen een
strook van 15 meter vanuit de hogedruk
aardgastransportleiding rekening te houden
met het effect van een mogelijke
fakkelbrand.
In geval van een toxische wolk dient
bebouwing geschikt te zijn om enkele uren
in te schuilen. Deuren, ramen en ventilatie
openingen dienen afsluitbaar te zijn en het
luchtverversingssysteem dient afgesloten
te kunnen worden.
Het plangebied behoort te voldoen aan de
eisen ten aanzien van bereikbaarheid,
ontsluiting
en
bluswatervoorziening
conform de richtlijnen van de Nederlandse
Vereniging
voor
Brandweerzorg
en
rampenbestrijding (NVBR).
Geadviseerd wordt om zorg te dragen voor
goede voorlichting en instructies.
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Geen opmerkingen.

Zie provincie.

In het BTEV, dat overigens nog ambtelijk
concept is, staat dat er alleen een
plasbrandaandachtsgebied geldt voor
transportroutes waarover substantieele
hoeveelheden brandbare vloeistoffen
worden vervoerd. Dit is niet het geval voor
het deel van de A20 waarlangs het
bestemmingsplan Hoogstad is gesitueerd.
Dit blijkt uit het Eindrapport basisnet
wegverkeer. In bijlage 7 van het
bijlagenrapport staat dat voor A20 wegvak
Kethelplein tot afslag Maassluis (z48)
geen plasbrandaandachtgebied dient te
worden aangehouden.
Zie hieronder.

Herontwikkeling
en/of
vervangende
nieuwbouw op een afstand van minder
dan 15 meter is niet aan de orde. In het
bestemmingsplan zijn gebouwen slechts
toegestaan binnen een bouwvlak. Deze
bevinden zich op een afstand van
minimaal 27 meter vanuit de gasleiding.
Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.
Dit is echter geen zaak van het
bestemmingsplan.

Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.
Dit is echter geen zaak van het
bestemmingsplan.

Er is sprake van een goede voorlichting
op de website van de gemeente
(www.vlaardingen.nl/veiligheid).
Hier
wordt uitleg gegeven over veiligheid,
risicobronnen in de omgeving en hoe men
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Voor het beoordelen van het ruimtelijke
plan dient het bevoegde gezag een
gemotiveerde afweging te maken tussen de
overwegingen met betrekking tot externe
veiligheid en de toegevoegde waarde van
het ruimtelijke plan.

6

7

8

9

10

Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland
De Rijksdienst verstuurt geen eigen reactie.
De
VROM-inspectie
coördineert
de
rijksreactie
over
voorontwerp
bestemmingsplannen.
De Dienst Gebouwen, Werken en
Terreinen, directie West van het ministerie
van Defensie
De Rijksdienst verstuurt geen eigen reactie.
De
VROM-inspectie
coördineert
de
rijksreactie
over
voorontwerp
bestemmingsplannen.
De
Rijksdienst
voor
Archeologie,
Cultuurlandschap en Monumenten
De Rijksdienst verstuurt geen eigen reactie.
De
VROM-inspectie
coördineert
de
rijksreactie
over
voorontwerp
bestemmingsplannen.
Het ministerie van Economische Zaken,
regio Zuid-West
De Rijksdienst verstuurt geen eigen reactie.
De
VROM-inspectie
coördineert
de
rijksreactie
over
voorontwerp
bestemmingsplannen.
De Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor
Rotterdam
en
Beneden-Maas
(kenmerk
VLD/2010/42146,
datum
29-12-2010)
Verzocht wordt om het aantal kantoren op
het bedrijventerrein niet uit te breiden. Het
bepaalde in artikel 4 lid 1 onder b inzake
kantoren moet worden geschrapt.

Er wordt opgemerkt dat het bepaald in
artikel 4.4 onder d en e onvolledig lijkt.
Om te voorkomen dat ook steeds meer
winkels worden gevestigd op het
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zich kan voorbereiden op een ramp of een
zwaar ongeval.
Enerzijds zal het bestemmingsplan
voldoende aandacht besteden aan zaken
die ten aanzien van het bestemmingsplan
relevant zijn voor wat betreft externe
veiligheid. Anderzijds gaat het hier primair
om een conserverend bestemmingsplan
waarin bestaande rechten in principe
worden overgenomen.

Zie VROM-inspectie.

Zie VROM-inspectie.

Zie VROM-inspectie.

Zie VROM-inspectie.

In het bestemmingsplan zal de vestiging
van
nieuwe,
grotere
(zelfstandige)
kantoren niet meer mogelijk worden
gemaakt, een en ander met uitzondering
van de bestaande twee locaties waar
deze op dit moment al aanwezig zijn..
Kleinschalige kantoren zullen mogelijk
blijven.
Dit zal worden aangepast.
Dit zal worden aangepast (zie ook de
beantwoording op de reactie van de
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bedrijventerrein moet de bepaling omtrent
perifere detailhandel (artikel 1 onder 51)
worden aangepast.
Ook de bepaling omtrent buitenopslag
(artikel 4 lid 4 onder g) moet worden
aangepast. Buitenopslag moet worden
toegestaan, al dan niet onder voorwaarden.

11

12

13

14

15

De N.V. Nederlandse Gasunie, district
West (kenmerk VLD/2010/37349, datum
23-11-2010)
Men geeft aan dat de twee aanwezige
gastransportleidingen niet correct zijn
opgenomen op de verbeelding en verzoekt
dit aan te passen (en levert daartoe digitale
gegevens aan).
Voor de hoofdaardgastransportleiding geldt
een belemmerde strook van 5 meter aan
weerszijden.
Voor
de
regionale
aardgastransportleiding
geldt
een
belemmerde strook van 4 meter aan
weerszijden.
Ook is er in het plangebied een
afsluiterschema gelegen, waarvoor ook een
belemmerde strook geldt van 4 meter.
Stedin B.V. (kenmerk VLD/2010/41167,
datum 20-12-2010)
Men heeft in principe geen bezwaar tegen
het plan.
De Welstandscommissie
Tot op heden is geen reactie ontvangen.
De Vlaardingse Adviescommissie Wonen
(kenmerk
VLD/2010/41183,
datum
20-12-2010)
Men heeft ten aanzien van het plan geen
opmerkingen.
Stichting De Hollandsche Molen (kenmerk
VLD/2010/34590, datum 2-11-2010)
Men is van mening dat de molenbiotoop
van molen De Aeolus op een correcte wijze
is opgenomen in het plan.
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provincie).

Dit is in het geldende bestemmingsplan
niet toegestaan. De doelstelling van het
bestemmingsplan is een conserverend
bestemmingsplan, waarin de geldende
rechten in principe zijn gehandhaafd. Dit
geldt ook voor de verplichtingen uit het
geldende bestemmingsplan. Op dit
moment zijn er ook geen signalen bekend
van de aanwezige bedrijven dat
buitenopslag gewenst is.

Dit zal worden verwerkt.

Dit zal worden verwerkt.

Dit zal worden verwerkt.

Geen opmerkingen.

Geen opmerkingen.

Geen opmerkingen.

Geen opmerkingen.
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